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Шановні колеги!  

Дорогі друзі! 

 
За останні декілька років було зроблено значні кроки щодо зміцнення 

позицій Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 

Міністерства юстиції України в державі та за її межами, розвитку його 

авторитету, плідної наукової та експертної роботи в галузі судової експертизи 

та криміналістики. 

Перш за все хотілося б звернути увагу на підвищення рівня науково- 

експертного забезпечення діяльності Інституту, співпрацю з програмами 

Інструменту технічної допомоги та  обміну інформацією Європейської  Комісії 
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TAIEX та  Європейського поліцейського  коледжу CEPOL.  Враховуючи   

потужний потенціал, Київський НДІСЕ набув значного представництва у складі 

робочих  груп Європейської мережі судово-експертних установ (ENFSI) та  став 

учасником її численних робочих груп Організації за такими напрямками досліджень, 

як почеркознавчі, фоноскопічні, пожежно-технічні, дослідження матеріалів, речовин і 

виробів тощо. 

Приємно зазначити, що впродовж багатьох років практична й наукова 

діяльність судових експертів висвітлюється на сторінках Міжвідомчого науково-

методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза», що був першим 

профільним виданням в галузі судово-експертної діяльності. Сьогодні ми 

відзначаємо 55-ту річницю з моменту видання його першого випуску і впевнено 

можемо констатувати факт, що збірник є флагманом криміналістики й загальної 

теорії судової експертизи, їх своєрідним часописом. 

Пройдений шлях збірника – це шлях постійного утвердження та 

примноження наукових здобутків у розвиток криміналістики, судової 

експертизи. Ми не тільки зберігаємо давні традиції, історичні надбання, а й 

відповідаємо на запити сучасності, запроваджуючи інноваційні методи та 

підходи на науковій ниві. 

Матеріали збірника «Криміналістика і судова експертиза» становлять 

значний науковий інтерес для працівників органів досудового розслідування, 

суддів, судових експертів, аспірантів, викладачів, студентів юридичних та 

медичних вищих закладів освіти. Щорічно автори намагаються донести до 

уваги читачів ідеї нових напрямків розвитку судової експертизи, досягнення 

криміналістичної науки, пропозиції щодо оновлення науково-методичної бази 

досліджень, кращі практики роботи іноземних експертних установ. Даний 
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перелік тематики є далеко невичерпним, зважаючи на творчий потенціал 

видатних вчених-науковців та практиків. 

Ми горді й щасливі з того, що нам випала можливість бути частиною 

великої наукової родини видання «Криміналістика і судова експертиза». З 

нагоди 55-річного ювілею бажаю усім членам редакційної колегії, рецензентам, 

авторам і читачам міцного здоров’я, подальшого натхнення та підтримки, 

розуміння однодумців, професійних успіхів в ім’я зміцнення авторитету 

криміналістики й судової експертизи в Україні та світі! 

З повагою,  

Директор Київського науково-дослідного 

інституту судових експертиз 

Міністерства юстиції України          Олександр Рувін 
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Вельмишановні колеги! Добрі друзі! 

 
Колектив Київського регіонального центру Національної академії правових 

наук України щиро вітає Вас із 55-річним ювілеєм з дня видання 

Всеукраїнського, міжнародного, міжвідомчого науково-методичного збірника 

«Криміналістика і судова експертиза»! 

З першого свого випуску видання приваблювало визначних науковців, 

викладачів, студентів, фахівців, яких цікавили проблеми криміналістики і 

судової експертизи, слідчих і суддів, до обов’язків яких входило розв’язання 

проблем судочинства за допомогою спеціальних знань. Збірник завжди був і 

залишається жвавим майданчиком для дискусій теоретичних та практичних 
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працівників, вміщує матеріали, що передують захисту актуальних 

дисертаційних досліджень. Серед членів редакційної колегії видання 

фігурують відомі постаті, зокрема, першим відповідальним секретарем 

редколегії збірника був академік Академії правових наук України Михайло 

Якович Сегай, який протягом багатьох років обіймав посаду вченого секретаря 

Київського регіонального центру Академії правових наук України. 

Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова 

експертиза»  єдине видання, забезпечення якого прямо визначене Законом 

України «Про судову експертизу». 

За 55 років своєї видавничої історії видання збірника внесло неоціненний 

вклад у розвиток вітчизняної наукової думки, культурної спадщини, розбудову 

інтелектуального потенціалу української держави на світовій арені. 

Бажаємо міцного здоров’я всім членам редакційної колегії збірника та його 

авторам, повного видавничого портфеля статей, натхнення авторам та 

зацікавленості читачів. 

З повагою, 

Віце-президент НАПрН України –  

керівник Київського 

регіонального центру                                              Наталія Кузнєцова 
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Шановні колеги! Дорогі друзі! 

 
Ювілейний випуск міжвідомчого науково-методичного збірника 

«Криміналістика і судова експертиза», що видається Київським науково- 

дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України з 1964 

року, протягом 55-ти років знайомить читачів із новаціями, проблемними 

аспектами та рішеннями судово-експертної діяльності. 

Завдяки зусиллям редакційної колегії збірника, колективу Київського 

НДІСЕ та авторам наукових публікацій реалізується наше спільне прагнення 

розвивати та вдосконалювати професійне життя судово-експертної спільноти. 

Сучасний стан та перспективи розвитку судової експертизи, зміст інновацій 

законодавства про судово-експертну діяльність, міжнародне співробітництво 
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та професійна консолідація зусиль судово-експертних установ різних країн 

світу, інтеграція судово-експертної діяльності в країнах з різними правовими 

системами становлять значний науковий інтерес. 

На сторінках збірника «Криміналістика і судова експертиза», поряд з 

обговоренням теоретичних проблем, що носять, у тому числі, й дискусійний 

характер, читач знайде багато цікавої інформації про нові методи, методики та 

практичні прийоми судово-експертної діяльності з використанням різних 

областей спеціальних знань. 

Представлені до уваги читачів публікації є відображенням реалій судової 

експертизи сьогодення, вектор спрямованості яких зосереджений на 

безперервному вдосконаленні професійної діяльності, нормативно-правової бази, 

методології та інструментарію вирішення актуальних експертнихзавдань. 

Приємно, що науковий потенціал збірника відкритий як для демонстрації 

отриманих результатів фундаментальних і пошукових спеціальних 

досліджень, так і для дискусій і спірних питань судово-експертної науки. 

Щиро бажаю редакційній колегії міжвідомчого науково-методичного 

збірника «Криміналістика і судова експертиза», авторам публікацій та 

колективу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 

подальшого розвитку і вдосконалення професійної діяльності, процвітання 

творчої наукової думки та всіх благ. Впевнений, що Ваша робота є частиною 

величної історії становлення й розвитку української судової експертизи! 

 
 

Щиро, 

член редколегії                          Павло Петренко 
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дальний 
редактор 
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ний секретар 

60, 
2015 

А. В. Янчук О. М. Олійник О. 
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М. Джавадов А. С. 
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О. В. Хомутенко 
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В.П. Колонюк
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Войтез 
Г.Юодкайте- 
Гранскіене 
В. І. Галаган Т. Д. 
Голікова 
А. В. Доровських 
Ф. М. Джавадов 
А. С. Джавадян 
Ю. Б. Ірхін 

В.П.Колонюк
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видання 

Відпові- 
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відповідального 

редактора 
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Т. В. Будко 
О. І. Булах В. І. 
Галаган 
Т. Д.  Голікова 
Ф. М. Джавадов А. 
В. Доровських Ю. Б. 
Ірхін 
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П. М. Куликов 
Є. Д. Лук’янчиков 
М. П. Молибога 
В. Т. Нор 
А. Л. Ованнісян О. 
В. Одерій 
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А. О. Полтавський 
О. О. Посільський 
О. А. Ревенок 
В. О. Савечко 
О. М. Стельмах 
Г. Тваурі 
С. С. Чернявський 
С. О. Шиманов- 
ський

В.П. Колонюк 
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І. Ш. Борчашвілі 
Т. В. Будко 
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Ф. М. Джавадов 
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В.П. Колонюк 
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Д. В. 
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О. Г. Рувін О. П. Ващук В. Г. 
Дрозд М. В. 
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Косиця Н. В. 
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П. Д. Петренко 
В. В. Тіщенко Ю. 
В. Чижмарь 
О. С. Юнін 
О. С. КатарагаГ. 
Мозурайтіс 
А. Н. Овсепян 
М. Ченторіцка

В. П. Колоню
к 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 
В УКРАИНЕ И В МИРЕ 

 
Статья посвящена анализу текущего состояния и путей 

развития криминалистики в Украине с опорой на опыт ведущих 
мировых стран. Предложены возможные варианты развития 
криминалистики с учетом сотрудничества, выработки 
стратегических направлений развития и внедрения 
интеллектуальных технологий позволяющих максимально быстро 
использовать криминалистические материалы, полученные в 
результате ведения досудебного расследования. 

Ключевые слова: развитие криминалистики, 
криминалистические учеты, правовое регулирование, 
криминалистическая техника, инновационные технологии, 
криминалистическая разведка. 

 
Развитие науки и техники положительно влияет на раскрытие и 

расследование преступлений благодаря специальным знаниям, 
облечённым в форму судебной экспертизы, которые используются для 
выяснения подлежащих доказыванию обстоятельств по делам, 
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находящимся в производстве органов предварительного 
расследования. Одним из важных условий успешного предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений является процессуальное 
обеспечение судебно-следственной практики, эффективное 
использование современных достижений науки в области судебной 
экспертизы и криминалистики. 

В 1911 году Министерство юстиции Российской империи приняло 
решение о создании в крупных центрах страны кабинетов научно- 
судебной экспертизы. Позднее в 1912 году Государственный Совет и 
Государственная Дума Российской империи одобрили Закон об 
учреждении кабинета научно-судебной экспертизы в Санкт-Петербурге, 
а 4 июля 1913 года – Закон об учреждении кабинетов научно-судебной 
экспертизы в Москве, Киеве и Одессе. Несколько позже, в 1923 году, в 
Украине появился третий кабинет – в Харькове, инициатива создания 
которого принадлежала заведующему кафедрой судебной медицины 
Харьковского медицинского института Н.С. Бокариусу. Создание этих 
кабинетов было вызвано такими важными событиями в юридической 
жизни страны – кодификацией законов, образованием прокуратуры, 
реорганизацией судебной системы и органов расследования, 
появлением уголовно-процессуальных кодексов, где был выделен 
особый вид доказательств – заключение эксперта. Задачи кабинетов 
научно-судебной экспертизы в Украине определялись в специальном 
Положении, утвержденном Совнаркомом УССР в 1923 году [1, с. 527- 
538]. 

В настоящее время в современном, динамично меняющемся мире 
со всеми проблемами и конфликтами, правоохранительным органам 
требуются интенсификация и развитие перспективных направлений, 
способных серьёзным образом повлиять на противодействие 
преступности. 

К одному из таких направлений с уверенностью можно отнести и 
криминалистику. Проблемы уголовного процесса сегодня являются 
насущными для общественных отношений и правоохранительной 
системы государства. В 2019 году в Украине зарегистрировано 418 000 
уголовных правонарушений. При этом раскрыто 186 000 преступлений, 
что составляет 44,4% раскрытия преступлений [2]. 

Согласно проведённым исследованиям и собранной информации, 
общая нагрузка на одного следователя, у которого одновременно 
находятся в среднем 250-300 производств в зависимости от региона 
страны, а в некоторых из них, в частности, в столице – составляет около 
полутора тысяч дел. 

Исследования показывают, что из всех зарегистрированных 
уголовных производств закрывают около 75%. Таким образом, большую 
часть рабочего времени следователь тратит на неэффективную 
деятельность, не связанную с противодействием преступности, что 
фактически не отвечает основным задачам подразделений досудебного 
расследования по полному, оперативному и беспристрастному 
расследованию уголовных правонарушений [3, с. 26-28].  
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Для увеличения уровня раскрываемости преступлений необходимо 
рассмотреть ряд мер и инициатив.  

Во-первых,   создание   и   развитие   теоретической   и 
практической платформы на базе высших учебных заведений, а также 
организация и их участие в специализированных международных 
форумах, в которых будут участвовать высококвалифицированные 
признанные эксперты в области криминалистики из разных стран. 
Обмен опытом позволит повысить уже имеющийся опыт и будет 
способствовать прогрессивному развитию теоретических и 
практических знаний [4 с. 151-152]. Таким положительным примером 
может служить международное сотрудничество экспертов Украины с 
Европейской сетью судебно- экспертных учреждений (ENFSI) [5]. В 
дальнейшие планы развития и сотрудничества между экспертными 
подразделениями Украины и Европейского союза входят сертификация 
и стандартизация как экспертных методик, так и экспертного 
оборудования. 

Во-вторых, для развития криминалистики целесообразно 
рассмотреть выработку основных стратегических направлений с учетом 
изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательств. 
Такие действия помогут в дальнейшем развитии перспективных 
технологий, таких как автоматический ДНК-учет генетических профилей 
человека, пополнения уже существующих криминалистических учетов 
новыми видами, такими как видеокомпьютерное распознавание 
человека по лицу, а также выработка алгоритмов и методов 
идентификации человека по походке зафиксированном на 
видеозаписи [6]. 

Правовое регулирование этого вопроса позволит на 
законодательном уровне решить аспекты создания и развития новых 
видов учетов, пополнение баз данных, а также защиты личной 
информации, хранящейся в базах данных и ряд других немаловажных 
вопросов. 

Увеличение коллекции с помощью внесения дополнительных 
категорий лиц, расширения видов преступлений и постоянного 
усовершенствование технико-криминалистических методов работы, 
позволит повысить раскрываемость преступлений. 

Все эти изменения необходимы для более эффективной работы 
следственно-оперативных органов. 

Для повышения эффективности работы следственных и судебных 
органов в Украине необходимо внести поправки в закон «О внесении 
изменении в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, 
Гражданского процессуального кодекса Украины, кодекса 
административного судопроизводства Украины и другие 
законодательные акты». Судебная реформа 2017 года привела к 
закреплению в уголовном процессе понятия «электронные 
доказательства» - информации в электронной цифровой форме, 
которая содержит данные об обстоятельствах, имеющих значение для 
дела, в частности: электронные документы (текстовые документы, 
графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи 
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и т.д.), вебсайты (страницы, аккаунты), текстовые, мультимедийные и 
голосовые сообщения, метаданные, базы данных и другая информация 
в электронном виде. То есть информация с интернет-сайтов и аккаунтов 
социальных сетей теперь может служить доказательством в суде [7]. 

Видеокомпьютерное распознавание человека по изображению лица 
становится актуальным, обсуждается экспертами ведущих стран мира, 
вырабатываются стратегии использования технологии. Кроме этого, 
стремятся к полному участию в публичном диалоге с гражданами 
относительно целенаправленности распознавания лиц, в том числе 
информируют как работает данная технология, когда и как изображения 
приняты и сохранены, и ситуации, в которых они используется. Также 
обсуждаются критерии профессиональной подготовки специалистов и 
стандарты конфиденциальности информации [8]. 

В настоящее время видеокамеры безопасности устанавливаются 
повсеместно, выявление подозреваемых по их изображению или 
поведению поможет органам досудебного расследования в том числе 
по предотвращению преступлений. 

В связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции большинство 
людей по всему миру используют маски для своей защиты, и это 
становится повседневной нормой для обычных людей, и в значительной 
мере усложняет работу следственных органов при сборе доказательств 
так как преступник легко сливается с толпой, пряча свое лицо под 
маской. Для выявления правонарушителей, чьи лица прикрыты 
масками, может служить видеокомпьютерное распознавание человека 
по части неприкрытого лица или по манере движения, полученных с 
видеокамер безопасности или по показаниям потерпевших. 

Примером использования таких «электронных доказательств» в 
суде может послужить практический опыт израильской полиции по 
выявлению автоугонщиков, чьи лица во время езды на угнанной 
машине попали в видеокамеры безопасности, установленные на 
большинстве крупных перекрестках. 

В дальнейшем при ведении досудебного расследования, наличие 
фотографии подозреваемого в угнанной машине позволяет провести 
его опознание по базам данных, провести сравнительную экспертизу и 
доказать или опровергнуть причастность подозреваемого к 
преступлению. Данное экспертное заключение принимается судом в 
качестве вещественного доказательства в соответствии с законом о 
компьютерах и поправках к нему принятом в 1995 году [9]. 

В-третьих, немаловажным вопросом является развитие и 
внедрение современной криминалистической техники для 
подразделений досудебного расследования, а также других 
уполномоченных на расследование структур и подразделений. Её 
внедрение во многом позволяет сократить время ведения досудебного 
расследования и в значительной степени повысить уровень 
раскрываемости преступлений. 

В экспертно-криминалистические подразделения в Украине 
внедряются научно-технические средства, обеспечивающие 
комплексную фиксацию обстановки на месте происшествия с точным 
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отображением внешнего вида, формы, измерений расстояния между 
объектами, углов их взаимного расположения и размеров. 
Эффективным при расследовании преступлений может являться 
использование при проведении осмотра места происшествия лазерных 
ЗD-сканеров, позволяющих зафиксировать в полном объёме место 
происшествия [10]. 

В-четвертых, актуальным вопросом развития криминалистики 
является применение так называемой криминалистической разведки 
(forensic intelligence) в досудебном расследовании. В настоящее время 
криминалистика не всегда играет значительную роль в досудебном 
расследовании, так как большинство криминалистических материалов, 
изъятых или полученных на местах преступлений, не попадают в 
криминалистическую лабораторию или их обработка занимает большое 
количество времени, и поэтому не применяется следственными 
органами для раскрытия преступлений [11]. 

Встает вопрос: как можно оперативно использовать данные 
материалы для раскрытия дел. Решением может стать 
криминалистическая разведка, то есть связывание разрозненных частей 
информации (криминалистических материалов), для того, чтобы 
получить полную картину повторяющихся преступлений и установления 
связи между местами преступлений, совершённых одним и тем же 
преступником или группой лиц. 

К примеру, использование видео-аналитики для интегрированного 
распознавания лиц, позволит обнаружить людей в нескольких местах с 
помощью замкнутого телевидения или нескольких видеокамер. 
Выявление объектов и действий может предотвратить преступления 
посредством анализа движений и схем, а также распознать и связать 
преступления и помочь следователям идентифицировать 
подозреваемого [12]. 

При зарегистрированных 418 000 уголовных правонарушений в 
2019 году в Украине существует вероятность, что часть из них была 
совершена одним и тем же преступником или группой лиц, так при 
использовании и интеллектуальной обработке всей 
криминалистической информации (способов совершения преступления, 
следов на месте преступления, времени и мест преступлений, видео-
наблюдения), возможно связать и доказать причастность данного лица 
или группы лиц к этим преступлениям, тем самым повысить 
эффективность и снизить нагрузку на следственные органы. 

В свою очередь планирование, обработка, анализ, собирание, 
распространение и оценка результатов криминалистической 
информации увеличат раскрываемость преступлений, сократят время 
ведения расследования и будут способствовать предотвращению 
преступлений [13]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать определенные выводы: 
1.Использование криминалистических знаний на разных стадиях 

уголовного процесса приобретает особую актуальность в связи с 
необходимостью гармонизации уголовного процессуального механизма 
и внедрения в него международных и европейских стандартов. 
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2. Создание правовой платформы для пополнения уже 
существующих криминалистических учетов, новыми видами, такими как 
фиксация радужной сетчатки глаза, видеокомпьютерное распознавание 
человека по изображению его лица и движению. Указанные  
современные регистрационные технологии позволяют не только 
учитывать и опознавать преступников по широкому кругу внутренних и 
внешних признаков личности, но и предупреждать, предотвращать 
преступления, а также использовать их в системах контроля и 
безопасности. 

3. Применение последних передовых достижений в области   
4. криминалистической техники, а также достижений физико-

химических наук в разработке криминалистических методик 
исследования различных объектов и адаптации их к потребностям 
криминалистической деятельности. 

5. Применение технологии криминалистической разведки в 
досудебных расследованиях, позволит максимально использовать 
информацию, полученную с мест происшествия, сократить время 
обработки информации путем развития интеллектуальных технологий 
(искусственного интеллекта), создаст платформу для сотрудничества 
между смежными подразделениями (следствие, разведка, 
криминалистика) для оперативного обмена информацией и более 
полного использования всех доступных ресурсов при раскрытии и 
предотвращении преступлений и передачи дела в суд. 

Безусловно, развитие криминалистики является важным 
направлением не только для юридической науки, но и с точки зрения её 
прикладного характера, связанного с разработкой новых средств, 
приемов и методов раскрытия, расследования и предотвращения 
преступлений. Внедрение инновационных технологий, обмен опытом с 
ведущими мировыми экспертами-криминалистами и разработка 
собственных уникальных методик на основе полученных данных будут 
способствовать новому витку в развитии криминалистики в Украине и в 
мире.   
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ 

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

Р. В. Перцев 

Розвиток науки і техніки позитивно впливає на розкриття та 
розслідування злочинів. Все ширше використовуються спеціальні знання з 
різних галузей науки у формі судової експертизи для з'ясування обставин, 
які підлягають доведенню у справах та перебувають у провадженні органів 
досудового слідства або суду. 

Використання криміналістичних знань на різних стадіях кримінального 
процесу набуває особливої актуальності у зв'язку з необхідністю 
гармонізації кримінального процесуального механізму та впровадження в 
нього міжнародних та європейських стандартів. 

Для подальшого розвитку криміналістики, збільшення розкриття 
злочинів, а також протидії злочинності, потрібно розглянути наступні 
аспекти: 

1. Створення правової платформи для поповнення вже існуючих
криміналістичних обліків (ДНК-профілів, відбитків пальців) новими видами, 
такими як фіксація райдужної сітківки ока, відео-комп'ютерне розпізнавання 
людини по зображенню обличчя і манері руху, а також розробка стандартів 
конфіденційності зберігання інформації. 

2. Застосування останніх передових досягнень в області
криміналістичної техніки, розробка нових криміналістичних методик 
дослідження різних об'єктів і адаптації їх до потреб конкретної 
криміналістичної діяльності. 

3. Впровадження та розвиток такого поняття, як криміналістична
розвідка в досудовому розслідуванні дозволить 

- максимально ефективно використовувати інформацію, отриману з 
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місць події, 
- скоротити час обробки отриманої інформації шляхом розвитку 

інтелектуальної технології, 
- створить платформу для співпраці між підрозділами досудового 

розслідування для оперативного обміну інформацією та більш повного 
використання всіх доступних ресурсів для впізнання злочинця, розкриття 
злочинів та подальшої передачі справи в суд. 

Безумовно, розвиток криміналістики є важливим і пріоритетним 
напрямком для вчених та експертів у цій галузі, заслуговує на увагу і 
вивчення цього напрямку. 

Ключові слова: розвиток криміналістики, правове регулювання, 
криміналістична техніка, криміналістичні обліки, інноваційні технології, 
криміналістична розвідка. 

PROMISING DIRECTIONS IN THE DEVELOPMENT OF FORENSIC 
SCIENCE IN UKRAINE AND INTERNATIONALLY 

R. Pertsev 

The development of science and technology has had a positive effect on the 
detection and investigation of crimes. More and more, knowledge from various 
fields of science is used in the form of forensic to clarify the circumstances to be 
proved in cases pending before the preliminary investigation bodies or the court. 

The use of forensic knowledge at different stages of the criminal process 
acquires particular relevance in connection with the need to harmonize the 
criminal procedural mechanism and introduce European and international 
standards into it. 

For the further development of forensic science, increasing crime detection, 
as well as combating crime, the following aspects should be considered: 

1. Creation of a legal platform for replenishing existing forensic records (DNA
profiles, fingerprints) with new types, such as fixation of the iris retina, video 
computer recognition of a person by facial image and movement patterns, as well 
as development of confidentiality standards for information storage. 

2. Application of the latest advanced achievements in the field of forensic
technology, the development of new forensic techniques for the study of various 
objects and their adaptation to the needs of specific forensic activities. 

3. Introduction and development of such a concept as forensic intelligence in
pre-trial investigation, which will allow 

- make the most efficient use of information received from the scene, 
- to reduce the processing time of the received information through the 

development of intelligent technology, 
- create a platform for cooperation between units of pre-trial investigation for 

the rapid exchange of information and more complete use of all available 
resources for identifying a criminal, solving crimes and further transferring the 
case to court. 

Of course, the development of forensic science is an important and priority 
area for scientists and experts in this area, deserving attention and study of this 
area. 

Key words: the development of forensic science, legal regulation, forensic 
technology, forensic accounting, innovative technologies, forensic intelligence 
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У статті означені аспекти філософського підґрунтя криміналістики як 

світоглядної основи її загальної теорії та методології, а також наведені 
окремі положення перспектив «Філософії криміналістики». Задекларовано 
підтримку думки, що саме цією особливою формою науково-
криміналістичного пізнання єдино можливе вирішення й локалізація 
більшості методологічних проблем криміналістики, без чого вона ризикує 
зникнути як наука. 

Ключові слова: загальна теорія, методологія, криміналістика, 
філософія. 

 
 
На ранніх етапах свого розвитку в криміналістиці майже не 

використовувалися досягнення таких наук, як філософія, соціологія, 
методологія, наукознавство, інформатика, кібернетика тощо, оскільки 
вони у той час не були потрібні для початкової розробки криміналістики 
як особливої галузі знання. Більше того, багато з них сформувалися 
значно пізніше за саму криміналістику. Однак, в міру становлення 
криміналістики, її зв'язки з фундаментальними загальнотеоретичними 
науковими знаннями поступово стали розширюватися. Як наслідок, 
«криміналістика за час свого існування і розвитку створила серйозний і 
універсальний арсенал засобів аналітико-пізнавального (технічного, 
тактичного і методичного) характеру» [1, с. 69], накопивши досвід його 
використання під час розслідування злочинів та судового розгляду 
кримінальних справ. 

На противагу тим, хто вважає, що через зв’язок криміналістики з 
вищепереліченими загальнотеоретичними науками «… з’являються 
підстави говорити не лише про кризу сучасної вітчизняної криміналістики, 
але й про її стагнацію та, навіть, маргіналізацію» [2, с. 7], все ж 
залишаємося серед прибічників домінанти універсальності 
матеріалістичної діалектики, а відтак – серед «інерційних наслідувачів ідей 
«єдино правильної» і «достовірно наукової» філософії. Адже без неї не 
було б, принаймні, загальної теорії криміналістики «… як системи основних 
ідей цієї галузі знань, яка охоплює максимально повне відображення 
предмета науки, її концепцій, категорій, понять, методів у певних зв’язках і 
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опосередкуваннях. …Фундаментальні положення, що становлять основу 
загальної теорії, оновлюються та вдосконалюються» [3].  

Цілковито погоджуємось із В. А. Журавлем, автором щойно 
наведених рядків і, своєю чергою, продовжимо започаткований ним, а 
також низкою інших науковців (В. О. Коноваловою [4], В. Г. Гончаренком 
[5], В. Ю. Шепітьком [6], О. О. Бандурою [7], Р. В. Комісарчуком [8] та ін.) 
аналіз, передусім, філософського підґрунтя криміналістики як 
світоглядної основи її загальної теорії та методології. 

Під час аналізу природи криміналістики і тих знань, якими вона 
«озброює» провідних професійних учасників кримінального провадження, 
передусім, тих, хто реалізує функції обвинувачення, захисту та вирішення 
кримінальної справи, неуникно постає питання про джерела цих знань  
[9, с. 4; 10, с. 55; 11, с. 26-55].  

На думку Р. С. Бєлкіна та деяких інших науковців, левову частку 
знань, долучених до криміналістики, одержано безпосередньо із досвіду 
оперативно-розшукової, слідчої, експертної та судової діяльності [12,  
с. 148; 13, с. 112; 9, с. 4].  

Ще одним загальновизнаним джерелом криміналістичних знань 
слугують результати «…криміналістичних наукових пошуків» [12, с. 149]. 

Такі науковці, як Б. М. Шавер, А. І. Вінберг, М. П. Яблоков,  
О. М. Васильєв, а також вже згадувані В. Г. Гончаренко, В. К. Лисиченко, 
М. Я. Сегай, В. В. Циркаль та ін., вважають, що ці знання базуються на 
положеннях природничих і технічних наук, адаптованих для виконання 
завдань кримінального провадження. «Судово-слідча та експертна 
практика зумовила потребу щодо використання криміналістичних засобів 
і методів, однак самостійно вирізнити їх без спеціальних наук 
(природничих, технічних, математичних, економічних, гуманітарних та ін.) 
не змогла» [9, с. 4], та у цьому й не було потреби.  

Взаємодія криміналістики з вищеозначеними науками дає їй змогу 
пристосувати методи останніх для розслідування злочинів, як і їх 
судового розгляду, вивчаючи шляхи та способи застосування їх здобутків 
у практичній діяльності. Її можна розглядати як своєрідний канал, за 
допомогою якого здійснюється наукове забезпечення втілення досягнень 
науково-технічного прогресу в протидію злочинності. Використовуючи 
природничі й гуманітарні знання, криміналістика стала своєрідною їх 
енциклопедією, що застосовується для досягнення мети й вирішення 
завдань кримінального провадження, і обсяг цієї енциклопедії постійно 
зростає. 

Криміналістику через її практичну спрямованість прийнято вважати 
прикладною наукою. Але це не може означати, що всі знання, 
напрацьовані в її надрах, мають лише вузьку сферу застосування. 
Загалом, у сучасних умовах щодо розвинених наук правильніше було б 
говорити про фундаментальні й теоретичні дослідження в межах 
конкретної науки та їх практичне використання. 

А. В. Іщенко вважає, що «…фундаментальність криміналістичних 
досліджень може бути визнана залежно від того, як використовуються їх 
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результати. Якщо вони виражаються в гіпотезах, теоріях, ученнях, 
принципах, законах, закономірностях, термінах, категоріях, на яких 
базується сама криміналістична наука і діяльність із втілення її 
результатів у практику, то їх можна розглядати як фундаментальні. Коли 
ж результати досліджень спрямовані й функціонально можуть 
застосовуватися при вирішенні обмеженого кола питань, локального 
завдання, – то їх найімовірніше розглядати як прикладні» [14, с. 112].  
Ці слова черговий раз підтверджують задекларовану вже згадуваним 
Р. С. Бєлкіним «фундаментальність» взаємозв’язку криміналістики і, 
передусім, філософії, як окремого випадку взаємообумовленості 
філософського та спеціально-наукового дослідження [12, с. 205-207].  

Погодьмось – у сучасних умовах роль філософії як науково-
методологічного світогляду неуникно підвищується. А це, своєю чергою, є 
основою інтеграції наук, підґрунтям комплексних досліджень актуальних 
проблем сучасної практики і пізнання.  

Будучи наукою про загальні закони природи, суспільства і людського 
мислення, філософія служить базою для побудови окремонаукової 
методології, у тім числі, такого її різновиду, як загальна теорія та 
методологія криміналістики. Тут філософія виконує не лише особливу 
світоглядну функцію, якої криміналістика не має, але й функцію 
філософського методу пізнання. Адже матеріалістична діалектика лежить 
в основі усієї системи методів криміналістики. Недарма «… саме у 
філософії юридична наука уперше набула достовірно наукового методу 
пізнання правових явищ. Кардинальні проблеми конкретної окремої 
науки, в даному випадку криміналістики, набувають філософського 
значення, стають філософськими проблемами цієї сфери знання. 
Завдання полягає в тому, щоб на базі вирішення цих філософських 
проблем показати діалектико-матеріалістичну сутність криміналістичної 
науки, тобто досліджувати її філософські основи, що можливо лише з 
позицій матеріалістичного світогляду, з позицій теорії 
відображення» [12, с. 206; 15, с. 7]. 

Так чи інакше, філософські категорії дозволяють зрозуміти місце і 
роль наукового факту у процесі пізнання істини. Власне в них 
віддзеркалюються нові, ще не відомі науці взаємозв'язки між явищами, 
що вивчаються нею.  

Вищеозначене знаходить підтвердження у самому сенсі 
«філософські категорії» – формах світогляду, що застосовуються на всіх 
рівнях пізнання як ідеальні образи, незалежно від того, чи вони 
усвідомленні чи ні [16]. 

За своїм джерелом філософські категорії об’єктивні, тобто є тими 
загальними властивостями, що відображено в категоріях. Вони 
притаманні самим речам, існують незалежно від людини, від її свідомості.  

Водночас категорії суб’єктивні за формою, оскільки вони є продуктом 
розумової діяльності людини (наприклад, категорії «простір», «час», 
«якість» тощо існують не тому, що ми їх вигадали, а тому, що вони 
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відображають ті реальні процеси, які є насправді поза нашою свідомістю, 
у самій дійсності). 

Отже, за своїм змістом категорії об’єктивні, а за формою – суб’єктивні. 
До функцій філософських категорій належать: онтологічна (знання 

про світ); гносеологічна (сходинки, вузлові пункти пізнання природи і 
суспільства); логічна (форми логічного мислення, в яких людина 
теоретично відображає дійсність); методологічна (знаряддя заглиблення 
знань категорії є найважливішими елементами діалектики як методу).  

Серед основних філософських категорій, головно, виокремлюють: 
світ, буття, матерію, рух, розвиток, простір, час, суперечність, 
становлення тощо. Це – субстанційні категорії (лат. substantia – 
істотність; те, що лежить в основі, синоніми: істотність, речовинність, 
істота, річ, матерія, суть, основа, голова), вони вживаються окремо, 
безвідносно до інших. Фіксують певні загальні властивості світу, але не 
дають безпосереднього уявлення про зв’язки цих категорій з іншими. 

Стосовно ж криміналістики, як окремо взятої і вже на сьогодні, як на 
нас, самодостатньої науки, виправдано також вважати, що без звернення 
до філософських категорій було б немислиме й її становлення, і 
подальше удосконалення в сенсі формулювання власних категорій, 
тобто найзагальніших понять, у яких, назагал, зосереджується 
квінтесенція змісту окремої галузі наукового знання. На думку  
Р. С. Бєлкіна, «…такими категоріями, наприклад, в криміналістиці 
визнаються поняття криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, 
криміналістичної методики, криміналістичного прийому, криміналістичної 
рекомендації і деякі інші» [12, с. 207]. 

Є ще один аспект, який не те що виправдовує, а неуникно аргументує 
необхідність наукового опанування філософськими категоріями 
майбутніми правниками, в тім числі, найвищого наукового ступеня. 

Так, згідно «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 
(наукових установах)», в Україні здобувачів вищої освіти на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти з 1 січня 2019 р. йменуватимуть 
«докторами філософії» [17]. У п. 27 цього ж документа зазначено, що 
освітньо-наукова програма аспірантури (ад’юнктури) вищого навчального 
закладу (наукової установи) має включати не менше чотирьох складових, 
що передбачають набуття аспірантом (ад’юнктом) визначених 
компетентностей, відповідно до Національної рамки кваліфікацій, 
зокрема, «…оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетент-
ностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, 
професійної етики та загального культурного кругозору».  

Фактично, у термінах «філософські компетентності», «системний 
науковий світогляд» і пов’язаних із ними нововведеннях у системі вищої 
освіти знаходять свій вираз результати динаміки науково-технічного 
прогресу (НТП), зростаюча роль науки у розвитку суспільства і забезпеченні 
його безпеки тощо. Адже досягнення НТП не лише дають людству певні 
блага, але й ховають у собі величезні загрози. У цьому контексті цілком 
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зрозумілі спроби виокремити в класифікації наук таку категорію, як 
«антипатологічні науки», у переліку яких розглядають, зокрема, військові 
науки, криміналістику, судову медицину тощо [18, с. 66-68]. 

На загал відомо, що філософсько-історична проблематика 
криміналістики розроблялася і нині продовжує досліджуватися в 
основному в рамках її загальної теорії та методології. У той же час, все 
очевидніше проглядається зростаючий інтерес криміналістики до своєї 
історії та філософії. Він обумовлений, з одного боку, динамікою 
проблематики протидії злочинності і, як наслідок, необхідністю освоєння 
та використання в цьому напрямі сучасних досягнень науки й техніки. З 
іншого – внутрішньою потребою самої криміналістики «самоствердитися» 
в тому, що її специфіка (предметна, об'єктна, методологічна тощо) – це 
реальна її наукова особливість у загальній системі знань про 
закономірності розвитку природи, суспільства і мислення; необхідна 
складова частина, тобто, самодостатня галузь знання, окрема наука, а не 
щось довільне і випадкове в контексті загального. 

Відтак, «…необхідно враховувати, що процес освоєння криміналістикою 
сучасних досягнень науки і техніки, їх впровадження в практику виявлення й 
розслідування злочинів та судового розгляду кримінальних справ сам собою 
доволі суперечливий та ускладнений. Адже у ньому знаходять відображення 
глобальні суперечності розвитку суспільного прогресу, передусім, таких його 
складових як політика, ідеологія, економіка, право, наука, культура тощо» 
[19, с. 103-107; 20, с. 4–11].  

Вимушено повторюючись, ще раз наголосимо, що кардинальні зміни 
у будь-якій окремій науці назагал супроводжуються інтенсивним 
поглибленням у своє власне філософське підґрунтя. Процес проникнення 
філософського знання в криміналістику пов'язаний, як вже було зазначено, з 
початком формування її загальної теорії та методології, зокрема із 
з’ясуванням природи, обєкта та предмета науки. Відомо, що у часі це 
припало на 60–70-і рр. ХХ ст. і пов'язано з ім'ям того ж таки Р. С. Бєлкіна, 
який сутність так званого «механізму злочину», власне, і розглядав через 
філософську категорію відображення, що логічно спонукало до формування 
принципово нового «революційного уявлення про предмет науки 
криміналістики як науки, передусім, про закономірності, що перебувають у 
сфері судового дослідження злочинів» [21, с. 24]. До речі, сам Р. С. Бєлкін з 
цього приводу писав: «Кінець 1960-х і 70-і рр. ознаменувалися процесами 
зближення філософського і нефілософського знання як наслідки впливу 
науково-технічного прогресу. У криміналістиці це проявилося у породженні 
інтересу до таких філософських категорій, як випадковість і необхідність, 
причина і наслідок та деяких інших... Криміналісти стали широко 
використовувати термін «відображення», але доволі зрідка замислювалися 
над справжнім значенням цієї філософської категорії для криміналістики, над 
її фундаментальною роллю, як в теорії, так і в практиці пояснень 
криміналістичних формулювань і рекомендацій. ... Я цілковито переконаний, 
– писав Р. С. Бєлкін в одній із останніх своїх книг, – що концептуальна 
філософська категорія відображення складає філософський, теоретичний і 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

40 

практичний фундамент криміналістики, що ця категорія охоплює фактично 
усі напрями криміналістичної науки і багато інших філософських категорій, 
використовуваних у ній» [22, с. 48-49].  

Як наслідок, вже давно зауважено, що саме філософська основа 
багатьох робіт Р. С. Бєлкіна зумовлювала їх теоретичну оригінальність і 
практичну значущість. Деякі їх положення, класичні за своїм змістом, 
переконують в істинності висловлювання: «Найкраща практика – це 
добре засвоєна теорія» [23, с. 82].  

Свій вклад у формування саме такої теорії внесли і продовжують 
вносити багато вітчизняних криміналістів. Проте, чим ґрунтовніше вони 
впроваджувалися і впроваджуються у сутність багатьох криміналістичних 
явищ, тим більше виявляється проблем, що вимагають свого вирішення, 
а здавалося б очевидні факти виявляються не такі вже прості й 
однозначні. Недарма переважна більшість представників 
криміналістичної науки правомірно вважають, що й сьогодні у теорії 
криміналістики не існує однозначного, єдиноприйнятного трактування 
щодо жодного кардинального, визначального як для цієї науки питання, 
зокрема, про сутність, природу, предмет, об’єкти, систему криміналістики, 
структуру складових цієї системи тощо.  

Хоча криміналістика одна з наймолодших наук кримінального циклу 
(їй лише понад 100 років), проте науковцям і практикам необхідно все ж 
реально відшукати бажаний консенсус з цих та багатьох інших 
загальнотеоретичних (фундаментальних) питань, що становлять основу 
науки криміналістики. 

Безумовно, такий стан речей можна пояснити тим, що наведені 
криміналістичні категорії законодавчо не визначені, а, отже, згаданий 
консенсус не обов’язковий або ж, взагалі, доктринально неможливий 
через непримиренну природу єства криміналіста-науковця. Саме до 
цього невтішного висновку дійшов О. О. Ексархопуло, вважаючи, що 
диспутам науковців-криміналістів властива тенденція, яку можна 
озвучити сучасним продовженням відомого ще у давнину вислову «у 
суперечці народжується істина», а щодо полемік криміналістичного 
спрямування на думку цього автора можна сказати «у суперечці ця істина 
й помирає» [24, с. 31].  

Тому, погоджуємося з тими, хто стверджує, що пошуку відповідей на 
вищеозначені та багато інших концептуальних питань сутності науки 
криміналістики «…і повинні сприяти філософія та історія науки як 
методологічно значуща галузь знання і навчальна дисципліна, 
розрахована на підготовку наукових і педагогічних кадрів. У основі цієї 
дисципліни мають бути концепції сучасної філософії, сучасного 
природознавства, історія їх становлення, загальні філософські поняття і 
категорії. Так само тут в цілому у певній системі має бути викладено 
сучасні філософські уявлення і результати аналізу конкретних історичних 
фактів стосовно предмета усіх наук кримінально-правового циклу. Це 
можуть бути, з одного боку, філософія і історія кримінально-правової 
політики держави, розвитку кримінально-правових дисциплін в їх 
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взаємозв'язку, а з іншого, умовно кажучи, – «філософія злочинності», 
розвиток методів і засобів злочинної діяльності. Усе це можна було б 
розмістити у першому розділі цього навчального курсу. Відповідно, 
наступний розділ – основний за обсягом і вузькопрофесійною 
значущістю, доречно присвятити історії та філософії наукової дисципліни 
за фахом. У нашому випадку це криміналістика» [с. 105]. 

Так чи інакше, майбутні правники, передусім криміналісти, повинні 
бути обізнані з причинами, що зумовили виникнення і розвиток 
криміналістики; із чинниками, що визначили її методологічні основи та 
місце в системі наукового знання, зокрема, у системі кримінально-
правових наук; її завданнями, соціальними функціями, шляхами і 
механізмами їх реалізації (у їх філософському осмисленні).  

Заслуговують також уваги філософські аспекти під загальною назвою 
«Суспільство і криміналістика», що припускають популяризацію 
досягнень криміналістики, формування суспільної свідомості, розуміння її 
необхідності та інструментарію протидії злочинності.  

Саме вивченням філософії необхідно і єдино можливо предметно 
аналізувати науку криміналістику як сукупне ціле у її антропогенному 
(буквально – «породженому людиною») та аксіологічному (від грец. αξια – 
цінність: – наука (розділ філософії) про цінності, учення про природу 
духовних, моральних, естетичних та інших цінностей, їх зв’язок між 
собою, із соціальними, культурними чинниками та особистістю людини) 
аспектах, враховуючи, що вона не містить усередині себе критеріїв 
соціальної значущості своїх результатів.  

З іншого боку, у контексті очікуваних майбутніх філософсько-
криміналістичних досліджень, то вони також не повинні залишатись 
осторонь процесу формування самосвідомості науки криміналістики, її 
рефлективності, розумінню своїх можливостей і перспектив та здатності 
виокремлювати орієнтири її подальшого розвитку тощо.  

Важко заперечити тезу, що розуміння криміналістики XXI століття, її 
проблем, шляхів їх вирішення неможливо без філософського осмислення 
її системотворних понять, класифікації категорій. Іншими словами «…у 
філософії криміналістики повинні домінувати криміналістичні мотиви, 
напрями і орієнтири досліджень, філософський профіль «вчення про 
реальності кримінального права». Тон повинен тут визначатися потребою 
правозастосовної практики у філософському осмисленні. Реалізація 
діалектичного методу пізнання накопичених емпіричних і теоретичних 
знань криміналістичного характеру – ось, що найбільше повинне цікавити 
філософію криміналістики. Як наслідок, у полі зору філософського 
аналізу повинні опинитися крім предмета криміналістики, також інші 
питання, унаслідок їх фундаментальної значущості для загальної теорії 
криміналістичної науки» [26]. 

Відтак, усуненню підґрунтя «ідеї кризи» в криміналістиці, що 
призводить до тверджень про необхідність зміни «криміналістичної 
парадигми», відходу від традиційної криміналістичної теорії і методології 
[27], у значній мірі здатен сприяти, власне, філософський аспект 
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забезпечення об'єктивного і поступального розвитку криміналістики з 
урахуванням збереження й поваги до традицій криміналістичної науки, як 
і вчених-криміналістів, які її творили. 

 
Перелік посилань 
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ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ФИЛОСОФСКОГО АСПЕКТА РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ 

ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

И. И. Когутич 
 

В статье обращено внимание на отдельные философские аспекты 
криминалистики как мировоззренческой основы ее общей теории и 
методологии, а также озвучены резоны перспектив «Философии 
криминалистики». Поддержано мысль, что именно этой особенной формой 
научнокриминалистического познания можно решить большинство 
методологических проблем криминалистики. Анализом литературы 
констатировано, что в современных условиях роль философии как научно-
методологического мировоззрения качественно повышается. А это, в свою 
очередь, является основой интеграции наук, почвой комплексных 
исследований актуальных проблем современной практики и познания. 
Являясь наукой об общих законах природы, общества и человеческого 
мышления, философия служит базой для построения частнонаучной 
методологии, в том числе, такой ее разновидности, как общая теория и 
методология криминалистики. Здесь философия выполняет не только 
особенную мировоззренческую функцию, которой криминалистика не имеет, 
но и функцию философского метода познания. Оправданно также считать, 
что без обращения к философским категориям было бы немыслимо и 
становление криминалистики, и дальнейшее ее усовершенствование в 
смысле формулировки собственных категорий, в которых сосредоточивается 
квинтэссенция содержания отдельной отрасли научного знания.  

Согласно «Порядка подготовки соискателей высшего образования 
степени доктора философии и доктора наук в высших учебных заведениях 
(научных учреждениях)», в Украине этих соискателей будут называть 
«докторами философии». Кроме этого, научно-образовательная программа 
должна включать и составляющую, которая предусматривает приобретение 
такой компетентности в соответствии с Национальным уровнем 
квалификаций, как «…овладение общенаучными (философскими) 
компетентностями, направленными на формирование системного научного 
мировоззрения, профессиональной этики и общего культурного кругозора». 
Следовательно, этот аспект также аргументирует необходимость научного 
овладения философскими категориями будущими юристами, в том числе, 
высшей научной степени. 
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Так или иначе, юристы, прежде всего криминалисты, должны быть 
осведомлены о причинах, которые обусловили возникновение и развитие 
криминалистики; факторах, которые определили ее методологические 
основы и место в системе научного знания, в частности, в системе уголовно-
правовых наук; ее заданиях, социальных функциях, путях и механизмах их 
реализации (в их философском осмыслении).  

Кроме этого, устранению озвученной в литературе почвы «идеи 
кризиса», которая приводит к утверждениям о необходимости изменения 
«криминалистической парадигмы», отхода от традиционной 
криминалистической теории и методологии, также в значительной мере 
может способствовать философский аспект обеспечения объективного и 
поступательного развития криминалистики с учетом сохранения и уважения 
её традиций, а также ученых-криминалистов, которые создали эту науку. 

Ключевые слова: общая теория, методология, криминалистика, 
философия. 

 
ON ACTUALIZATION OF THE PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE 

DEVELOPMENT OF THE GENERAL THEORY AND METHODOLOGY  
OF CRIMINALISTICS 

 
I. Kohutych 

 
Some aspects of the philosophical ground of forensic science as a world-view 

basis of its general theory and methodology are specified in the article, as well as 
certain provisions of the prospects of ‘Philosophy of criminology’ are given. The 
author supports the idea that this particular form of scientific and forensic cognition 
is the only possible solution and localization of most of the methodological 
problems of criminology, without which it risks disappearing as a science. The 
analysis of literature states that in modern conditions the role of philosophy as a 
scientific and methodological outlook is inevitably increased. And this, in turn, is 
the basis of the integration of sciences, the basis for comprehensive research on 
topical issues of modern practice and cognition. Being a science about the general 
laws of nature, society and human thinking, philosophy serves as a basis for 
building a separate scientific methodology, including such a variety as the general 
theory and methodology of criminology. Here philosophy carries out not only a 
special ideological function, which criminalistics does not have, but also a function 
of the philosophical method of cognition. It is also justified to assume that without 
reference to philosophical categories it would be impossible both the formation of 
forensic science, and its further improvement in the sense of formulating their own 
categories, that is, the most general concepts, in which, in general, the 
quintessence of the content of a separate branch of scientific knowledge is 
concentrated. 

According to ‘The procedure of training applicants of higher education for the 
degree of doctor of philosophy and doctor of sciences in higher educational 
establishments (scientific institutions) these applicants in Ukraine will be called 
‘doctors of philosophy’. In addition, the educational – scientific program should 
include the component which provides for the acquisition of such competence in 
accordance with the National Qualifications Framework, as ‘... mastering general 
scientific (philosophical) competencies aimed at forming a systemic scientific 
views, professional ethics and general cultural outlook. Therefore, this aspect 
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does not only justify, but inexcusably argues the need for scientific assimilation of 
philosophical categories by future lawyers, including the highest scientific degree’. 

One way or another, future lawyers, especially criminologists, must be aware 
of the reasons that led to the emergence and development of criminology; the 
factors that determined its methodological foundations and place in the system of 
scientific knowledge, in particular, in the system of criminal-law sciences; its tasks, 
social functions, the ways and mechanisms of their realization (in their 
philosophical comprehension). 

In addition, the elimination of the so-called in the literature ground of the ‘idea 
of crisis’ which leads to allegations of the need to change the ‘forensic paradigm’, 
the departure from the traditional forensic theory and methodology, could also be 
possible, to a large extent, due to the philosophical aspect of securing the active 
and progressive development of criminology, taking into account the preservation 
and respect of the traditions of forensic science, as well as the criminologists who 
created it. 

Key words: general theory, methodology, criminology, philosophy. 
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Розглядається поняття загальної теорії судової експертології, умови, 

що сприяли її створенню, місце судової експертології в системі юридичних 
наук, обсяг її предмета, питання взаємодії і взаємовідносин науки 
криміналістики і судової експертології. Наводиться система і структура 
загальної теорії судової експертології та її завдання. 
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Судова експертологія як наука покликана вивчати закономірності, 
методологію формування і розвитку судових експертиз, закономірності 
дослідження об’єктів на основі спеціальних знань, трансформованих у 
систему наукових методів та методик вирішення експертних задач у 
межах правової регламентації [1]. Вона є спеціальною прикладною 
юридичною наукою, що за своїм походженням і загальним об’єктом 
дослідження (злочинна діяльність) відноситься до циклу кримінально-
правових наук. 

Окремі статті Кримінального процесуального, Цивільного 
процесуального кодексів та Адміністративного, Господарського, Митного 



Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи 

 49

та ін. кодексів України, Закон України «Про судову експертизу» 1994 року 
і конституційне підтвердження (п. 14 ст. 92 Конституції Україні) 
законодавчого забезпечення судової експертизи є правовими основами 
подальшого розвитку правових та організаційно-управлінських напрямів 
судової експертології. 

Не зважаючи на народження судової експертології ще в 70-х роках 
ХХ ст., окремі вчені-криміналісти, на жаль, негативно до неї ставились. 
Так, В. Колдін вважав, що криміналістичні експертні методики і технології 
є невід’ємною частиною науки криміналістики і елементом 
криміналістичної діяльності оперативних співробітників, слідчих, 
прокурорів. В. Гончаренко також вважав криміналістичну експертизу 
невід’ємною частиною криміналістичної техніки, однак відзначав 
особливості (в процесуальному, технічному та методичному аспектах) [2]. 
Навіть ті криміналісти, які вже визнали створення судової експертології і 
внесли свій внесок у розробку її теорії (Р. С. Бєлкін, Т. В. Авер’янова, 
Ю. Корухов), продовжують включати криміналістичну експертизу та 
судову експертологію («загальну теорію судової експертизи») до складу 
науки криміналістики [3]. Щоб чітко розмежувати вказані науки, необхідно 
осмислити ґенезу нової науки судової експертології і чітко розмежувати 
функції криміналістики і судової експертизи. 

Що стосується природи науки судової експертології, то вченими-
криміналістами також висловлюються різні думки. Так, О. Р. Шляхов 
вважає, що судова експертологія не є юридичною прикладною наукою, 
ані природньою, ані технічною, а повинна стояти на межі між ними, бути 
«суміжною» наукою [4]. В. Д. Арсеньєв розглядає науку про судову 
експертизу з позиції теорії судових доказів. Т. В. Авер’янова і Ю. Корухов 
вважають її наукою подвійної природи: юридичною – за предметом і 
об’єктами пізнання, частково за функціями та джерелами формування, та 
природньо-технічною – за іншими критеріями [5]. С. В. Бичкова і 
Р. С. Бєлкін відносять загальну теорію судової експертизи за її змістом, 
спрямованістю та соціальним призначенням до юридичних наук та 
вважають її комплексною інтегральною наукою міждисциплінарних 
галузей знань [6, 7]. 

А. І. Вінберг та Н. Т. Малаховська визначають судову експертологію 
як галузь юридичної науки, що вивчає закономірності, методологію та 
процес формування і розвитку наукових основ судових експертиз, а 
також дослідження її об’єктів [8]. Ми поділяємо думку М. Я. Сегая про те, 
що природа знань кожної науки визначається виключно її предметом, як 
частиною об’єктивної дійсності, що вивчає конкретна наука. 
Використання знань інших наук (фізики, хімії, біології, математики та ін.) 
не змінює їх предмету, ці знання лише пристосовуються для вирішення 
задач цієї науки, що адресовані до експертної практики. Судова 
експертологія трансформує ці знання в юридичні, за допомогою яких 
оптимізується використання спеціальних знань у судочинстві [9]. 

Висловлена в літературі думка (Р. С. Бєлкін) про те, що 
криміналістика є для судової експертології звичайною обґрунтовуючою 
наукою (нарівні з фізикою, хімією, біологією), видається досить спірною. 
Не можна не враховувати такої суттєвої обставини, що криміналістику 
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треба визнати дійсно «материнською» наукою, в лоні якої зароджувалась 
експертологія і від якої вона врешті-решт відокремилася. Судова 
експертологія не тільки зберігає «родимі плями» криміналістики, а й, в 
свою чергу, впливає на діалектику розвитку предмета криміналістики та 
змісту її наукових галузей (криміналістичної тактики, криміналістичної 
техніки і криміналістичної методики). Зокрема, потребує уточнення 
усталений погляд на єдність криміналістичної техніки для слідчого і 
експерта. Перша призначена для збирання «слідової інформації», друга 
– для поглибленого її дослідження на основі спеціальних знань з метою 
перетворення її на доказову інформацію. Різні цілі забезпечуються й 
різними за змістом засобами. Точніше ставити питання про взаємодію, 
«стиковку» двох, хоча і тісно пов’язаних, але ж самостійних галузей 
науково-технічних засобів, обслуговуючих правосуддя.  

На базі криміналістичних теорій ідентифікації та розпізнавання, 
наукові засади яких закладено С. М. Потаповим, теорії ситуаційного 
аналізу (Б. М. Комаринець, Л. Г. Грановський) сформувались теорії, 
методи й методики судово-експертної ідентифікації, діагностики та 
ситуалогії, що істотно відрізняються від слідчих методів ототожнювання, 
розпізнавання, ситуаційного аналізу обставин злочину. 

Тактика призначення експертизи за змістом не збігається з поняттям 
тактики проведення експертизи. Зовсім інший зміст містить у собі 
використання спеціальних знань слідчим у криміналістичній методиці 
розслідування окремих категорій злочинів і методики використання 
спеціальних знань експертом, який професійно «обслуговує» конкретні 
види злочинів (наприклад, судовий медик, експерт-автотехнік). Фахові 
знання слідчого, спеціальні знання експерта з приводу криміналістичної 
характеристики злочинів і методики включення цих знань кожним у свою 
професійну діяльність мають деякі спільні, але ж істотно відмінні ознаки. 

Названі проблеми потребують спільного вирішення (в плані взаємодії 
і розмежування) науками криміналістики і судової експертології. 

Професор С. М. Потапов є засновником методологічних засад 
вітчизняної криміналістики, розробником теорії криміналістичної 
ідентифікації, принципів, видів та форм її застосування. Сьогодні 
важливого значення набувають погляди вченого на сутність 
криміналістики, її предмет, історію, значення для роботи слідчих та 
судових органів [9]. 

Криміналістика – це наука, що дійсно перебуває на передньому краї 
боротьби зі злочинністю. Саме криміналістика на основі своїх наукових 
досліджень пропонує оперативно-розшуковим працівникам, слідчим, 
експертам, суддям науково обґрунтовані й перевірені практикою засоби, 
методи розкриття злочинів, розслідування та судового розгляду 
кримінальних проваджень. Криміналістика привертає до себе увагу, перш за 
все, тим, що вона допомагає встановити істину, проникнути в невідоме, 
таємне. Не можна не погодитися з С. М. Потаповим, на думку якого процес 
розкриття й розслідування злочинів має засновуватися на наукових засадах. 
У цьому відношенні він називає криміналістику точною наукою. 

Окремі рекомендації криміналістичного характеру відомі здавна. 
Вони зустрічаються і в законодавчих пам’ятках. Історія криміналістичних 
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знань розпочинається з виникнення перших типів держави і права, коли 
встановлювались певні правила поведінки, звичаї і закони. Поява перших 
порушників законів викликала необхідність уведення спеціальних правил 
і методів щодо розкриття і розслідування злочинів, встановлення 
злочинців. З’являються перші чиновники, які повинні були розкривати 
окремі види злочинів, встановлювати істину (наприклад, Давній Єгипет – 
чиновники-писці, нубійські негри та ін.; Древній Вавилон – писці та судді). 
Правові документи (закони царя Хамурапі, Артхашастра, Книга законів 
та ін.) містили деякі рекомендації криміналістичного характеру щодо 
збирання, дослідження та оцінки доказів судом. Але такі рекомендації 
мали окремий, розрізнений характер і були пов’язані певними клятвами, 
випробуванням вогнем, каліченням та клеймінням засуджених. 

Криміналістичні знання формувалися в межах процесу (процедури), 
що був притаманний суспільству (наприклад, інквізиційний процес був 
пов'язаний з одержанням зізнання від допитуваного за допомогою будь-
яких засобів). Безумовно, що поява криміналістичних засобів та методів 
пов’язана з відправленням правосуддя, розвитком слідчої, розшукової та 
експертної практики. 

Зародження криміналістики як системи знань пов’язане з соціальним 
замовленням держави і суспільства науці розробити нові засоби і методи 
розкриття й розслідування злочинів в умовах появи професійної і 
організованої злочинності. Історично криміналістика зародилася в надрах 
кримінальної процесуальної науки і тому тісно пов’язана з теорією доказів. 

Проте в сучасний період значення науки криміналістики збільшилось, 
тому що вона обслуговує різні види юридичної практики, тобто весь 
юридичний процес. 

Загальна теорія судової експертизи визначається як форма 
«достовірного наукового знання про закономірності й методологію 
формування і розвитку наукових основ судових експертиз». Дані 
материнських фундаментальних (базових) наук формуються в систему 
спеціальних знань у предметній судовій науці. Ці знання реалізуються в 
практичній діяльності під час проведення судових експертиз. 

Концепція В. С. Мітричева включала в систему судової експертології 
судову морфологію, судову експертну трасологію, судову субстанціологію 
і структури, пов’язані з експертними інформаційними фондами. 
Недоліком цієї концепції є те, що В. С. Мітричев включає до неї питання 
організаційної структури експертної діяльності тощо. О. О. Ейсман 
пропонував наступну систему судової експертології: вступ (наукова 
частина), методологія й методи, загальна теорія експертології, що 
містить аналіз її основних понять і принципів, теорія оцінки експертом 
даних, встановлених у ході дослідження. 

У загальній частині, на думку автора, розглядається класифікація 
родів і видів експертиз, завдання експертної практики, функції експертних 
заходів, їх організаційна структура. Тут має бути і систематика методів 
експертного дослідження. Ядром загальної частини експертології має 
бути теорія, спираючись на яку, експерт робить висновки. 

Розділом експертології має стати вчення про логічну структуру 
висновку експерта і пов’язане з ним вчення про модальність висновку. 
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Дослідження форми і обґрунтування висновку, а також його доказове 
значення повинно стати змістом третього розділу експертології. Цей 
розділ включає і вчення, або теорію оцінки експертом даних, 
встановлених у ході дослідження. 

У межах загального вчення слід розглядати не конкретні методики 
виду експертних досліджень, а загальні основи – загальні для методик 
експертиз будь-якого виду. Як елементи експертології автор виділяє 
автоматизацію експертиз, психологію експертної діяльності, експертну 
етику. 

Характеризуючи концепції загальної теорії судової експертології 
останніх років, С. В. Бичков вказує, що вони є екстраполяцією на галузь 
судової експертології положень загальної теорії криміналістики, 
розробленої Р. С. Бєлкіним. У цьому, на її думку, і є подібність усіх 
підходів до визначення загальної теорії криміналістики і судової 
експертології. Концепція С. Ф. Бичкової зводиться до того, що система 
загальної теорії судової експертології складається з чотирьох підсистем: 

– методологічні основи загальної теорії судової експертології; 
– експертна техніка; 
– експертна тактика; 
– методика експертного аналізу окремих видів злочинів. 
Розділ «Методологічні основи загальної теорії судової експертології» 

поданий у вигляді окремих вчень і теоретичних конструкцій (функції, 
система, мова, вчення про науково-практичну діяльність, про об’єкт, 
завдання, методи, про суб’єкт експертизи як професійної діяльності, про 
інформаційні принципи та експертне прогнозування). Автор фактично 
копіює систему криміналістики і навіть її основну термінологію. Викликає 
також сумнів розділ «Методика експертного аналізу окремих видів 
злочинів», оскільки це питання не може входити до компетенції експерта. 
Проблемним є питання про систему судової експертології. 

На наш погляд, більш вдалою є система судової експертології, 
викладена Т. В. Авер’яновою та І. А. Алієвим у роботі «Концептуальні 
основи загальної теорії судової експертизи», Ф. М. Джавадовим у роботі 
«Экспертная деятельность и развитие науки о судебной экспертизе». 
Вони запропонували таку структуру загальної теорії [11]: 

1. Концептуальні основи теорії – розглядаються посилання і умови 
формування теорії, характеристика предмета, функцій і завдань. 

2. Вчення про закономірності формування і розвитку судових 
експертиз. 

3. Вчення про об’єкт і предмет загальної теорії і судово-експертної 
діяльності. 

4. Вчення про суб’єкт експертної діяльності. 
5. Вчення про методи загальної теорії судової експертизи і судово-

експертної діяльності. 
6. Теорія процесів, відносин і комунікацій у судовій експертизі. 

Інформаційне забезпечення експертної діяльності, її автоматизація, 
логічні основи процесу експертного дослідження. 

7. Теорія експертного передбачення та прогнозування. 
8. Окремі теорії різних родів і видів судової експертизи. 
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Інакше упорядкував структуру судової експертології М. Я. Сегай. 
Виходячи з того, що до системи науки судової експертології входять 
концептуальні основи судово-експертної діяльності в цілому і особливості 
їх використання різними судово-експертними галузями знань, він 
виокремив у ній наступні розділи: 

І. Загальна частина: 
1. Предмет і система судової експертології. 
2. Правові основи судово-експертної діяльності. 
3. Методологічні основи судово-експертної діяльності. 
4. Науково-організаційні основи судово-експертної діяльності. 
ІІ. Особлива частина. Особливості використання концептуальних 

основ судово-експертної діяльності різними судово-експертними 
галузями знань: 

1. Криміналістичною галуззю судово-експертного знання. 
2. Технічними галузями судово-експертного знання. 
3. Економічними галузями судово-експертного знання. 
4. Біологічними галузями судово-експертного знання. 
5. Медичними галузями судово-експертного знання. 
6. Психіатричними галузями судово-експертного знання. 
7. Психологічними галузями судово-експертного знання [9, с. 762]. 
Отже, судова експертологія безпосередньо не включає до свого 

предмета і системи науки спеціальні судово-експертні галузі знань і 
відповідну їм судово-експертну практику, проте розробляє загально-
методологічні засади такої діяльності, адаптовані до теорії і практики 
конкретних видів судових експертиз. 

Завдання загальної теорії судової експертизи (експертології) є 
аналогічним завданням криміналістики [7]. Їх можна поділити на загальні, 
окремі (спеціальні) і конкретні. 

1. Загальне завдання – це створення наукової бази з метою 
функціонування і розвитку галузі використання спеціальних знань в 
експертизі для потреб судочинства, сприяння боротьбі зі злочинністю та 
іншими правопорушеннями, вирішення цивільно-правових спорів. 

2. Окремі (спеціальні) завдання – це: 
– вивчення закономірностей формування і розвитку конкретних видів 

судових експертиз, розширення їх можливостей; 
– розроблення і вдосконалення експертних технологій, засобів, 

методів і методик; 
– формування наукових основ нових видів і родів судових експертиз у 

зв’язку з появою нових об’єктів (комп’ютерна, мистецтвознавча тощо); 
– розроблення експертних заходів попередження злочинів; 
– розроблення програмного забезпечення автоматизованого 

робочого місця (АРМ) експерта різних видів; 
– вивчення і впровадження передового експертного досвіду; 
– прогнозування процесів експертної практичної діяльності і завдань 

наукових досліджень. 
3. Конкретні завдання – це завдання «сьогодення», що ставить 

перед наукою експертологією практика з метою задоволення тих потреб, 
що виникли. 
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Т. В. Авер’янова виокремлює поряд із завданнями загальної теорії 
судової експертології завдання практичної діяльності як однієї зі сфер 
людської діяльності, а також завдання експертних досліджень [3, с. 162]. 

До завдань практичної експертної діяльності вона відносить: 
– систематичне підвищення експертної компетенції, вдосконалення 

професійної майстерності; 
– напрями підвищення конкретності експертних висновків; 
– оптимізація форми і змісту експертних висновків; 
– створення програм з різних родів і видів експертиз; 
– оволодіння експертними основами комп’ютерної техніки; 
– каталогізація і паспортизація експертних методик і створення банків 

експертної вихідної інформації (колекції, зразки); 
– створення необхідної інформаційної і правової бази з метою 

реалізації результатів експертної профілактики. 
Класифікація експертних завдань у судовій експертології теж не є 

безспірною. Різні вчені пропонують свою класифікацію [6]. Так, 
А. І. Вінберг та Н. Т. Малаховська (1979) пропонували поділяти завдання 
на класифікаційні, ідентифікаційні, діагностичні, ситуаційні. 
А. І. Рудиченко (1981) – на ідентифікаційні, діагностичні, класифікаційні, а 
також діагностичні дослідження стану [11]. Ю. Г. Корухов (1984) – на 
класифікаційні, діагностичні та ідентифікаційні [5]. 

Т. В. Толстухіна (1999) – на ідентифікаційні, класифікаційні, 
діагностичні, реституційні, прогностичні, ретроспективні (останні 
характерні для судово-слідчих дій, де необхідна допомога експерта чи 
спеціаліста, тому вони тільки приєднуються до експертних). 

Р. С. Бєлкін та Т. В. Аверянова (2001) – на ідентифікаційні й 
діагностичні. Автори монографії «Основы судебной экспертизы» 
поділяють діагностичні завдання на класифікаційно-діагностичні, власно 
діагностичні, обстановочні, причинно-динамічні. Ці автори пропонують 
поділити експертні завдання на кінцеві (кінцева мета дослідження), 
проміжні та допоміжні [12]. Вважаємо, що така класифікація теж має 
право на існування. 
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ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 
В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 

 
Н. И. Клименко 

 
Рассматривается понятие общей теории судебной экспертологии, 

условия ее создания, место судебной эспертологии в системе юридических 
наук, пределы ее предмета, вопросы взаимодействия и взаимоотношения 
науки криминалистики и судебной экспертологии. Приводится система и 
структура общей теории судебной экспертологии и ее задачи. 

Отдельные статьи Уголовно-процессуального, гражданско-
процессуального кодексов, а также административного, хозяйственного, 
Таможенного и др. кодексов Украины, Закон Украины «О судебной 
экспертизе» 1994 года и конституционное подтверждение (п. 14 ст. 92 
Конституции Украины) законодательного обеспечения судебной экспертизы 
являются правовыми основами дальнейшего развития правовых и 
организационно-управленческих направлений судебной экспертологии. 

Судебная экспертология не только сохраняет «родимые пятна» 
криминалистики, но и, в свою очередь, влияет на диалектику развития 
предмета криминалистики и содержания ее научных отраслей 
(криминалистической тактики, криминалистической техники и 
криминалистической методики). В частности, требует уточнения устоявшийся 
взгляд на единство криминалистической техники для следователя и 
эксперта. Первая предназначена для сбора «следовой информации», вторая 
– для углубленного ее исследования на основе специальных знаний с целью 
превращения ее в доказательную информацию. Различные цели 
обеспечиваются и разными по содержанию средствами. Точнее ставить 
вопрос о взаимодействии, «стыковке» двух, хотя и тесно связанных, но 
самостоятельных отраслей научно-технических средств, обслуживающих 
правосудие. 

Задачи общей теории судебной экспертизы (экспертологии) аналогичны 
задачам криминалистики. Их можно разделить на общие и конкретные 
специальные. 

Общая задача – это создание научной базы с целью функционирования 
и развития отрасли использования специальных знаний в экспертизе для 
нужд судопроизводства, содействие борьбе с преступностью и другими 
правонарушениями, решения гражданско-правовых споров. 

Отдельные (специальные) задачи – это: изучение закономерностей 
формирования и развития конкретных видов судебных экспертиз, 
расширение их возможностей; разработка и совершенствование экспертных 
технологий, средств, методов и методик; формирование научных основ 
новых видов и родов судебных экспертиз в связи с появлением новых 
объектов (компьютерная, искусствоведческая и т. п.); разработка экспертных 
мер предупреждения преступлений; разработка программного обеспечения 
автоматизированного рабочего места (АРМ) эксперта различных видов 
исследований, изучение и внедрение передового экспертного опыта; 
прогнозирование процессов экспертной практической деятельности и задач 
научных исследований. 

Конкретные задачи – это задачи «сегодняшнего дня», которые ставит 
перед экспертологией практика с целью удовлетворения тех потребностей, 
которые возникли. 
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THEORY OF FORENSIC EXPERTOLOGY IN THE SYSTEM OF LAW 

 
N. Klymenko 

 
The article deals with the concept of a general theory of forensic expertology, 

the conditions for its creation, the place of forensic expert science in the system of 
legal sciences, the limits of its subject matter, the issues of interaction and the 
relationship of the science of forensic science and forensic expertology. The 
system and structure of the general theory of forensic expertology and its tasks 
are given. 

Separate articles of the Criminal Procedure, Civil Procedure, Administrative, 
Economic, Customs and Other Codes of Ukraine, the Law of Ukraine ‘On Forensic 
Expertise’ of 1994 and the constitutional confirmation (article 92, paragraph 14 of 
the Constitution of Ukraine) of the legislative provision of forensic expertise are the 
further legal basis development of legal, organizational and managerial directions 
of forensic expertology. 

Forensic expertology does not only preserves the ‘birthmarks’ of forensic 
science, but also, in turn, influences the dialectics of the development of the 
subject of forensic science and the content of its scientific fields (forensic 
techniques, forensic tactics and forensic methos). In particular, it requires 
clarifying the well-established view of the unity of forensic techniques for the 
investigator and expert. The first is made to collect ‘trace information’, the second 
is used for its in-depth study based on special knowledge in order to turn it into 
evidence-based information. Different goals are provided with different means of 
content. It is more accurate to raise the question of interaction, the ‘docking’ of 
two, although closely related, but independent branches of scientific and technical 
means serving justice. 

The tasks of the general theory of forensic expertise (expert studies) are 
similar to the tasks of forensic science. They can be divided into general and 
special. 

General task is the creation of a scientific base for the purpose of the 
functioning and development of the industry of the use of special knowledge in 
examinations for the needs of legal proceedings, assistance in the fight against 
crime and other offenses, resolution of civil law disputes. 

Special task is the study of the laws of formation and development of specific 
types of forensic expertises, the expansion of their capabilities; development and 
improvement of expert technologies, tools, methods and techniques; the formation 
of the scientific foundations of new types of forensic expertises in connection with 
the emergence of new objects (computer, art history, etc.); developing expert 
crime prevention measures; development of an automated workplace software 
(AWS) for an expert of various types of research, study and implementation of 
advanced expert experience; forecasting expert practice processes and research 
tasks. 

Specific tasks are the up-to-date tasks that the practice puts before so the 
science of expert science to meet the needs that have arisen. 

Key words: forensic expertology, forensic expertise, legal science, theory. 
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ШОДО ПИТАННЯ ВІДНЕСЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
ДО СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 
У статті розглянуто ознаки слідчої (розшукової) дії та проблемні 

питання, пов’язані з нормами кримінально-процесуального законодавства, 
що розглядають залучення експерта як слідчу (розшукову) дію. 
Встановлено, що за своєю сутністю, суб’єктом проведення судова 
експертиза не відноситься до слідчих (розшукових) дій. Як таку можливо 
розглядати лише дії з залучення експерта або призначення експертизи. 
Розглянуто етапи призначення експертизи, як слідчої (розшукової) дії.  

Ключові слова: слідча (розшукова) дія, судова експертиза, 
призначення експертизи, залучення експерта. 

 
 
Судова експертиза є важливою процесуальною формою 

використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. За її 
допомогою органи досудового розслідування й суду встановлюють 
фактичні дані, що неможливо встановити іншим шляхом та які мають 
істотне значення для розслідування.  

Організація проведення судової експертизи починається з прийняття 
рішення слідчим про необхідність її призначення. Серед вчених-
криміналістів та процесуалістів немає єдності думок щодо 
процесуального визначення судової експертизи. Більшість з них 
відносять судову експертизу до слідчих дій [1; 2; 3; 4]. При цьому автори 
підручників і посібників називають дану слідчу дію по-різному: 
«призначення та проведення» [5, с. 340], «призначення й провадження» 
[6, с. 397], «призначення» [1, с. 192], «проведення» [7, с. 400]. У чинному 
КПК України статті, що регламентують проведення експертизи (ст. 242-
245) входять до глави 20 «Слідчі (розшукові) дії». Проте деякі науковці 
вважають неправильним віднесення експертизи до слідчих дій. Так, 
автори підручника з кримінального процесу за редакцією 
Ю. М. Грошевого та В. М. Хотенця зазначають, що «призначення і 
проведення експертизи здійснюється як комплекс процесуальних і 
організаційних дій. Слідчою дією у спеціальному юридичному значенні 
цього терміна є тільки одержання зразків для експертного дослідження» 
[8, с. 245]. Не вважають проведення експертизи слідчою дією також 
Л. М. Лобойко та А. П. Черненко [9, с. 52]. 

Для формування власного погляду на сутність експертизи потрібно 
звернутися до визначення поняття слідчої (розшукової) дії та її ознак. 
Існує достатня кількість різноманітних визначень слідчої дії. Детальний їх 
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розгляд не є предметом нашого дослідження, тому наведемо 
визначення, сформульоване В. М. Тертишником, що, на нашу думку, є 
найбільш повним: «Слідчі дії – регламентовані нормами процесуального 
права та здійснювані в рамках кримінально-процесуального провадження 
уповноваженою на те особою, а також забезпечувальні заходами 
державного примусу та супроводжувані необхідним документуванням 
процесуальні дії, що становлять комплекс пізнавально-засвідчувальних 
операцій, спрямованих на отримання, дослідження та перевірку доказів» 
[10, с. 236].  

Із визначення зрозуміло, що невід’ємною ознакою процесуальної дії є 
провадження її виключно посадовими особами державних органів, 
уповноважених законом на здійснення кримінально-процесуальної 
діяльності. До таких належать співробітники оперативних підрозділів, 
слідчий, прокурор, суддя. До того ж оперуповноважений, проводячи 
слідчі (розшукові) дії, користується повноваженнями слідчого (ст. 41 КПК 
України). Структура слідчої (розшукової) дії складається з трьох етапів: 
підготовчого, робочого та заключного [5, с. 368]. При цьому до третього 
етапу включається оцінка одержаних результатів. Інші автори виділяють 
етап оцінки результатів окремо і зазначають чотири: 1) підготовка до 
проведення; 2) безпосереднє проведення; 3) фіксація ходу і результатів 
дії; 4) оцінка одержаних результатів [7, с. 468-471; 6, с. 288-290]. 
Суб’єктом другого етапу – безпосереднього проведення експертизи – 
виступає експерт – особа, яка не уповноважена законом до проведення 
слідчих (розшукових) дій. Саме тому, на наш погляд, не можна відносити 
проведення експертизи до слідчих (розшукових) дій.  

Серед інших ознак, що вказують на користь нашого твердження, 
Л. М. Лобойко та А. П. Черненко вказують такі: КПК встановлено правило, 
згідно з яким слідчий несе повну відповідальність за законне і вчасне 
провадження слідчих (розшукових) дій, але відповідальність після 
доручення на провадження експертизи покладається на експерта. Саме 
він робить висновок від свого імені і несе за нього персональну 
відповідальність; факт, зміст і результати будь-якої слідчої (розшукової) 
дії обов’язково відображаються в протоколі, що складається слідчим, а 
результати експертного дослідження – у висновку, що складається й 
підписується експертом [9, с. 62]. 

Прихильники віднесення судової експертизи до слідчих (розшукових) 
дій, як зазначалось раніше, частіше за все визначають її як «призначення 
та проведення судової експертизи». На нашу думку, дії щодо 
призначення та проведення експертизи різні за природою та суб’єктами 
проведення. Якщо розглядати стадію призначення експертизи, а за 
чинним КПК України – залучення експерта, то її суб’єктом є слідчий, а 
суб’єктом проведення експертизи є експерт. Розглядаючи характерні 
ознаки слідчої (розшукової) дії, можна дійти висновку, що стадія 
призначення експертизи або залучення експерта, яку науковці 
розглядають як підготовчу до проведення експертизи, має всі ознаки, 
притаманні самостійній слідчій (розшуковій) дії. Вона регламентована 
нормами процесуального права (ст.ст. 242-244 КПК України), 
здійснюється в рамках кримінального провадження уповноваженою на те 
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особою. Під час залучення експерта слідчий проводить певні дії, 
результат яких знаходить відображення в ухвалі слідчого судді у вигляді 
найменування експертного закладу, куди направлено ухвалу, виду 
експертизи, питань, що виносяться на вирішення експертизи, об’єктів 
дослідження тощо. Призначена експертиза спрямована на отримання, 
дослідження та перевірку доказів. При визначенні слідчої (розшукової) дії 
вважаємо правильним вживання слова «спрямовано», оскільки не 
завжди при проведенні слідчих (розшукових) дій отримується необхідна 
інформація, хоча мета будь-якої з них полягає саме в цьому. 

Для участі в провадженні слідчої (розшукової) дії слідчим може бути 
залучений спеціаліст, який зобов’язаний брати в ній участь, 
використовуючи свої спеціальні знання й навички для сприяння слідчому 
в виявленні, закріпленні й вилученні доказів тощо. Якщо розглядати 
«залучення експерта» як окрему слідчу (розшукову) дію, участь 
спеціаліста цілком можлива, а іноді й необхідна. 

Розглядаючи залучення експерта як окрему слідчу (розшукову) дію, 
визначимо її зміст, поділяючи на загальноприйняті етапи: підготовчий, 
робочий та заключний. Зазначимо, що згідно ст. 243 КПК України, 
«експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за 
дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони 
кримінального провадження». Тобто дії з призначення експертизи можуть 
вчиняти як представники сторони обвинувачення, так і захисту. Надалі 
ми зосередимо увагу на діях слідчого, хоча зазначені нами рекомендації 
можуть бути використані й адвокатами. 

До підготовчого етапу відносяться такі дії:  
1. Прийняття рішення про проведення експертизи. Залежно від 

слідчої ситуації слідчий призначає експертизу, якщо для з’ясування 
обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні 
спеціальні знання, або коли призначення експертизи є обов’язковим  
(ст. 242 КПК). Таке рішення слідчий може прийняти вже під час проведення 
початкових слідчих (розшукових) дій, і, насамперед, у ході огляду місця події. 
Виявляючи й вилучаючи різні сліди, слідчий висуває версії щодо 
розслідуваної події, визначає можливості та перспективи їх експертного 
дослідження. При цьому важлива роль надається спеціалісту. Надаючи 
допомогу слідчому в виявленні, фіксації, вилученні та попередньому 
дослідженні слідів, спеціаліст може надати консультацію щодо перспектив 
майбутнього експертного дослідження тих чи інших об’єктів, а також кількості 
матеріалів, необхідних для проведення експертизи. 

2. Вибір експертного закладу або приватного експерта. Хоча в ст. 244 
КПК України зазначається, що «слідчий суддя самостійно визначає 
експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій 
необхідно доручити проведення експертизи», експертиза, як правило, 
призначається в установу, запропоновану слідчим. При обранні 
експертної установи для слідчого важлива чітка взаємодія з її керівником 
з метою визначення вже на цьому етапі експерта, який буде виконувати 
експертизу. У ході проведення подальших дій, пов’язаних з визначенням 
предмета експертизи та формулюванням питань, зручніше отримувати 
консультації саме від того експерта, який буде проводити експертизу.  
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3. Визначення виду експертизи та предмета дослідження. Слідчий 
має з’ясувати, який вид спеціальних знань йому потрібний для вирішення 
завдань експертизи. Предмет експертизи визначається переліком питань, 
що підлягають вирішенню експертом. На думку М. Г. Щербаковського, 
предмет експертизи визначається рівнем розвитку тієї чи іншої галузі 
знань та практичної розробленістю методів встановлення окремих 
фактів. По-перше, він повинен бути випробуваний експертною практикою 
та для його встановлення розроблено відповідні методики, по-друге, 
мати значення для розслідування. Одночасне врахування обох критеріїв 
дозволяє експерту точно визначити конкретний предмет експертизи та 
відповідно – коло питань [11, с. 189]. Окрім встановлення виду 
експертизи за галуззю знань, визначається її класифікація за іншими 
критеріями: послідовністю; об’ємом дослідження; кількістю експертів, які 
проводитимуть дослідження.  

Відповідальною стадією підготовки є формулювання питань 
експерту. Завдання формулюються таким чином, щоб виключити 
можливість їх неоднозначного тлумачення. Для формулювання питань, 
як зазначалось вище, слідчому бажано залучати спеціаліста. Ми 
вважаємо дискусійними пропозиції, надані С. П. Лаптою: «В цілях 
економії часу експерта і прискорення всього ходу слідства в постанові 
про призначення експертизи рекомендується ставити всі запитання, які 
цікавлять слідчого, якщо немає суттєвої причини поставити частину 
питань пізніше (наприклад, якщо на частину питань експерт може 
відповісти одразу і ці відповіді терміново потрібні слідчому, а для 
вирішення інших експерту потрібні зразки для порівняння, на збирання 
яких потрібен певний час)» [12, с. 65]. На наш погляд, визначити предмет 
експертизи та сформулювати питання для конкретної експертизи 
можливо лише при наявності всіх об’єктів, що необхідно дослідити. Дії, 
пов’язані з отриманням додаткових матеріалів для проведення 
експертизи, не тільки не прискорять час її виконання, але й можуть, 
залежно від їх кількості та якості, призвести до марної роботи експерта, 
проведеною до їх отримання. 

4. Визначення черговості призначення експертиз у відношенні одних і 
тих саме об’єктів. Окремі науковці [7; с. 189] не відокремлюють зазначену 
стадію призначення експертизи, але ми вважаємо її необхідною. 
Наприклад, при надходженні на дослідження вогнепальної зброї зі 
слідами рук спочатку потрібно виявити, зафіксувати та дослідити сліди 
рук, а потім провести необхідні балістичні дослідження. Перед цим, 
залежно від умов та часу її вилучення, можливо дослідити зброю з метою 
вилучення слідів запаху.  

5. Вибір часу призначення експертизи. Своєчасність призначення 
експертизи значно впливає на строки всього розслідування, оскільки в 
більшості випадків експертиза є трудомістким процесом та займає багато 
часу. Вибір моменту призначення експертизи має тактичне значення, 
пов’язане з місцем експертизи в системі інших слідчих (розшукових) дій 
за розслідуваним провадженням. Зволікання з її призначенням може 
призвести також до того, що окремі сліди й речові докази можуть з часом 
втратити індивідуальні ознаки. Визначаючи момент призначення 
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експертизи, необхідно враховувати властивості та стан об’єктів 
експертного дослідження, необхідність та можливість отримання 
порівняльних зразків, особливості експертного дослідження (складність, 
наявність відповідних методик, час проведення тощо), а також слідчу 
ситуацію [5, с. 350]. 

До робочого етапу залучення експерта потрібно віднести такі дії: 
1. Вибір об’єктів для проведення експертизи, в тому числі, зразків та 

проб. Об’єкт експертного дослідження це матеріальний об’єкт, що містить 
інформацію, необхідну для вирішення експертного завдання. До об’єктів 
у судовій експертизі законодавець відносить живих осіб, речові докази, 
документи, предмети, тварин, трупи і їхні частини, зразки для 
порівняльного дослідження, а також матеріали провадження, необхідні 
для проведення експертизи. До числа об’єктів судової експертизи 
відносяться також відображення людей і тварин, предметів, механізмів, 
агрегатів, речовини, матеріали, вироби, документи та поліграфічна 
продукція, виділення людини, частини його тіла, різноманітні об’єкти 
рослинного й тваринного походження тощо. 

Об’єктами експертного дослідження є «ті джерела відомостей щодо 
встановлюваних фактів, ті носії інформації, які підлягають експертному 
дослідженню та за допомогою яких експерт пізнає обставини, що входять 
у предмет експертизи» [13, с. 12]. До об’єктів експертизи відносяться, в 
першу чергу, предмети, вилучені при проведенні слідчих (розшукових) 
дій, що виступають речовими доказами. Більшість об’єктів вилучається 
під час проведення огляду місця події. Криміналістичні рекомендації 
полягають у першочерговому вилученні слідів під час огляду місця події 
разом із предметом, на якому вони залишені. Якщо цього зробити не 
можна у зв’язку з громіздкістю, крихкістю, неможливістю відділення слідів 
від предметів тощо, надаються зліпки, копії, фотографії, що належать до 
похідних речових доказів. 

Зразки для порівняльного дослідження – це матеріальні об’єкти, що 
надаються експертові для порівняння з речовими доказами під час 
ідентифікаційних або діагностичних досліджень. На відміну від речових 
доказів, зразки для порівняльного дослідження не пов’язані з розслідуваною 
подією і не є доказами. Усі зразки, що направляються на експертизу, повинні 
бути необхідної якості, в потрібній кількості та отримані у законний спосіб. 
Під належною якістю зразків для порівняльного дослідження розуміється 
достатня для цілей експертного дослідження якість відображення в них 
ознак того об’єкта, від якого вони отримані. Кількість зразків повинна бути 
такою, щоб можна було зробити висновок щодо необхідності чи випадковості 
цих ознак чи їх варіативності. Умови отримання зразків для порівняльного 
дослідження повинні максимально відповідати умовам утворення 
досліджуваного об’єкта [14, с. 38-39]. 

За характером ознак зразки поділяються на ті, що відображають 
ознаки іншого об’єкта – частин тіла людини, знарядь злому, кулі, гільзи, а 
також власні ознаки – зразки крові, слини, ґрунту тощо. Залежно від часу 
та умов виникнення, зразки для порівняльного дослідження більшість 
науковців поділяють на три групи: вільні, умовно-вільні та 
експериментальні. 
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До об’єктів, що надаються на експертизу, також належать матеріали 
провадження, що містять інформацію щодо предмета експертизи. У ч. 3 
ст. 69 КПК України зазначено, що «експерт має право: знайомитись з 
матеріалами кримінального провадження, що стосуються предмета 
дослідження». Але об’єм матеріалів кримінального провадження, що 
можуть надаватися експерту для ознайомлення, у КПК України чітко не 
зазначається. У загальному вигляді матеріали провадження, що 
надаються експерту, повинні містити: протоколи огляду місця події з 
додатками – фототаблицями, схемами, кресленнями; відомості щодо 
дати події, часі та місці виявлення об’єктів на ньому, погодно-кліматичних 
умов; характеристики об’єктів; відомості про події, що передували події 
злочину та знаходяться у причинно-наслідковому зв’язку з його 
виникненням; ознаки, за якими було виявлено подію, умови виявлення, 
наслідки тощо. Однак в залежності від конкретного провадження можуть 
бути надані й інші відомості. 

2. Отримання ухвали слідчого судді на проведення експертизи. Для 
цього слідчому необхідно звернутися до слідчого судді з клопотанням, в 
якому, відповідно до ст. 244, зазначаються: «1) короткий виклад обставин 
кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням 
статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 
3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 4) вид 
експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, 
які необхідно поставити перед експертом». На сьогодні, в умовах 
реформування судової системи спостерігається певний дефіцит кадрів і, 
як наслідок, надмірне навантаження суддів. Тому, саме цей етап іноді 
займає значний проміжок часу, оскільки слідчому судді необхідно 
ретельно вивчити всі надані матеріали, що, безумовно, впливає на 
строки досудового розслідування. 

Заключний етап складається з таких стадій: 
1. Визначення кола осіб, що можуть бути присутніми при проведенні 

експертизи. Згідно вимог КПК України, під час проведення експертизи 
можуть бути присутні слідчий, прокурор, підозрюваний, захисник та інші 
учасники кримінального провадження.  

Можливими цілями присутності слідчого при проведенні експертизи, 
на думку Р. С. Бєлкіна, можуть бути: звернення до експерта з проханням 
роз’яснити суть і мету дій, які він здійснює; звернення уваги експерта на 
допущені, на думку слідчого, помилки; рекомендації експерту застосувати 
той чи інший метод дослідження або не застосовувати якийсь метод; 
вимога змінити методику дослідження, що застосовується (повністю або 
частково); інші імперативні вимоги до експерта [15, c. 212]. Аналізуючи 
цілі присутності слідчого при проведенні експертизи, Р. С. Бєлкін 
доходить висновку про їх повну беззмістовність. У першому випадку буде 
мати місце відволікання експерта від процесу дослідження, що може 
привести до негативних для результатів експертизи наслідків. Останні ж 
три випадки оцінюються ним однозначно як посягання на незалежність 
експерта, його процесуальний статус: ніхто не має права давати 
рекомендації або висувати до експерта якісь вимоги при проведенні ним 
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експертизи. Слідчий не може також ставити перед експертом і якісь 
додаткові питання, не вказані у постанові про призначення експертизи: 
подібна ситуація вирішується тільки через призначення додаткової 
експертизи [15, c. 213].  

Практика розслідування злочинів свідчить на користь зазначеного. 
Вивченням матеріалів кримінальних проваджень не встановлено 
випадків присутності слідчого під час проведення експертиз. Зазначене є 
зрозумілим також щодо раціональної організації роботи як слідчого, так і 
експерта. Проведення експертизи є трудомістким процесом, що 
складається з певних етапів, кожен з яких може проходити у різний час і 
не в один день. Тому слідчий, враховуючи власне навантаження, 
практично не в змозі повністю бути присутнім при проведенні експертизи 
на всіх її етапах. Зазначене вище стосується й участі прокурора при 
проведенні експертизи. 

Згідно зі ст. 42 КПК України підозрюваний, обвинувачений може бути 
присутнім під час проведення процесуальних дій, ставити питання, 
подавати зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, в 
тому числі й при проведенні експертизи. Хоча можливість присутності 
підозрюваного на досудовому слідстві передбачена процесуальним 
законодавством, за даними вивчення матеріалів кримінальних 
проваджень нами не виявлено такого факту, окрім експертиз у яких він 
був об’єктом дослідження. При виникненні ситуації, коли підозрюваний 
виявляє бажання бути присутнім при проведенні експертизи, її 
проведення вимагатиме особливо ретельного планування та підготовки, 
у чому ми погоджуємося з думкою С. П. Лапти. Слідчий не просто матиме 
право, а й буде зобов’язаний бути присутнім при проведенні експертного 
дослідження. Це зумовлено, по-перше, необхідністю фіксації показань 
підозрюваного і, по-друге, недоцільністю залишати підозрюваного 
наодинці з експертом, оскільки на останнього може бути здійснено 
різного роду вплив. Крім того, слідчий повинен забезпечити особисту 
безпеку експерта та провести відповідні заходи, які б попередили втечу 
підозрюваного, який знаходиться під арештом, з місця проведення 
експертизи [12, c. 76].  

2. Направлення постанови та необхідних матеріалів до експертної 
установи. На цьому етапі слідчий готує матеріали для транспортування: 
упаковує їх належним чином, опечатує, надає необхідні супровідні 
надписи. Транспортування може здійснюватися поштою, посильним або 
особисто слідчим. Останнє є найбільш зручним, оскільки при великій 
кількості об’єктів слідчий може безпосередньо пояснити експерту 
приналежність кожного.  

Узагальнюючи, можна зазначити, що залучення експерта або 
призначення судової експертизи є самостійною слідчою (розшуковою) 
дією, що складається з наведених вище етапів та має організаційні і 
тактичні особливості.  
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К ВОПРОСУ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СУДЕБНОЙ ЕКСПЕРТИЗЫ  

К СЛЕДСТВЕННЫМ (РОЗЫСКНЫМ) ДЕЙСТВИЯМ 
 

И. В. Пирог 
 
В статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с нормами 

уголовного процессуального законодательства, рассматривающими 
привлечение эксперта как следственное действие. Среди ученых-
криминалистов и процессуалистов нет единства мнений относительно 
процессуального определения судебной экспертизы. Большинство из них 
относят судебную экспертизу к следственным действиям. По определению 
судебной экспертизы понятно, что неотъемлемым признаком 
процессуального действия является ее производство исключительно 
должностными лицами государственных органов, уполномоченных законом 
на осуществление уголовно-процессуальной деятельности. К таковым 
относятся сотрудники оперативных подразделений, следователь, прокурор, 
судья. Субъектом проведения экспертизы выступает эксперт – лицо, не 
уполномоченное законом для проведения следственных действий. Именно 
поэтому, на наш взгляд, нельзя относить проведение экспертизы к 
следственным действиям. 

Сторонники отнесения судебной экспертизы к следственным действиям 
чаще всего определяют ее как «назначение и проведение судебной 
экспертизы». Аргументировано, что действия относительно назначения и 
проведения экспертизы различны по природе и субъектам проведения. Если 
рассматривать стадию назначения экспертизы, а по действующему УПК 
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Украины – привлечения эксперта, то ее субъектом является следователь, а 
субъектом проведения экспертизы – эксперт. Рассматривая характерные 
признаки следственного действия, можно сделать вывод, что стадия 
назначения экспертизы или привлечения эксперта, которую ученые 
рассматривают как подготовительную к проведению экспертизы, имеет все 
признаки, присущие самостоятельному следственному действию. Оно 
регламентировано нормами процессуального права, осуществляется в 
рамках уголовного производства, уполномоченным на то лицом. При 
привлечении эксперта следователь проводит определенные действия, 
результат которых находит отражение в постановлении следственного судьи. 
Назначение экспертизы направлено на получение, исследование и проверку 
доказательств. 

Рассматривая привлечение эксперта как отдельное следственное 
действие, определим его содержание, разделяя на общепринятые этапы: 
подготовительный, рабочий и заключительный. К подготовительному этапу 
мы относим такие действия, как принятие решения о проведении экспертизы; 
выбор экспертного учреждения или частного эксперта; определение вида 
экспертизы и предмета исследования; определение очередности назначения 
экспертиз в отношении одних и тех же объектов; выбор времени назначения 
экспертизы. К рабочему этапу следует отнести следующее: выбор объектов 
для проведения экспертизы; получение постановления следственного судьи 
на проведение экспертизы. Заключительный этап состоит из следующих 
стадий: определение круга лиц, которые могут присутствовать при 
проведении экспертизы; направление постановления и необходимых 
материалов в экспертное учреждение. 

Ключевые слова: следственные (розыскные) действия, судебная 
экспертиза, назначение экспертизы, привлечение эксперта. 

 
TO THE QUESTION OF ACCESSORIES OF FORENSIC EXAMINATION  

TO INVESTIGATIVE ACTIONS 
 

I. Pyrih 
 
The article deals with problematic issues related to the norms of criminal 

procedure legislation, considering the involvement of an expert as an investigative 
action. Among criminal scientists and proceduralists there is no consensus on the 
procedural definition of forensic examination. Most of them include forensics to 
investigative actions. By the definition of a forensic examination, it is clear that an 
integral feature of a procedural action is to conduct it exclusively by officials of 
state bodies authorized by law to conduct criminal proceedings. These include: 
employees of the operational units, an investigator, a prosecutor, a judge. The 
subject of the examination is an expert – a person not authorized by law to 
conduct investigative actions. That is why, in our opinion, it is impossible to refer 
an examination to investigative actions. 

Proponents of referring a forensic examination to investigative actions most 
often mean it as ‘the appointment and conduct of a forensic examination’. It is 
argued that actions regarding the appointment and conduct of the examination are 
different in nature and subjects of conduct. If we consider the stage of 
appointment of the examination, and for the current Criminal Procedure Code of 
Ukraine – the involvement of an expert, then its subject is the investigator. The 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 68 

subject of the examination is an expert. Considering the characteristic features of 
the investigative action, it can be concluded that the stage of appointment of the 
examination or the involvement of an expert, which scientists consider as 
preparatory to the examination, has all the signs inherent in an independent 
investigative action. It is governed by the rules of procedural law, carried out in the 
framework of criminal proceedings, authorized by the person. When an expert is 
involved, the investigator conducts certain actions, the result of which is reflected 
in the ruling of the investigating judge. The purpose of the examination is to obtain, 
research and verify evidence. 

Considering the involvement of an expert as a separate investigative action, 
we define its content, divided into generally accepted stages: preparatory, working 
and final. To the preparatory stage, we include such actions: the decision to 
conduct an examination; selection of an expert institution or a private expert; 
determination of the type of examination and subject of study; determining the 
order of appointment of examinations in relation to the same objects; timing of 
appointment examination. The following should be attributed to the working stage: 
selection of objects for examination; receipt of the decision of the investigating 
judge for the examination. The final stage consists of the following stages: 
determining the circle of persons who may be present during the examination; 
referrals and necessary materials to the expert institution. 

Key words: investigative (search) action, forensic examination, appointment 
of expertise, involvement of an expert. 
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ПОНЯТТЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
  

У статті проведено розмежування трьох понять: «стандартизація», 
«акредитація» та «атестація» Усі три аспекти являють собою 
інструменти забезпечення контролю за якістю, надійністю та науковою 
достовірністю експертних досліджень. Стандарти судово-експертної 
діяльності закріплюються в методиках проведення експертних досліджень. 
Розглянуто можливості уніфікації методичного забезпечення експертних 
досліджень та пов’язаної з цим діяльності. 

Ключові слова: судово-експертна діяльність, стандартизація, 
уніфікація, акредитація, атестація, судова практика, методика. 

 
 
Підпорядкованість суб’єктів судово-експертної діяльності, визначених 

Законом України «Про судову експертизу» [1], різним державним органам 
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зумовило розрізненість підходів до проведення окремих експертних 
досліджень. На сьогодні, крім законодавчих та підзаконних відомчих 
актів, питання проведення експертизи регламентуються методиками. На 
практиці зазначене призводить до конфлікту експертних позицій, тобто 
появи суперечностей між висновками різних експертів попри однаковість 
поставлених експертам питань та предмету судової експертизи. 
Результатом такого конфлікту є ризик затягування строків розгляду справ 
та навіть ухвалення незаконних чи необґрунтованих судових рішень. 
Очевидно, що конкуренція різних методик судових експертиз створює 
можливості для зловживання шляхом вибору сторонами обвинувачення 
та захисту більш «науково обґрунтованої» методики [2, с. 270]. 

Аналіз судової практики підтверджує зазначені побоювання. Так, в 
ухвалі Сарненського районного суду Рівненської області про призначення 
автотехнічної експертизи в справі № 572/1647/15-к суд погодився з 
аргументами захисника про те, що під час проведення попередніх 
експертиз Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром 
УМВС України в Рівненській області та Львівським науково-дослідним 
інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України експертами 
застосовувались різні методики дослідження дорожньо-транспортної 
пригоди, а тому висновки можуть суттєво відрізнятись один від одного. 
Таким чином, у справі було призначено третю автотехнічну експертизу, 
проведення якої доручено експертам Державного науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру МВС України [3]. 

За таких умов, особливої актуальності набуває уніфікація методик 
експертиз та гармонізація судово-експертної діяльності в Україні з 
відповідними міжнародними стандартами в цій сфері, зокрема, з 
вимогами (політиками) Європейської мережі судово-експертних установ 
(ENFSI). 

Питання формування єдиного науково-методичного підходу до 
здійснення судово-експертної діяльності знайшло відображення в працях 
вітчизняних (О. А. Лопата, А. О. Полтавський, О. Г. Рувін, Я. І. Слободян, 
О. Ю. Холодова, Т. О. Татарнікова) та зарубіжних (М. В. Жижина, 
J. Lentini, J. Robertson, L. Wilson-Wilde) учених. Загалом, тематика 
стандартизації судово-експертної діяльності є відносно новою в наукових 
колах, як на міжнародному рівні, так і в Україні. Тож чимало проблем 
теоретичного та практичного характеру залишаються невирішеними. 

Метою цієї публікації є визначення поняття стандартизації судово-
експертної діяльності та окреслення її перспектив в Україні. 

У Словнику української мови термін «стандартизація» трактується як 
«запровадження єдиних типових форм організації, здійснення чого-
небудь» [4, с. 644]. 

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) визначає 
стандартизацію як діяльність, спрямовану на досягнення оптимального 
ступеня упорядкованості у визначеній сфері шляхом установлення 
положень для загального та неодноразового застосування щодо наявних 
чи потенційних завдань [5]. Аналогічна дефініція міститься в Законі 
України «Про стандартизацію» [6]. Т. О. Татарнікова зауважує, що така 
упорядкованість досягається шляхом приведення процесів та процедур у 
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відповідність до нормативно закріплених вимог – як нормативно-
правових актів, так і нормативних документів у сфері технічного та 
методичного регулювання [7, с. 281]. 

Метою даної статті є проведення розмежування трьох понять: 
«стандартизація», «акредитація» та «атестація» (див. рис. 1). Усі три 
аспекти являють собою інструменти забезпечення контролю за якістю, 
надійністю та науковою достовірністю експертних досліджень. 
Акредитація є процедурою, за результатами якої спеціально 
уповноважений орган визнає компетентність судової лабораторії 
виконувати конкретні роботи. Іншими словами, акредитація є 
підтвердженням відповідності статусу судово-експертної лабораторії [8]. 
Натомість метою атестації є оцінка професійного рівня фахівців, які 
залучаються до проведення судових експертиз або беруть участь у 
розробках теоретичної та методичної бази судової експертизи [1]. 
Нарешті, стандартизація є уніфікацією методичного забезпечення 
судово-експертної діяльності. Головним чином, стандарти судово-
експертної діяльності закріплюються в методиках проведення експертних 
досліджень, що являють собою, умовно, програми вирішення експертних 
завдань, перелік послідовних операцій [9, с. 32]. Саме вказаний, 
методологічний аспект забезпечення якості судових експертиз, є 
фокусом цієї статті. 

 

 
 

Рис. 1. Графічне зображення співвідношення термінів «стандартизація», 
«акредитація» та «атестація» [Wilson-Wilde: 3] 

 
Стандартизацію окремих напрямів експертних досліджень часто 

розглядають як наступний крок після акредитації установ судових 
експертиз на шляху впровадження міжнародних стандартів в експертне 

Акредитація 

Стандартизація Атестація 
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забезпечення правосуддя. Початок акредитації було закладено з 
прийняттям Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) та 
Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) першої англомовної версії 
стандарту ISO/ІЕС 17025 «Загальні вимоги до компетенції 
випробувальних та калібрувальних лабораторій» («General requirements 
for the competence of testing and calibration laboratories») [11; 12, с. 285]. 

На сьогодні більшість експертних установ в Україні та в міжнародному 
масштабі акредитовано [12, с. 285]. Проте процедура акредитації зводиться 
до питань документації та управління і значною мірою залишає осторонь 
науково-методичні аспекти здійснення експертної діяльності на всіх її етапах 
[13, с. 333]. За таких умов особливої актуальності набуває стандартизація 
методик експертних досліджень. 

Рух у напрямку стандартизації окремих напрямків судово-експертної 
діяльності розпочався з опублікування в лютому 2009 року доповіді 
Національної академії наук США (NAS) «Посилення судової науки в США: 
шлях вперед» (Strengthening Forensic Science in the United States: A Path 
Forward). Критичний аналіз проблем експертної діяльності, що містився в 
доповіді, а також рекомендації щодо їх вирішення, викликали резонанс в 
наукових колах та послужили передумовою до початку широкої дискусії 
про якість експертних досліджень та необхідність стандартизації 
процедур [14, с. 378; 12, с. 286]. 

Аналіз наукової літератури та існуючих міжнародних практик 
дозволяє виокремити принаймні три підходи до стандартизації судово-
експертної діяльності. По-перше, доречно проводити розмежування між 
двома ключовими компонентами стандартизації – типізацією, тобто 
підготовкою типових висновків експертів, супровідних листів тощо, та 
уніфікацією – встановленням оптимальної «типовості» судово-експертної 
діяльності. О. Ю. Холодова також вказує на ієрархічну підпорядкованість 
даних понять та розглядає стандартизацію як кінцевий результат 
уніфікації [15, с. 242]. 

По-друге, традиційно, стандартизація передбачає розроблення 
методик окремих напрямів експертних досліджень або навіть конкретних 
процедур. Найбільш відомим прикладом, в контексті судово-експертної 
діяльності, є згаданий вище стандарт ISO/ІЕС 17025. Значних успіхів в 
напрямі стандартизації було досягнуто в США: Американська спілка з 
перевірки матеріалів (the American Society for Testing and Materials) вже 
видала декілька десятків різних стандартів та методик [16]. 

Нарешті, стандартизацію судово-експертної діяльності можна 
розглядати з точки зору різних стадій експертного дослідження. У такому 
разі можна вести мову про стандартизацію діяльності, пов’язаної з 
наступними стадіями: попереднє дослідження, роздільне дослідження, 
проведення експертного дослідження, проведення аналітичного 
дослідження, оцінювання результатів та формулювання висновків, 
оформлення ходу та результатів експертного дослідження [13, с. 333]. 
Варто відзначити, що саме вказаний підхід знайшов відображення в 
практиці сектора судової експертизи в Австралії, де було обрано більш 
цілісний підхід до стандартизації судово-експертної діяльності: замість 
підготовки окремого для кожного напряму експертизи стандарту, було 
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прийнято рішення спершу підготувати «рамковий» стандарт. Такий 
стандарт включає окремі компоненти – етапи експертного дослідження 
(збирання, аналіз, інтерпретація, звітування) та служить основою для 
розробки стандартів для окремих напрямів [16, с. 64]. 

В Україні робота зі стандартизації судово-експертної діяльності 
розпочалася відносно нещодавно. Безумовно позитивним моментом на 
шляху до стандартизації було запровадження Реєстру методик 
проведення судових експертиз [9; 18]. 

За результатами аналізу діючих на сьогодні міжвідомчих і відомчих 
методик, деякі учені, зокрема, О. А. Лопата та Я. І. Слободян, констатують 
наявність низки проблем. Серед іншого, йдеться про відсутність єдиного 
методичного підходу до структури та, відповідно, змісту експертних методик 
за різними видами досліджень [21, с. 267; 22, с. 108-109]. Крім того, нерідко 
проблемою є також брак належної комунікації, внаслідок чого фахівцям 
експертної служби, наприклад, МВС України не завжди відомо про методику, 
підготовлену одним із Науково-дослідних інститутів судових експертиз 
Міністерства юстиції України, і навпаки [2, с. 7]. 

Враховуючи викладене, вкрай потрібною є, за термінологією 
Я. І. Слободяна, «інвентаризація» існуючих методик експертних 
досліджень [2, с. 6]. Такий крок дозволить не тільки усунути численні 
міжвідомчі відмінності у структуруванні методик, але й переглянути підхід 
до розуміння методики per se. Перший крок вже зроблено: у 2018 році 
було створено технічний комітет стандартизації «Судова експертиза», та 
присвоєно реєстраційний номер 192, функції секретаріату ТК-192 
покладено на Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 
Міністерства юстиції України. Очікується, що результатом роботи 
технічного комітету стане розробка стандартів, що стосуються правил 
побудови, оформлення та вимог до змісту методик проведення судових 
експертиз в лабораторіях судово-експертних установ, порядку 
виявлення, вилучення, транспортування і зберігання речових доказів з 
місць подій, проведення досліджень речових доказів, оцінка отриманих 
результатів, формулювання висновків і оформлення їх результатів [23]. 
Також передбачається, що в кінцевому підсумку буде проведено 
гармонізацію національних стандартів з міжнародними стандартами. 

З огляду на вищезазначене, стандартизацію судово-експертного 
забезпечення слід розуміти як діяльність з досягнення оптимальної 
упорядкованості судово-експертної діяльності шляхом уніфікації 
нормативного та методичного забезпечення експертних досліджень. Беручи 
до уваги початок роботи в цьому напрямі в Україні, важливо розуміти, що 
стандартизація є безперервним процесом, та передбачає напрацювання 
нових стандартних методик із появою нових видів експертизи. 
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ПОНЯТИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Н. В. Нестор 
 
В статье проведено разграничение трех понятий: «стандартизация», 

«аккредитация» и «аттестация». Все три аспекта представляют собой 
инструменты обеспечения контроля качества, надежности и научной 
достоверности экспертных исследований. Стандарты судебно-экспертной 
деятельности закрепляются в методиках проведения экспертных 
исследований; рассмотрены возможности унификации методического 
обеспечения экспертных исследований и связанной с этим деятельности. 

Главным образом стандарты судебно-экспертной деятельности 
закрепляются в методиках проведения экспертных исследований, 
представляют собой, условно, программы решения экспертных задач, 
перечень последовательных операций. Именно методологический аспект 
качества судебных экспертиз, является главнім объектом рассмотрения в 
этой статье. 

Стандартизацию отдельных направлений экспертных исследований 
часто рассматривают в качестве следующего шага после аккредитации 
учреждений судебных экспертиз на пути внедрения международных 
стандартов в экспертное обеспечение правосудия. 

Большинство экспертных учреждений в Украине и в международном 
масштабе аккредитовано. Однако процедура аккредитации сводится к 
вопросам документации и управления и в значительной мере оставляет в 
стороне научно-методические аспекты осуществления экспертной 
деятельности. 

Стандартизацию судебно-экспертной деятельности следует понимать 
как деятельность по достижению оптимальной упорядоченности судебно-
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экспертной деятельности путем унификации методического обеспечения 
экспертных исследований и связанной с этим деятельности. Важно 
понимать, что стандартизация является непрерывным процессом и 
предусматривает разработку новых стандартных методик с появлением 
новых видов экспертиз. 

Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, стандартизация, 
унификация, аккредитация, аттестация, судебная практика, методика. 

 
THE CONCEPT OF STANDARDIZATION OF FORENSIC AND EXPERT 

ACTIVITIES  
 

N. Nestor 
 

The article distinguishes three concepts: ‘standardization’, ‘accreditation’ and 
‘certification’. All three aspects are tools for ensuring control over the quality, 
reliability and scientific authenticity of expert studies. Standards of forensic 
activities are fixed in the methods of conducting expert research; it has been 
considered the possibility of unifying the methodological support of expert 
research and related activities.  

Foremost, the standards of forensic activities are fixed in the methods of 
conducting expert research, which are, relatively, programs for solving expert 
problems and a list of sequential operations. It is the methodological aspect of the 
quality of forensic examinations that is the focus of this article.  

Standardization of individual areas of expert research is often considered as 
the next step after accreditation of forensic institutions to implement international 
standards in expert justice.  

Most expert institutions both in Ukraine and internationally are accredited. 
However, the accreditation procedure is reduced to the issues of documentation 
and management and to a large extent leaves aside the scientific and 
methodological aspects of the implementation of expert activities.  

Standardization of forensic activity should be understood as an activity to 
achieve optimal orderliness of forensic expert activity by unifying the 
methodological support of expert research and related activities. It is important to 
understand that standardization is a continuous process, and involves the 
development of new standard techniques with the advent of new types of 
examinations.  

Key words: forensic expert activity, standardization, unification, accreditation, 
attestation, judicial practice, methodology. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД АКРЕДИТАЦІЇ 

СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ 
 
У статті теоретично обґрунтовано та визначено загальні правові 

засади системи акредитації в Україні з метою формулювання сутності 
механізму адміністративно-правового регулювання в галузі акредитації 
судово-експертних установ України, а також характеристики більш 
широкої категорії – «правове регулювання», з урахуванням особливостей 
суспільних відносин у галузі акредитації органів з оцінки відповідності. 

Ключові слова: акредитація, судово-експертні установи, правові 
засади, правове регулювання. 

 
 
Акредитація судово-експертних установ (далі – СЕУ) як різновид 

адміністративних послуг здійснюється за певними стандартами, серед 
яких – правові засади акредитації органів з оцінки відповідності (далі – 
ООВ) в Україні. Одразу слід зазначити, що поряд із поняттям правових 
засад у науці теорії держави та права, адміністративного права 
використовуються й такі поняття, як принципи права, правові принципи. 

Існує позиція розмежування означених понять, коли під принципами 
права розуміють не закріплені в нормах права закономірності, а 
правовими принципами (засадами) називають ідеї, утілені в нормах 
права [1, с. 4-5]. Ми є прибічниками позиції визначення принципів права, 
як і правових принципів чи засад тільки ідей, які закріплені в нормах 
права. Наприклад, за визначенням І. П. Козаченка правові засади – це 
сукупність правових норм, що закріплюють юридичну необхідність і 
створюють умови для досягнення тих чи інших завдань різних видів 
державної діяльності, безпосередньо визначають правові, організаційні й 
тактичні положення організації та здійснення такого роду діяльності [2,  
с. 35-36]. Як бачимо, в цьому визначенні поняття правових засад містить 
таку ознаку, як закріплення в нормах права. С. С. Алексєєв з цього 
приводу зауважує, що принципи права – це вихідні наскрізні ідеї, засади, 
що виражають головний і визначальний зміст права та існують перш за 
все в юридичних нормах. Ті начала, які ще не закріплені в правових 
нормах, не можуть бути віднесені до правових принципів. Вони є лише 
ідеями (засадами) правосвідомості, науковими висновками, але не 
принципами права [3, с. 103, 105]. 
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Як пояснює А. М. Колодій, принципи права – це такі відправні ідеї 
існування права, що виражають найважливіші закономірності й підвалини 
певного типу держави та права, є однопорядковими із сутністю права та 
становлять його головні риси, відзначаються універсальністю, вищою 
імперативністю й загальнозначимістю, відповідають об’єктивній 
необхідності побудови та зміцнення певного суспільного ладу. У 
більшості випадків окремі принципи права спочатку існують як 
загальносоціальні, а потім, за умови використання таких принципів 
юридичною практикою й дослідження юридичною наукою, – як принципи 
правосвідомості, з рештою перетворюючись, у результаті процесу 
правотворчості, на принцип права [4, с. 23]. При цьому, В. М. Ведяхін і 
К. В. Ведяхіна впевнені, що ідеологічною основою принципів права є ідеї 
права, правова ідеологія, у яких утілюється розуміння сутності й 
соціального призначення права. Ідеї права – це сфера правосвідомості, і 
вони виробляються юридичною наукою. Але до їх формулювання в 
нормах права, прямо або побічно, вони є тільки ідеями, думками, 
теоретичними положеннями, але юридичного значення не мають. Якщо ж 
ці ідеї проходять опосередкування законодавцем, то вони вже 
переходять у сферу юридичних норм і втілюються в зміст позитивного 
права конкретної держави [5, с. 21]. 

Згідно з ч. 2 ст. 5 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки 
відповідності» [6], акредитація здійснюється відповідно до вимог, 
установлених законодавством у сфері акредитації, національними 
стандартами з питань акредитації, гармонізованими з відповідними 
міжнародними та європейськими стандартами, а також іншими 
документами з питань акредитації, прийнятими Національним органом 
України з акредитації (далі – НОУА), міжнародними та європейськими 
організаціями з акредитації. Спираючись на зазначене, вважаємо за 
доцільне правові засади акредитації СЕУ України визначити як 
закріплену в нормативно-правових актах сукупність вихідних наскрізних 
ідей, які визначають юридичну необхідність і створюють умови для 
акредитації та подальшого моніторингу ООВ, безпосередньо визначають 
правові, організаційні й тактичні положення організації та здійснення 
певних видів діяльності. 

Як зазначає І. Ш. Кілясханов, практикою акредитації вироблені деякі 
загальні підходи, які лежать в основі здійснення акредитаційної 
діяльності будь-якого уповноваженого органу. Вони до певної міри 
закріплені в самому законодавстві, без вказівки на них як на вихідні 
начала такої діяльності [7, с. 173-197]. 

Правові засади акредитації ООВ в Україні визначаються, 
насамперед, у міжнародних стандартах ISO/IEC 17000:2004 «Conformity 
assessment – Vocabulary and general principles» [8] та ISO/IEC 17011:2017 
«Conformity assessment – Requirements for accreditation bodies accrediting 
conformity assessment bodies» [9]. В Україні ці міжнародні стандарти 
гармонізовані, відповідно, як ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 «Оцінка 
відповідності. Словник термінів і загальні принципи» [10] та 
ДСТУ ISO/IEC 17011:2017 «Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до 
органів акредитації, що акредитують органи оцінювання 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 80 

відповідності» [11]. Виходячи з положень Закону України «Про 
стандартизацію», стандартом є нормативний документ, заснований на 
консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального 
і неодноразового використання правила, настанови або характеристики 
щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення 
оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері [12]. Згідно із 
ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 процес акредитації (лат. аccredo – довіряти) 
визначено як підтвердження відповідності третьою стороною, що 
стосується ООВ, яке слугує офіційним підтвердженням його 
компетентності для виконання конкретних завдань з оцінки відповідності 
(далі – ОВ). 

Досліджуючи питання адміністративно-правового регулювання 
акредитації ООВ в Україні та відповідні механізми, слід зазначити, що під 
механізмом правового регулювання суспільних відносин розуміють 
сукупність правових засобів, за допомогою яких поведінка суб’єктів 
суспільних відносин приводиться у відповідність до вимог і дозволів, що 
містяться в нормах права [13, с. 261]. Механізм правового регулювання 
складають елементи, обов’язкові на окремих його стадіях. Кожен 
елемент відіграє специфічну роль у регулюванні суспільних відносин, що 
виникають на їх основі [14, с. 346]. Так, А. М. Колодій, В. В. Копейчиков, 
С. Л. Лисенков із співавторами характеризують лише три його основні 
елементи: норми права; правові відносини; акти реалізації прав і 
обов’язків [13, с. 261]. О. Ф. Скакун, окрім конкретизації зазначених 
основних елементів, уносить до цього переліку й акти застосування норм 
права: принципи права, норми права, нетипові правові розпорядження 
(спеціалізовані норми права), об’єктивовані в нормативно-правових 
актах; правовідносини, суб’єктивні юридичні права й обов’язки в їх 
індивідуалізації (конкретизації); акти безпосередньої реалізації прав і 
обов’язків; акти застосування норм права [14, с. 498]. 

Поняття «механізм адміністративно-правового регулювання», за 
визначенням Т. О. Коломоєць, являє собою сукупність правових засобів, 
за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних 
відносин у сфері адміністративного права [15, с. 23]. В. Й. Развадовський 
розглядаючи поняття «адміністративно-правове регулювання» зазначає, 
що воно здійснюється такою комбінацією способів правового 
регулювання, у якій переважають зобов’язання й заборони. Ця комбінація 
формується через наділення учасників правовідносин суб’єктивними 
юридичними правами та покладанням на них обов’язків шляхом 
визначення й закріплення в правових актах певних правил поведінки 
внаслідок правотворчої діяльності уповноважених на це органів 
(посадових осіб) [16, с. 25-26]. 

На основі дефініцій механізму правового регулювання, основних його 
особливостей, а також норм адміністративного права можна 
сформулювати розуміння механізму адміністративно-правового 
регулювання акредитації СЕУ України, як сукупність правових засобів 
(норм права, правових відносин, актів тлумачення й застосування 
правових норм та ін.) впливу на відносини потенційних і акредитованих 
ООВ із НОУА для забезпечення єдиної технічної політики у сфері ОВ; 
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забезпечення довіри споживачів до діяльності з ОВ; створення умов для 
взаємного визнання результатів діяльності акредитованих органів на 
міжнародному рівні. Ці завдання визначено в ст. 4 Закону України «Про 
акредитацію органів з оцінки відповідності» [6]. 

В. Й. Развадовський зазначає, що поняття «правове регулювання» є 
особливою категорією, яка очолює специфічний понятійний ряд, такий як 
правовий режим, правові способи тощо [16, с. 22-23]. М. І. Матузов та 
О. М. Малько пропонують визначати правовий режим як особливий 
порядок правового регулювання, що втілюється в певному поєднанні 
юридичних засобів, що створюють бажаний соціальний стан, конкретний 
ступінь сприятливості або несприятливості для задоволення інтересів 
суб’єктів права [17, с. 16-17]. С. С. Алєксєєв визначає правовий режим як 
свого роду «збільшений блок» в загальному арсеналі правового 
інструментарію, який би з’єднав в єдину конструкцію певний комплекс 
правових засобів [18, с. 373-374]. 

О. І. Спектор зазначає, що правовий режим акредитації – один із 
численних видів дозвільних адміністративно-правових режимів, що 
поширює сферу своєї дії на дотримання суб’єктами акредитації 
відповідності процесу та результатів їх основної діяльності меті, 
визначеної в їх установчих документах і відображає специфіку діяльності 
у відповідній сфері, згідно з правилами, прийнятими спеціалізованим 
державним органом з акредитації. Науковець розглядає акредитацію як 
державний механізм управління, який не закінчується отриманням 
відповідного атестату, оскільки між спеціально уповноваженим органом 
державної влади, що здійснює акредитацію, та суб’єктом акредитування 
розвиваються тривалі правовідносини [19, с. 3]. Судово-експертна 
установа під час підготовки та проведення акредитації розглядається як 
суб’єкт акредитування або потенційний ООВ. На законодавчому рівні, 
враховуючи зазначені міжнародні, національні стандарти та відповідно 
до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [20] 
термін ООВ визначається як підприємство, установа, організація чи їх 
структурний підрозділ, що здійснює діяльність з ОВ – процесу доведення 
того, що визначені вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, 
системи, особи чи органу, були виконані [20]. 

Важливим кроком у формуванні механізму правового регулювання 
акредитації ООВ в Україні стало прийняття у 2001 р. Закону України «Про 
акредитацію органів з оцінки відповідності» [6]. Цей законодавчий 
нормативно-правовий акт безпосередньо визначає правові, організаційні 
та економічні засади акредитації, розкриває зміст таких основних 
термінів, як «акредитація ООВ», «взаємне оцінювання», 
«консультування», «національний знак акредитації», «оцінка», «персонал 
акредитації» тощо. Крім того, цей Закон регулює відносини, пов’язані з 
акредитацією НОУА ООВ, у тому числі, іноземних ООВ, та поширюється 
на органи виконавчої влади, НОУА та ООВ незалежно від форми 
власності. 

У числі правових засад акредитації називають: оплатність (платність) 
за проведення акредитації; непередаваність особливих повноважень, 
отриманих в результаті акредитації, іншим особам; публічність і 
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законність [147, с. 173-197]. Цей перелік не є повним. Згідно зі ст. 5 
Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» [6] 
основними принципами діяльності з акредитації є: 1) забезпечення 
рівності прав, законних інтересів усіх заінтересованих сторін; 
2) загальнодоступності та неупередженості проведення робіт з 
акредитації; 3) прозорості діяльності з акредитації; 4) професійної 
компетентності виконавців робіт; 5) добровільності акредитації;  
6) забезпечення участі органів виконавчої влади та громадських 
організацій на паритетній основі; застосування гармонізованих із 
міжнародними і європейськими стандартами вимог щодо акредитації;  
7) дотримання суспільних інтересів; 8) конфіденційності інформації, 
отриманої в процесі акредитації. 

Доцільно додати, що хоч правової засади контролю немає в цьому 
переліку, однак аналіз інших положень Закону України «Про акредитацію 
органів з оцінки відповідності» [6] дозволяє стверджувати про її 
закріплення. Так, у ст. 6 визначено, що до числа основних функцій НОУА 
належить проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним 
ООВ вимогам акредитації шляхом здійснення нагляду, проведення 
повторних і позачергових оцінок. Отже, можна стверджувати, що 
обов’язковим для акредитації ООВ є подальший контроль їх діяльності з 
ОВ з боку НОУА. На нашу думку, зазначену засаду доцільно прямо 
закріпити в ст. 5 цього Закону. 

Таким чином, орган акредитації повинен бути незалежним від СЕУ, 
що акредитуються. Процедура акредитації проводиться за правилами, які 
є загальнодоступними й вільними в застосуванні. Акредитації піддаються 
тільки ті СЕУ, які виявляють бажання її пройти (ст. 24 Закону України 
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [20]. Визначено, що ОВ 
здійснюється на добровільних засадах, у будь-яких формах, уключаючи 
випробування, декларування відповідності, сертифікацію та 
інспектування, і на відповідність будь-яким заявленим вимогам). Органи 
акредитації мають періодично підтверджувати свою компетентність, як 
правило, за допомогою інших органів з акредитації. Усім СЕУ, що 
акредитуються пред’являються однакові вимоги. 

Ті СЕУ України, що на сьогодні вже акредитовані на відповідність 
міжнародного стандарту ISO/IEC 17025, у своїй діяльності керуються 
такими засадами як: 

– дотримання вимог нормативно-правових актів і стандарту з питань 
акредитації, на відповідність якого вони акредитовані; 

– посилання на акредитацію тільки стосовно тих робіт, на здійснення 
яких їх було акредитовано; 

– оплачування всіх робіт, пов’язаних з їх акредитацією та 
моніторингом; 

– припинення посилання на акредитацію у своїй документації в разі 
тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію [6]. 

Слід зазначити, що відповідно до ст. 4 нового Закону України «Про 
метрологію та метрологічну діяльність», який набрав чинності 01 січня 
2016 р., систему добровільної акредитації калібрувальних лабораторій, а 
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також систему акредитації випробувальних лабораторій уключено до 
метрологічної системи України, основними завданнями якої є: 

1) реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології та 
метрологічної діяльності; 

2) захист громадян і національної економіки від наслідків 
недостовірних результатів вимірювань; 

3) здійснення фундаментальних та прикладних досліджень і наукових 
розробок у сфері метрології та метрологічної діяльності; 

4) економія всіх видів енергетичних і матеріальних ресурсів; 
5) забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції; 
6) створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних і 

організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі [21]. 
Враховуючи викладене, можна стверджувати, що за допомогою 

акредитації СЕУ в Україні утворюється єдина система оцінки умов та 
результатів їх діяльності як ООВ. Акредитація СЕУ України є офіційним 
визнанням НОУА компетентності таких установ як ООВ у виконанні робіт 
в певній галузі ОВ. За своєю природою акредитація є особливою формою 
державного регулювання, у рамках якої спеціально уповноважений орган 
державної влади (НОУА) наділяє певного суб’єкта (СЕУ) особливими 
повноваженнями. Правовий режим акредитації є різновидом дозвільних 
адміністративно-правових режимів і ґрунтується на засадах доступності, 
добровільності, професійної компетентності, рівноправності, прозорості, 
конфіденційності, участі органів виконавчої влади та громадських 
організацій, незалежності й неупередженості, непередаваності особливих 
повноважень акредитації іншим особам, контролю. Остання засада на 
сьогодні прямо не передбачена в переліку основних принципів діяльності 
з акредитації, що визначені в ст. 5 Закону України «Про акредитацію 
органів з оцінки відповідності» [6], що слід виправити. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ АККРЕДИТАЦИИ 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ 

 
В. В. Хоша 

 
В статье теоретически обоснованы и определены общие правовые 

основы системы аккредитации в Украине с целью формулирования сущности 
механизма административно-правового регулирования в области 
аккредитации судебно-экспертных учреждений Украины, а также 
характеристики более широкой категории – «правовое регулирование», с 
учетом особенностей общественных отношений в области аккредитации 
органов по оценке соответствия. 

Механизм административно-правового регулирования аккредитации 
судебно-экспертных учреждений Украины – это совокупность правовых 
средств (норм права, правовых отношений, актов толкования и применения 
правовых норм и др.) воздействия на отношения потенциальных и 
аккредитованных органов по оценке соответствия с Национальным органом 
Украины по аккредитации для обеспечения единой технической политики в 
области оценки соответствия; обеспечения доверия потребителей к 
деятельности по оценке соответствия; создание условий для взаимного 
признания результатов деятельности аккредитованных органов на 
международном уровне и т. д. 

Правовые основы аккредитации судебно-экспертных учреждений 
Украины – это закрепленная в нормах права совокупность выходных 
сквозных идей, которые определяют юридическую необходимость и создают 
условия для аккредитации и мониторинга органов по оценке соответствия, 
непосредственно определяют правовые, организационные и тактические 
положения организации и осуществления соответствующих видов 
деятельности. Правовой режим аккредитации является разновидностью 
разрешительных административно-правовых режимов. Он основывается на 
принципах доступности, добровольности, профессиональной 
компетентности, равноправия, прозрачности, конфиденциальности, участия 
органов исполнительной власти и общественных организаций, 
независимости и беспристрастности, непередаваемости особых полномочий 
аккредитации другим лицам, контроля (последний принцип следует внести в 
перечень основных принципов деятельности по аккредитации, которые 
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определены в ст. 5 Закона Украины «Об аккредитации органов по оценке 
соответствия»). Процедура аккредитации проводится по правилам, которые 
являются общедоступными и свободными в применении. Органы 
аккредитации должны периодически подтверждать свою компетентность, как 
правило, с помощью других органов по аккредитации. 

Ключевые слова: аккредитация, судебно-экспертные учреждения, 
правовые основы, правовое регулирование. 

 
DETERMINATION OF THE LEGAL FRAMEWORK FOR THE 

ACCREDITATION OF FORENSIC-EXPERT INSTITUTIONS OF UKRAINE 
 

V. Khosha 
 

In the article, in order to formulate the essence of the administrative-legal 
regulation mechanism in the field of accreditation of forensic institutions of 
Ukraine, the general legal foundations of the accreditation system in Ukraine are 
defined theoretically, as well as the characteristics of a wider category – ‘legal 
regulation’, taking into account the peculiarities of public relations in accreditation 
of conformity assessment bodies. 

The mechanism of administrative and legal regulation of accreditation of 
forensic institutions of Ukraine is a combination of legal means (legal norms, legal 
relations, acts of interpretation and application of legal norms, etc.) of influencing 
the relations between potential and accredited conformity assessment bodies 
ensuring a uniform technical policy in the field of conformity assessment; ensuring 
consumer confidence in conformity assessment activities; creating conditions for 
mutual recognition of the results of accredited bodies at the international level, etc. 

The legal basis for the accreditation of forensic institutions of Ukraine is a set 
of output cross-cutting ideas enshrined in legal norms that define legal necessity 
and create conditions for accreditation and monitoring of conformity assessment 
bodies, directly determine legal, organizational and tactical provisions of the 
organization and implementation of relevant activities. The legal regime of 
accreditation is a type of permissive administrative and legal regimes. It is based 
on the principles of accessibility, voluntariness, professional competence, equality, 
transparency, confidentiality, participation of executive bodies and public 
organizations, independence and impartiality, non-transferability of special 
accreditation powers to others, control (the latter principle should be included in 
the list of basic principles of accreditation activities, which are defined in Article 5 
of the Law of Ukraine ‘On Accreditation of Conformity Assessment Bodies’). The 
accreditation procedure is carried out according to the rules that are publicly 
available and free to use. Accreditation bodies should periodically confirm their 
competence, this is usually done with the help of other accreditation bodies. 

Key words: accreditation, forensic institutions, legal framework, legal 
regulation. 
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Національна академія Служби безпеки України 

 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ 

ТАЄМНИЦІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 
Стаття присвячена розгляду окремих проблем, що стосуються 

експертизи з питань державної таємниці в кримінальному провадженні. 
Запропоновані шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: державна таємниця, судова експертиза. 
 

 
За офіційними повідомленнями, результати дiяльності Служби 

безпеки України (далі – СБ України) свiдчать про те, що, незважаючи на 
достатню нормативно-правову базу, що регулює питання забезпечення 
охорони державної таємницi, постійну адміністративно-юрисдикційну 
роботу суб’єктів охорони державної таємниці, хоча кiлькiсть 
розслідуваних слідчими органів безпеки кримінальних проваджень про 
розголошення державної таємниці та втрату її матеріальних носіїв, 
державну зраду у формі шпигунства та шпигунство і є відносно 
невеликою, однак становить значну суспільну небезпеку. Так, «з 2014 р. 
по жовтень 2018 р. слідчими СБ України здійснювалось досудове 
розслідування в 429 кримінальних провадженнях за ознаками вчинення 
державної зради та шпигунства» [1], у 2016 р. «за напрямком 
контррозвідки СБ України розпочато 330 кримінальних проваджень. Із 
них: за ст. 114 Кримінального кодексу України (далі – КК України) 
(шпигунство) – стосовно 5 іноземців, засуджено 1 особу; за ст. 111 КК 
України (державна зрада) – стосовно 84 громадян України, засуджено 
8 осіб» [2]. 24.03.2018 на урочистостях із нагоди 26-ї річниці створення 
СБ України Президент України заявив, що «у 2017 р. за ст. 111 
КК України винесено вирок 13 зрадникам» [3]. У 2018 р. слідчими 
СБ України розпочато 114 кримінальних проваджень за ознаками 
злочину, передбаченого ст. 111 КК України. СБ України викрила 
29 іноземців, які проводили розвідувальну діяльність проти України. 
Щодо них розпочато 9 кримінальних проваджень за ст. 114 КК України. 
Військова контррозвідка СБ України викрила 11 громадян України, які 
проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. За 
ст. 111 КК України засуджено 3 особи» [4]. 

У кожному кримінальному провадженні, де предметом посягання 
є державна таємниця, існує необхідність доказування цього елементу 
складу злочину. Одним із засобів доказування є призначення експертизи. 
Процесуалісти й криміналісти констатують, що «нині виникли нові 
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науково-практичні напрями, впровадження яких, перш за все у формі 
експертизи, настійно потребує судочинство. Щодо багатьох видів 
експертиз існують лише уривчасті й суперечливі відомості в періодичній 
юридичній літературі та інших публікаціях, а щодо деяких – відомості 
відсутні взагалі» [5, с. 6-7]. Це твердження можна віднести до вперше 
започаткованої на законодавчому рівні у ст. 518 чинного КПК України 
«експертизи щодо законності віднесення інформації у сфері оборони, 
економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та 
охорони правопорядку до державної таємниці, зміни ступеня секретності 
цієї інформації та її розсекречування, підготовки висновку щодо завданої 
національній безпеці України шкоди у разі розголошення секретної 
інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації». Така назва 
викликає зауваження: немає сенсу перераховувати в ній завдання, 
що можуть бути вирішені під час її проведення. Наприклад, недоречно 
замість «почеркознавча експертиза» писати «експертиза щодо 
встановлення, чи виконано рукописний текст у документі певною особою, 
чи виконано текст під впливом природних і штучних збиваючих факторів, 
чи виконано текст навмисно зміненим почерком…» тощо. Тому доцільно 
назвати експертизу, що розглядається, ширше за змістом і лаконічніше за 
формою – «з питань державної таємниці». 

Загальний порядок підготовки, забезпечення проведення 
та здійснення судових експертиз регламентований Кримінальним 
процесуальним кодексом України (далі – КПК України) [6], Законом 
України «Про судову експертизу» [7] й Інструкцією Міністерства юстиції 
України «Про призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень» [8]. Наукові положення з цих же питань 
викладені в чисельних вітчизняних і зарубіжних джерелах. Теоретичні й 
прикладні аспекти проведення експертизи з питань державної таємниці, 
обумовлені визначеною законодавством підслідністю злочинів, 
закономірно розглядали майже виключно представники спецслужб – 
А. Г. Вердієв, Н. Ф. Жуков, А. Н. Рангелов, К. І. Сергєєв, Ю. В. Сітков, у 
тому числі вітчизняної – С. С. Кудінов, М. С. Пастернак, Д. В. Пінчук, 
О. Б. Розвадовський, О. Г. Семенюк, В. І. Сліпченко, С. Ф. Шихненко, 
автор цієї статті та деякі інші науковці й практики. Призначення, 
забезпечення проведення і здійснення експертиз із зазначеного питання 
у кримінальних провадженнях супроводжується тривалими і не 
завершеними донині науковими дискусіями й пов’язаними з цим 
практичними складнощами. Зупинимося лише на двох проблемних 
питаннях, що стосуються суб’єктів, здатних проводити судові експертизи 
з питань державної таємниці, та методики їх проведення. Їх розгляду та 
формулюванню пропозицій з вирішення присвячена стаття. 

Із приводу першого проблемного питання зазначимо наступне. За 
ч. 1 ст. 69 КПК України експертом у кримінальному провадженні є особа: 
яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями 
(так само відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про судову 
експертизу», експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання 
для надання висновку з досліджуваних питань); має право відповідно до 
Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи; якій 
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доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять 
відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та 
дати висновок з питань, щоі виникають під час кримінального 
провадження і стосуються сфери її знань. 

З прийняттям у 1994 р. Закону України «Про державну таємницю» 
з’явились нові посадові особи – державні експерти з питань таємниць, 
уповноважені здійснювати відповідно до вимог закону віднесення 
інформації до державної таємниці у сфері оборони, економіки, науки і 
техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, 
зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування [9, ст. 1 і 
ч. 2 ст. 9]. За ст. 9 названого закону виконання функцій державного 
експерта з питань таємниць на конкретних посадових осіб покладається: 
у Верховній Раді України – Головою Верховної Ради України; в інших 
державних органах, Національній академії наук України, на 
підприємствах, в установах і організаціях – Президентом України за 
поданням СБ України на підставі пропозицій керівників відповідних 
державних органів, Національної академії наук України, підприємств, 
установ і організацій. Указом Президента України від 01.12.2000 № 987 
затверджено черговий «Перелік посадових осіб, на яких покладається 
виконання функцій державного експерта з питань таємниць» [10]. Згідно з 
ним, у 10 органах вищої державної влади і управління, у 12 міністерствах, 
у 16 відомствах, на підприємствах, в установах, організаціях 
нараховується майже 140 посад, обіймаючи які, особа може набути 
статусу державного експерта з питань таємниць. За ст. 9 Закону України 
«Про державну таємницю», державні експерти з питань таємниць 
відповідно до покладених на них повноважень: визначають ступінь 
секретності інформації, віднесеної до державної таємниці; беруть участь 
у розробленні критеріїв визначення шкоди, що може бути завдано 
національній безпеці України у разі розголошення секретної інформації 
чи втрати матеріальних носіїв такої інформації; готують висновок щодо 
завданої шкоди національній безпеці України у разі розголошення 
конкретної секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої 
інформації; дають СБ України рішення про зміну ступеня секретності 
інформації та скасування рішення про віднесення її до державної 
таємниці у разі, якщо підстави, на яких цю інформацію було віднесено до 
державної таємниці, перестали існувати; створюють експертні комісії з 
фахівців і науковців, які мають допуск до державної таємниці, для 
підготовки проектів рішень про віднесення інформації до державної 
таємниці, зниження ступеня її секретності та скасування зазначених 
рішень, а також для підготовки відповідних висновків у разі розголошення 
секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації. 
Перераховані законодавчі повноваження державних експертів з питань 
таємниць близькі до завдань, котрі вирішуються при проведенні 
експертиз з питань державної таємниці. І це обґрунтовує роль державних 
експертів з питань таємниць як основних суб’єктів здійснення 
як непроцесуальних експертних досліджень, так і експертиз зазначеного 
виду в кримінальних провадженнях. Тому з 1994 р. у кримінальних 
справах (провадженнях) про злочини, предметом посягання в яких була 
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державна таємниця, склалася практика призначення постановами 
слідчих судовими експертами саме державних експертів з питань 
таємниць, хоча до 2012 р. не існувало нормативних заборон стосовно 
вибору осіб із числа інших обізнаних фахівців для проведення такої 
експертизи. Частиною 1 ст. 518 КПК України законодавець обмежив до 
цього нормативно не конкретизоване коло суб’єктів проведення судових 
експертиз з питань державної таємниці виключно посадовими особами, 
які виконують функції державного експерта з питань таємниць відповідно 
до закону у сфері державної таємниці. 

За загальним правилом, залучення як судових експертів осіб, котрі 
не є працівниками державних спеціалізованих установ, що проводять 
судові експертизи, можливе лише за наявності обов’язкової сукупності 
нормативно визначених умов, а саме, що такі експерти: 

1. Мають відповідну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень 
не нижче спеціаліста [7, ч. 3 ст. 10]. У п. 1 ч. 1 ст. 102 КПК України 
вимагається зазначати у висновку експерта його освіту, спеціальність). 

2. Знають теоретичні, організаційні, процесуальні питання судової 
експертизи та методичні положення і практику їх застосування за 
відповідною експертною спеціальністю [11, п. 1 Розділу IV, п. 1 
Розділу V]. 

3. Пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих 
установах Міністерства юстиції України і отримали кваліфікацію експерта 
з певної спеціальності у порядку, передбаченому Законом України «Про 
судову експертизу» [7, ч. 3 ст. 10] (у п. 2 ч. 1 ст. 102 КПК України 
вимагається зазначати у висновку експерта свідоцтво про присвоєння 
кваліфікації експерта, стаж експертної роботи). 

При цьому підкреслимо, що, наприклад, у Додатку 6 (Перелік видів 
судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється 
кваліфікація судового експерта) до наказу Міністерства юстиції України 
від 03.03.2015 р. № 301/5 «Про затвердження Положення про експертно-
кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» чи у будь-якому 
іншому нормативному документі відсутні види судових експертиз і 
експертних спеціальностей, що стосуються державної таємниці. Тобто 
завдання із створення зазначеної експертної спеціальності потребує 
вирішення. 

4. Атестовані відповідно до їх функцій та у порядку, визначеному 
вказаним вище наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 
№ 301/5. Атестація судового експерта – це оцінка професійного рівня 
фахівців, які залучаються до проведення судових експертиз, з наступним 
присвоєнням кваліфікації судового експерта з правом проведення 
певного виду експертизи або з метою визначення відповідності займаній 
посаді [12, с. 29]. Атестація здійснюється шляхом проведення 
кваліфікаційного іспиту, що проводиться в усній формі шляхом надання 
відповідей на питання, поставлені в екзаменаційних білетах [11, п. п. 5, 7 
Розділу V]. Метою атестації експерта є оцінка професійного рівня 
фахівців, які залучаються до проведення експертиз. Залежно від 
спеціалізації їм присвоюється кваліфікація експерта з правом проведення 
певного виду експертизи [7, ч. 1 ст. 16]. Статтею 9 Закону України «Про 
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судову експертизу» визначено, що Міністерство юстиції України веде 
Реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких 
структур та громадян [13; 14, п. 1.8.]. 

5. Отримали свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового 
експерта з певного виду експертної спеціальності [11, Розділ V]. 

6. Проходять один раз на п’ять роки обов’язкове стажування 
в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України 
відповідно до спеціальності з метою підтвердження рівня своїх 
професійних знань (крім тих, які мають науковий ступінь) [7, ч. 3 ст. 21]. 

Із перерахованих законодавчих вимог до судових експертів державні 
експерти з питань таємниць відповідають лише одній – першій. Як було 
наголошено, діяльність судового експерта пов’язана з такими достатньо 
чітко визначеними нормативно і повно дослідженими теоретично 
поняттями і якостями, як «спеціаліст», «спеціальність», «компетентність», 
«кваліфікація», «професія», «професіоналізм», «робота», «фахівець». На 
жаль, не завжди особи, котрих призначають на посади, зайняття яких 
передбачає виконання функцій державного експерта з питань таємниць, 
є висококваліфікованими професіоналами як у певних галузях знань 
за напрямами роботи міністерств, відомств, підприємств, установ, 
організацій, так і в питаннях державної таємниці. З аналогічного приводу 
колишній Перший заступник Голови СБ України В. А. Тимошенко 
зауважив: «Як можна призначати міністрів з чистою трудовою книжкою, 
які не знають ані галузі, ані проблем, як можна закон змінювати під 
конкретне призначення?» [15]. Інший представник СБ України – 
О. Г. Семенюк, дотримується такої ж точки зору: «Усі високопосадовці, 
які обіймають посади державних експертів з питань таємниць, a priori 
вважаються носіями наукових, технічних або інших спеціальних знань у 
сфері охорони державної таємниці. Проте, як засвідчила практика, 
визначальним критерієм при призначенні осіб на такі посади, є наявність 
у них не стільки фахових, стільки управлінських здібностей та навичок, 
активна громадська позиція або партійна приналежність. Окремі посади, 
що передбачають виконання функції державних експертів з питань 
таємниць, є політичними за своєю сутністю. У більшості державних 
експертів з питань таємниць відсутні необхідні спеціальні знання у сфері 
охорони державної таємниці та досвід (навички), необхідні для прийняття 
виважених рішень щодо віднесення інформації до державної 
таємниці…» [16, с. 61-62]. Імовірно, через це державні експерти з питань 
таємниць часто проводять експертизи у кримінальних провадженнях не 
особисто, а за алгоритмом непроцесуальних експертних досліджень, 
задіюючи можливості постійно діючих при них експертних комісій, і лише 
формально візують висновки (хоча після цього державні експерти беруть 
на себе юридичну відповідальність, передбачену законом). 

З моменту прийняття Закону України «Про державну таємницю» 
не забезпечено виконання комплексу перерахованих вище нормативних 
вимог стосовно державних експертів з питань таємниць як до судових 
експертів. При продовженні описаної практики у деяких випадках: 

 реалізуючи передбачені ч. 3 ст. 42 КПК України права 
підозрюваного брати участь у проведенні процесуальних дій (п. 9), під 
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час їх проведення ставити запитання, подавати свої зауваження 
та заперечення щодо порядку проведення дій, що заносяться до 
протоколу (п. 10), застосовувати з додержанням вимог КПК України 
технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь 
(п. 11), заявляти клопотання, відводи (п. п. 12, 13 та ст. 79); 
підозрюваний, його захисник можуть отримати підстави для оскарження 
як процедури проведення судової експертизи, так і висновку державного 
експерта з питань таємниць; 

 при зверненні стороною кримінального провадження до суду 
з клопотанням про виклик експерта для допиту під час судового розгляду 
для роз’яснення чи доповнення його висновку [6, ч. 7 ст. 101], 
проблематично сподіватися на отримання належних доказів із показань 
деяких державних експертів з питань державної таємниці. 

Щодо виконання державними експертами з питань таємниць функції 
експерта у кримінальному провадженні існує ще одна пересторога. Як 
уже зазначено, згідно з Переліком посадових осіб, на яких покладається 
виконання функцій державного експерта з питань таємниць, ними є 
посади міністрів, їх заступників, керівників низки унікальних підприємств, 
установ та організацій. На призначення таких осіб впливають політичні 
чинники, через що іноді посади залишаються вакантними тривалий час. 
Негативну роль відіграє й плинність кадрів. У результаті, коли 
в міністерстві, відомстві, на підприємстві, в установі, організації існує 
лише одна посада, що передбачає виконання функцій державного 
експерта з питань таємниць, непризначення особи на таку посаду 
унеможливлює проведення в кримінальному провадженні експертизи з 
питань державної таємниці, що стосується відомостей саме цього 
суб’єкта режимно-секретної діяльності. Та навіть за наявності на посаді 
державного експерта з питань таємниць, слідчий суддя, ухвалюючи за 
клопотанням сторін кримінального провадження рішення про 
призначення судової експертизи з питань державної таємниці, не має 
можливості вільного вибору експерта. А це не відповідає такій загальній 
засаді кримінального провадження, як змагальність сторін та свобода в 
поданні ними до суду своїх доказів і доведенні перед судом їх 
переконливості, зокрема в частині самостійності обстоювання стороною 
обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і 
законних інтересів засобами, передбаченими КПК України [6, п. 15 ч. 1 
ст. 7, ч. 1 ст. 22]. 

Тому, для початку, необхідним є розширення кола суб’єктів 
проведення експертиз з питань державної таємниці за рахунок інших 
спеціалістів. Ними можуть бути члени експертних комісій при державних 
експертах з питань таємниць за одночасної їх відповідності нормативно 
визначеним вимогам до судових експертів. У перспективі 
кардинальнішим кроком може бути розгляд питання про покладення 
функцій судових експертів з питань державної таємниці на співробітників 
СБ України (наприклад, на експертів Українського науково-дослідного 
інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України), що згідно 
зі статтею 2 Закону України «Про Службу безпеки України» виконує 
завдання забезпечення охорони державної таємниці та відповідно до 
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частини 5 статті 5 Закону України «Про державну таємницю» є 
спеціально уповноваженим державним органом у сфері забезпечення 
охорони державної таємниці. 

Друге позначене нами проблемне питання, притаманне експертизам 
з питань державної таємниці в кримінальних провадженнях, стосується 
методики їх проведення. Експертизи мають проводитися з додержанням 
встановлених процесуальних вимог за методиками, що забезпечують 
всебічне і науково-обґрунтоване дослідження об’єктів для вирішення 
поставлених питань. Зміст поняття «експертна методика» детально 
розроблене в юридичних науках. Зокрема, В. Г. Гончаренко наголошував, 
що методика експертних досліджень у загальному вигляді має два 
варіанти: об’єктивізований інструментально-експериментальний та 
суб’єктивний експериментально-дискурсивний. При об’єктивізованій 
інструментально-експериментальній методиці експертних досліджень 
висновок ґрунтується на вироблених природничими і технічними науками 
інструментальних методах дослідження, що дозволяють одержати 
об’єктивні й однозначні не залежні від експерта результати [17, с. 4]. 
Поняття ж «дискурсивний» (від лат. – здогад, міркування) означає такий, 
що здійснюється шляхом логічних міркувань; логічний, понятійний [18, 
с. 228]. Державні експерти з питань таємниць використовують саме 
загальнонаукові методи пізнання (досліджень): визначення, опис, аналіз, 
синтез, індукція, дедукція, аналогія, спостереження, вимірювання, 
порівняння (співставлення), узагальнення, моделювання, абстрагування, 
формалізація, інтерпретація, конкретизація, класифікація, 
систематизація, системний аналіз тощо. 

При суб’єктивній експериментально-дискурсивній методиці експертних 
досліджень прийняття рішення ґрунтується на найзагальніших теоретичних 
положеннях про індивідуальність об’єктів реального світу, на досвіді 
й кваліфікації експерта. Ці чинники складають умови прийняття рішення, 
що зрештою виникає на основі результатів підсвідомого розпізнавання 
образів з наступною дискурсивною формальною оцінкою вже встановленого 
факту, бо немає і не може бути такої науки, що дозволила б незаперечно 
встановлювати істотність або неістотність тих чи інших ознак об’єктів 
дослідження та визначити їх достатню для висновку сукупність… [17, с. 4] 
До цього варіанту відноситься методика експертного дослідження питань, 
що стосуються державної таємниці. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про судову експертизу» методики 
проведення судових експертиз підлягають атестації та державній реєстрації, 
порядок яких визначено постановою Кабінету Міністрів України 
від 02.07.2008 № 595 «Про затвердження Порядку атестації та державної 
реєстрації методик проведення судових експертиз» [19]. За чверть століття 
атестованої і зареєстрованої встановленим порядком методики проведення 
судової експертизи з питань державної таємниці не створено. Тобто і за цією 
позицією проведення зазначених експертиз також не відповідає вимогам 
законодавства. Одночасно відсутність атестованих та зареєстрованих 
методик проведення експертиз з питань державної таємниці і застосування 
загальнонаукових методів досліджень використовується деякими 
науковцями й практиками як черговий аргумент для обґрунтування того, що 
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вивчення питань стосовно державної таємниці не потребує спеціальних 
знань, умінь та навичок і через це необхідні докази повинні бути отримані не 
шляхом проведення судової експертизи, а при здійсненні інших слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. 

Згідно з чинними нормативними положеннями, для розгляду 
найважливіших питань розвитку судової експертизи, що мають 
міжвідомчий характер, при Міністерстві юстиції України створюється 
Координаційна рада з проблем судової експертизи, що діє відповідно до 
Положення про неї, що затверджується Кабінетом Міністрів України. [7, 
ст. 8]. На нашу думку, саме вона має ініціювати вирішення проблеми 
розробки, атестування та державної реєстрації методики проведення 
судової експертизи з питань державної таємниці. 

Через сукупність перерахованих системних проблем виникають 
обґрунтовані сумніви стосовно того, що висновки державних експертів з 
питань таємниць у кримінальних провадженнях відповідають критеріям 
допустимості доказів. Згідно з положеннями ст. ст. 86-89 КПК України 
вони можуть бути визнані недопустимими, що призведе до заборони їх 
використання при прийнятті процесуальних рішень, на них не зможе 
посилатися суд при ухваленні судових рішень. 

Таким чином, з метою дотримання визначених ст. ст. 7, 8, 9, 
22 КПК України таких засад кримінального провадження, як верховенство 
права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними до суду 
своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості: 

– потребує створення встановленим порядком такий вид судових 
експертиз, як експертиза з питань державної таємниці, й відповідний вид 
експертної спеціальності; 

– необхідним є розширення кола суб’єктів проведення експертиз 
з питань державної таємниці за рахунок інших спеціалістів. Ними можуть 
бути члени експертних комісій при державних експертах з питань 
таємниць за одночасної їх відповідності нормативно визначеним вимогам 
до судових експертів. У перспективі кардинальнішим кроком може бути 
розгляд питання про покладення функцій судових експертів з питань 
державної таємниці на співробітників СБ України, що згідно зі статтею 2 
Закону України «Про Службу безпеки України» виконує завдання 
забезпечення охорони державної таємниці та відповідно до частини 5 
статті 5 Закону України «Про державну таємницю» є спеціально 
уповноваженим державним органом у сфері забезпечення охорони 
державної таємниці; 

– уповноважені державні органи зобов’язані вирішити проблему 
розробки, атестування та державної реєстрації методики проведення 
судової експертизи з питань державної таємниці. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ВОПРОСАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Е. Ф. Тищенко 
 

Статьей 518 УПК Украины впервые на законодательном уровне 
урегулировано производство судебной экспертизы относительно законности 
отнесения информации в сфере обороны, экономики, науки и техники, 
внешних отношений, государственной безопасности и охраны правопорядка 
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к государственной тайне, изменения степени секретности этой информации 
и ее рассекречивания, подготовки заключения о причиненном национальной 
безопасности Украины ущербе в случае разглашения секретной информации 
или утраты материальных носителей такой информации. Название является 
громоздким, в связи с чем целесообразно употребить словосочетание более 
широкое по содержанию и лаконичное по форме – «по вопросам 
государственной тайны». 

Назначение, обеспечение проведения и производство судебных 
экспертиз по указанному вопросу сопровождается длительными и не 
завершенными до сих пор научными дискуссиями и связанными с этим 
практическими проблемами, к числу которых относятся субъекты, способные 
проводить экспертизы по вопросам государственной тайны, и методика их 
проведения. 

Так, положение ч. 1 ст. 518 УПК Украины относительно субъекта 
проведения экспертизы по вопросам государственной тайны не 
соответствуют содержанию других действующих законодательных и 
подзаконных актов. 

Также не создано аттестованной и зарегистрированной установленным 
порядком методики проведения судебной экспертизы по вопросам 
государственной тайны. 

С целью соблюдения определенных ст. ст. 7, 8, 9, 22 УПК Украины таких 
основ уголовного производства, как верховенство права и законность: 

– требуется создание установленным порядком такого вида судебных 
экспертиз, как экспертиза по вопросам государственной тайны, и 
соответствующий ей вид экспертной специальности; 

– необходимым является расширение круга субъектов проведения 
экспертизы по вопросам государственной тайны за счет иных специалистов. 
Ними могут быть члены экспертных комиссий при государственных экспертах 
по вопросам тайн при их соответствии нормативно определенным 
требованиям к судебным экспертам, которые не являются сотрудниками 
государственных специализированных учреждений, проводящих судебные 
экспертизы. Этим требованиям должны соответствовать и государственные 
эксперты по вопросам тайн. В перспективе кардинальным шагом может быть 
рассмотрение вопроса о возложении функций судебных экспертов по 
вопросам государственной тайны на сотрудников СБ Украины, которая в 
соответствии со статьей 2 Закона Украины «О Службе безопасности 
Украины» выполняет задание обеспечение охраны государственной тайны и 
которая в соответствии с частью 5 статьи 5 Закона Украины 
«О государственной тайне» является специально уполномоченным 
государственным органом в сфере обеспечения охраны государственной 
тайны; 

– уполномоченные государственные органы обязаны решить проблему 
разработки, аттестации и государственной регистрации методики 
проведения судебной экспертизы по вопросам государственной тайны. 

Ключевые слова: государственная тайна, судебная экспертиза. 
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PROBLEM ASPECTS OF FORENSIC EXAMINATION ON STATE SECRETS’ 
ISSUIS IN CRIMINAL PROCEEDING 

 
Ye. Tyshchenko 

 
Article 518 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine for the first time 

regulated the production of forensic examination regarding the legality of 
attributing information in the field of defense, economics, science and technology, 
foreign relations, state security and law enforcement to state secrets, changing the 
secrecy of this information and its declassification damage caused to the national 
security of Ukraine in the event of the disclosure of classified information or the 
loss of material carriers of such information. This definition is cumbersome, that is 
why it is advisable to call the expertise at issue broader in content and more 
laconic in form – ‘in matters of state secrets’. 

The appointment, support and conduct of forensic examinations on this issue 
is accompanied by lengthy and still not completed scientific discussions and 
related practical problems, which include subjects which are able to conduct 
examinations on state secrets, and the methodology for conducting them. 

Thus, the disposition of Part 1 of Art. 518 Code of Criminal Procedure of 
Ukraine regarding the subject of the examination on state secrets do not 
correspond to the content of other applicable laws and regulations. 

Also, no certified and registered by the established procedure methodology 
for conducting forensic examination on state secrets’ issues has been established. 

In order to comply with the rule of law and legality as basic criminal 
proceedings according to Art. Art. 7, 8, 9, 22 Code of Criminal Procedure of 
Ukraine: 

– it requires forming by authorized order the type of forensics as a state 
secret forensic and a type of relevant expert specialty; 

– it is advisable to expand the circle of subjects of expertise on state secrets’ 
issues at the expense of other specialists who are knowledgeable in matters of 
state secrets. They can be members of expert commissions under state secrecy 
experts, if at the same time complying with the set of normatively defined 
requirements for judicial experts who are not employees of state specialized 
agencies conducting forensic examinations. These requirements must also be met 
by state secrecy experts. In the future, a crucial step could be to consider the 
assignment of the functions of judicial experts on state secrets’ issues to the 
Security Service of Ukraine staff, which is entrusted with Article 2 of the Law of 
Ukraine ‘On the Security Service of Ukraine’ to ensure the protection of state 
secrets and which is a specially authorized state body in the field of ensuring the 
protection of state secrets in accordance with Part 5 of Article 5 of the Law Of 
Ukraine ‘On State Secrets’; 

– authorized state bodies are obliged to solve the problem of developing, 
certifying and state registration of a methodology for conducting a forensic 
examination on state secret issues. 

Key words: state secret, forensic examination. 
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ЕЛЕКТРОНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА  
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
У статті висвітлено сучасний стан та перспективи розвитку форми 

висновку експерта в кримінальному провадженні та комунікації останнього 
з учасниками провадження, з урахуванням сучасного інформаційного 
суспільства, напрями удосконалення вказаної діяльності, у тому числі, 
шляхом запровадження електронного процесуального контролю. 

Ключові слова: кримінальне провадження, висновок експерта, 
електронна форма, електронний контроль, комунікація. 

 
 
Сучасні тенденції розвитку суспільства ілюструють необхідність 

реформування кримінальної процесуальної діяльності в напрямі розвитку 
його інноваційної складової. Кримінальний процесуальний кодекс України 
2012 року (далі – КПК України) наповнений ефективними новелами, що 
сформували інформаційне середовище, де електронні системи 
працюють як підсилювачі людського інтелекту, забезпечують виконання 
завдань кримінального провадження. Вся процесуальна діяльність під 
час досудового розслідування перебуває на стадії трансформації: з 
паперового формату фіксації до електронного. Водночас, інноваційне 
удосконалення кримінальної процесуальної діяльності на досудовому 
провадженні не торкнулось висновків експертів у кримінальному 
провадженні. Вказане свідчить про необхідність дослідження питання 
трансформації висновку експерта в електронний формат, що обумовлює 
актуальність даної статті. 

Метою даної роботи є розробка пропозицій з удосконалення 
кримінально- процесуальної діяльності експерта на досудовому 
провадженні, зокрема, щодо трансформації висновку експерта в 
електронний формат. 

Відповідно до ч. 1 ст. 101 КПК України, висновок експерта це 
докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх 
результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені 
особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що 
доручив проведення експертизи [1, с. 1]. 

М. Г. Щербаковський зазначає, що висновок експерта має 
розглядатися у двох аспектах. З одного боку, це письмовий акт, в якому 
описано дослідницькі процедури, наведено проміжні результати та 
обґрунтовано кінцеві висновки. Логіка висновку експерта така, що вона 
відображає перебіг і результати проведеного ним дослідження. З іншого 
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боку, це процесуальний документ, який мають складати відповідно до 
положень кримінально-процесуального законодавства [10, с. 161]. В 
аспекті зазначеного необхідно наголосити на неприпустимість 
ототожнення письмової та паперової інформації. Остання є формою 
відображенням письмової інформації. Відтак, згаданий письмовий акт 
може мати як паперовий, так і електронний формат. 

Як джерело доказу, висновок експерта це письмовий процесуальний 
документ, в якому відображено хід та результати досліджень, проведених 
з питань, які поставлені особою, що залучила експерта, або слідчим 
суддею чи судом, який доручив проведення експертизи [6, с. 35]. Однак 
така позиція не є беззаперечною. 

Враховуючи положення ст.ст. 99, 101, 102 КПК України, висновок 
експерта може мати електронний формат: електронний документ, 
засвідчений електронним підписом, як того вимагає ч. 3 ст. 102 КПК 
України [1, с. 1]. Зазначене актуально в світлі стрімкого розвитку 
інформаційних технологій та потреби динамізації процесу обміну 
процесуальними документами під час кримінального провадження. 

П. В. Цимбал, Л. В. Омельчук зазначають, що ефективність 
експертної діяльності на всіх стадіях кримінального провадження 
залежить від якості кримінально-процесуального законодавства, що її 
регламентує, та рівня взаємодії експертних установ з органами 
досудового розслідування та суду, що, безумовно, є двома 
взаємопов’язаними чинниками [9, с. 80]. З нашої точки зору, електронна 
комунікація є перспективним шляхом підвищення ефективності такої 
взаємодії. 

Очевидно, що реалізація наведених пропозицій має здійснюватися з 
урахуванням існуючого базису сучасного кримінального провадження 
України, невід’ємною електронною складовою є Єдиний реєстр 
досудових розслідувань (далі – ЄРДР). Згідно з вимогами КПК України, 
до ЄРДР вноситься переважна частина процесуальних рішень, як то: 
початок досудового розслідування (ст. 214 КПК), про визначення місця 
проведення досудового розслідування (п. 2 ч. 4 ст. 218 КПК); 
повідомлення про підозру (ч. 4 ст. 278 КПК); зупинення та відновлення 
досудового розслідування (ч. ч. 3, 4 ст. 280 КПК); оголошення розшуку 
підозрюваного (ч. 2 ст. 281 КПК); завершення досудового розслідування 
(ч. 3 ст. 283 КПК); здійснення спеціального досудового розслідування 
(ч. 6 ст. 297-4 КПК). Обов’язкове фіксування висновку експерта в ЄРДР 
ні в КПК України [1], ні в Положенні про порядок ведення ЄРДР [4], не 
передбачено. Разом з тим в ЄРДР існує можливість прикріплення 
електронних файлів. Указане є передумовою створення механізму 
електронної комунікації сторони обвинувачення з експертами із 
можливістю обміну електронними документами. 

Результати соціологічних опитувань спеціалізованих суб’єктів 
кримінального процесу свідчать, що лише 15,12 % респондентів 
найбільш ефективним вважають використання паперових носіїв 
інформації (10,8 % слідчих, 20,8 % прокурорів, 20,4 % адвокатів та 8,5 
% суддів (слідчих суддів)); 22,53 % опитаних найефективнішими 
визнали електронні носії (23,2 % слідчих, 24,6 % прокурорів, 22,7 % 
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адвокатів та 19,6 % суддів (слідчих суддів)); 62,35 % – змішані 
(66 % слідчих, 54,6 % прокурорів, 56,9 % адвокатів та 71,9 % суддів 
(слідчих суддів)) [8, с. 152]. 

Діяльність експерта спеціалізована, процесуально значима та, 
головне, постійна, до того ж пронизана значною кількістю паперових 
документів, що викликає незручності перевезення й пересилання, ризики 
їх втрати, пошкодження чи несанкціонованого доступу, під час 
досудового розслідування потребує інтеграції до електронного 
середовища досудового розслідування, що визначає необхідність 
дослідження його процесуального статусу в даному аспекті. 

Експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє 
науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право 
відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення 
експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і 
процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального 
правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час 
кримінального провадження і стосуються сфери її знань (ст. 69 КПК 
України) [1, с. 3]. Судово-експертну діяльність здійснюють державні 
спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених 
Законом України «Про судову експертизу», судові експерти, які не є 
працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ 
належать: науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства 
юстиції України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-
медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров’я 
України; експертні служби МВС України, Міністерства оборони України, 
СБУ та ДПСУ (ст. 7 Закону України «Про судову експертизу») [3, с. 1]. 

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про судову експертизу», 
атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до 
державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого 
покладається на Міністерство юстиції України [3, с. 1]. 

Окрім того, експерти використовують програмні комплекси 
автоматизованого вирішення експертних завдань, що включають 
підготовку самого експертного висновку. Наприклад, «Автоекс» (має 
досить високий ступінь автоматизації – від уведення вхідних даних до 
отримання тексту експертного висновку) дає змогу відповісти на питання, 
які стосуються механізму дорожньо-транспортної пригоди. У системі 
передбачений контроль правильності введення вхідних даних. 
Експертний висновок, що автоматично формується системою, 
складається з текстової частини, математичних формул для обчислень 
параметрів пригоди, необхідних розрахункових таблиць [7, с. 159]. 
Застосування таких програмних продуктів свідчить про високий ступінь 
інформатизації діяльності експертів. 

Важливим кроком в напрямі трансформації діяльності експерта в 
електронний формат стало набрання чинності Закону України «Про 
електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII [2, с. 1], що 
визначає порядок та засоби електронної ідентифікації, що дозволяють 
належним чином встановити особу експерта в кримінальному 
провадженні та засвідчити походження і цілісність висновку експерта, 
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отриманого в електронному форматі (застосування електронного підпису 
(в т. ч. кваліфікованого, удосконаленого), електронної печатки (в 
т.ч. удосконаленої), електронної позначки часу). 

З урахуванням позитивного досвіду застосування ЄРДР під час 
досудового розслідування, на нашу думку, доцільно на основі Реєстру 
атестованих судових експертів створити інформаційно-телекомунікаційну 
систему, що забезпечить автоматизоване створення висновків експерта у 
електронному форматі (на основі системи шаблонів, автоматизації 
математичних розрахунків, системи контролю строків виконання тощо), 
обміну процесуальними документами із суб’єктами кримінального 
провадження. 

Пропонується повний перехід на електронний формат спілкування 
між експертом (через відповідну експертну установу) та ключовими 
спеціалізованими суб’єктами: слідчим, прокурором, адвокатом, слідчим 
суддею. 

Для налагодження такого професійного процесуального діалогу 
учасників кримінального провадження, у випадку експертів, зазначене 
доцільно реалізувати шляхом обміну електронними даними між Реєстром 
атестованих судових експертів та ЄРДР. 

У межах визначеного завдання необхідне: а) створення нормативної 
основи для залучення експерта до електронного сегмента кримінального 
провадження шляхом внесення змін до КПК України, Законів України 
«Про судову експертизу», «Про державну експертизу землевпорядної 
документації», Інструкції про призначення та проведення судових 
експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень тощо; б) створення на основі Реєстру 
атестованих судових експертів інтерактивного правореалізаційного 
середовища (системи) для експертів; в) вдосконалення технічних 
можливостей ЄРДР: встановлення інтеропераційної системи між ЄРДР 
та вдосконаленим Реєстром атестованих судових експертів, Реєстром 
методик проведення судових експертиз та ін.; створення підсистеми 
«Експертиза» в ЄРДР. 

У такому разі процесуальна діяльність здійснюватиметься суб’єктами 
кримінального провадження в особистих віртуальних кабінетах 
відповідної електронної системи. 

Особистий віртуальний кабінет – це персональне автоматизоване 
робоче місце суб’єкта кримінального провадження, що забезпечує 
формування, зберігання, захист, узагальнення та накопичення 
електронних процесуальних документів, обмін даними, суворе 
розмежування повноважень у системі, підтримку ролей залежно від 
займаної посади, протоколювання та аудит дій користувачів, чим 
досягається безперешкодний доступ посадової особи тільки до тих 
відомостей електронного кримінального провадження, що відносяться до 
її компетенції [8, с. 341]. 

У процесі правореалізації пропонується наступний алгоритм 
процесуальної процедури. Сторони кримінального провадження за 
наявності підстав для проведення експертизи заповнюватимуть в 
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електронній системі (ЄРДР) контури форми (шаблону) «Клопотання про 
проведення експертизи», після заповнення якої електронна система 
автоматично формує текст відповідного клопотання (з обраними автором 
додатками з числа доступних матеріалів кримінального провадження), та 
користувач надсилає таке клопотання до Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи, де воно розподіляється до слідчого судді. За 
результатами розгляду клопотання відповідна ухвала надсилатиметься 
засобами електронної комунікації суб’єкту, що ініціював проведення 
експертизи для долучення необхідних для проведення експертизи 
речових доказів та/або матеріалів кримінального провадження. Далі така 
ухвала надсилається за допомогою електронних засобів комунікації у 
вигляді шифрованого електронного конверту до електронної системи 
експерта (вдосконаленого Реєстру атестованих судових експертів). 
Фізичні об’єкти, що необхідні для проведення експертизи пропонується 
надавати експерту традиційним способом на основі супровідних 
документів зі штрих-кодами, сформованих як додатки до згаданого 
електронного конверту. При надходженні ухвали, підсистема Реєстру 
атестованих судових експертів автоматично призначає експерта. 
Останній підтверджує отримання направлених документів, експертна 
установа вносить до електронної системи відомості про отримання 
фізичних додатків (у разі надсилання). Автоматично встановлюється 
контроль процесуальних строків – «червона лінія». За результатами 
проведеного дослідження, експерт формує електронний висновок для 
чого заповнює відповідний шаблон, до якого за потреби прикріплює 
фото, схеми, таблиці, підписує шляхом накладення електронного підпису 
й надсилає до ЄРДР. З цього моменту висновок експерта доступний 
учасникам кримінального провадження в рамках наданих під час 
досудового розслідування процесуальних повноважень. 

Доступ до відомостей певного провадження, необхідних для виконання 
завдання, пропонується автоматично надавати експерту після настання 
юридичного факту, наприклад, призначення експертизи, та блокувати зі 
спливом процесуального строку, відведеного на відповідну дію. 

На сьогодні попри передбачені п. 1.13 Інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних досліджень [5], строки 
проведення експертиз експертні установи повідомляють про 
неможливість виконати такі експертизи у зв’язку зі значним 
навантаженням, а в деяких випадках експерти визначають занадто 
тривалі строки. Тому електронна система може бути використана 
Міністерством юстиції України для оптимізації та вдосконалення роботи 
експертних установ. 

Тривале проведення призначених у справі судових експертиз є 
одним із факторів недотримання розумних строків як досудового 
розслідування, так і судового розгляду кримінальних проваджень. Окрім 
того, на стадії досудового розслідування трапляються випадки не 
проведення всіх необхідних експертних досліджень, що потребує їх 
призначення під час судового розгляду. 

За допомогою електронної системи ці питання можуть бути вирішені, 
зокрема, введенням автоматичного призначення експертиз щодо 
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категорій справ, у яких їх проведення є обов’язковим відповідно до 
визначених ч. 2 ст. 242 КПК України критеріїв, автоматичним 
формуванням черги проведення експертиз із автоматичним 
перерозподілом навантаження між експертними установами, 
формуванням прогнозу для корегування кадрового складу експертних 
установ для виконання запитуваних обсягів проведення експертних 
досліджень тощо. 

З урахуванням викладеного пропонується переглянути підхід до 
форми висновку експерта у кримінальному провадженні шляхом її 
трансформації в електронний формат. Для виконання визначених ст. 2 
КПК України завдань кримінального провадження щодо забезпечення 
швидкого розслідування, електронний формат висновку експерта є 
актуальним як в частині створення й передавання, так і використання, 
адже за допомогою засобів електронного зв’язку може пересилатись із 
експертної установи слідчому або прокурору, надаватись стороні захисту 
в порядку ст.ст. 221, 290 КПК України тощо. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

А. В. Столетний 
 

В статье освещено современное состояние и перспективы развития 
формы заключения эксперта в уголовном производстве и коммуникации 
последнего с участниками производства, с учетом современного 
информационного общества, пути совершенствования указанной 
деятельности, в том числе, введением электронного процессуального 
контроля. 

Предлагается создать на основе Реестра аттестованных судебных 
экспертов информационно-телекоммуникационную систему, которая 
обеспечит автоматизированное создание выводов эксперта в электронном 
формате (на основе системы шаблонов, автоматизации математических 
расчетов, системы контроля сроков выполнения и т.д.), обмен 
процессуальными документами с субъектами уголовного производства. 
Также в статье предложен полный переход на электронный формат 
коммуникации между экспертом (через соответствующее экспертное 
учреждение) и ключевыми специализированными субъектами: 
следователем, прокурором, адвокатом, следственным судьей. 

Определены задачи, которые необходимо реализовать для 
трансформации заключения эксперта в электронный формат. В частности, 
это,: а) создание нормативной основы для привлечения эксперта к 
электронному сегменту уголовного производства путем внесения изменений 
в УПК Украины, законы Украины «О судебной экспертизе», «О 
государственной экспертизе землеустроительной документации», 
Инструкцию о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных 
исследований и Научно-методические рекомендации по вопросам 
подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований и 
тому подобное; б) создание на основе Реестра аттестованных судебных 
экспертов интерактивной правореализационной среды (системы) для 
экспертов; в) совершенствование технических возможностей ЕРДР: 
установление интероперационности системы между ЕРДР и 
усовершенствованным Реестром аттестованных судебных экспертов, 
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Реестром методик проведения судебных экспертиз и др.; создание 
подсистемы «Экспертиза» в ЕРДР. 

По результатам исследования предлагается пересмотреть подход к 
форме заключения эксперта в уголовном производстве путем ее 
трансформации в электронный формат. Для выполнения определенных ст. 2 
УПК Украины задач уголовного судопроизводства по обеспечению быстрого 
расследования, электронный формат заключения эксперта является 
актуальным, как в части создания и передачи, так и использования. С 
помощью средств электронной связи заключение эксперта может 
пересылаться из экспертного учреждения следователю или прокурору, 
предоставляться стороне защиты в порядке ст. 221, 290 УПК Украины и др. 

Ключевые слова: уголовное производство, заключение эксперта, 
электронная форма, электронный контроль, коммуникация. 

 
ELECTRONIC CONCLUSION OF EXPERT 

IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

A. Stolitnii 
 
The article describes the current state and prospects of development of the 

expert opinion form in criminal proceedings and the communication of the latter 
with the participants of the proceedings, taking into account the modern 
information society, ways of improving this activity, including through the 
introduction of electronic procedural control. 

It is proposed to create an information and telecommunication system based on 
the Register of Certified Judicial Experts, which will provide for the automated creation 
of experts' conclusions in electronic format (on the basis of a template system, 
automation of mathematical calculations, system of control of terms of execution, etc.), 
exchange of procedural documents with the subjects of criminal proceedings. The 
article also proposes a full transition to the electronic format of communication between 
the expert (through the relevant expert institution) and the key specialized subjects: an 
investigator, a prosecutor, a lawyer, an investigating judge. 

The task to be implemented is to transform the expert's conclusion into an 
electronic format, in particular: a) to create a normative basis for involving an 
expert in the electronic segment of criminal proceedings by introducing 
amendments to the CPC of Ukraine, the Laws of Ukraine «On Forensic 
Examination», «On State Expertise of Land Management Documents», 
Instructions on the appointment and conducting of forensic examinations and 
expert studies and Scientific and methodological recommendations on the 
preparation and appointment of forensic examinations and experts research, etc .; 
b) creation on the basis of the Register of Certified Judicial Experts of the 
interactive right-realization environment (systems) for experts; c) improvement of 
the technical capabilities of the Unified Register of pre-trial investigations: the 
establishment of an interoperability system between the Unified Register of pre-
trial investigations and the Advanced Register of Certified Judicial Experts, the 
Register of Methods for conducting forensic examinations, etc.; creation of the 
subsystem «Expertise» in the Unified Register of pre-trial investigations. 

According to the results of the study, it is proposed to reconsider the 
approach to the expert's form in the criminal proceedings by transforming it into an 
electronic format. For the execution of certain articles. 2 of the CPC of Ukraine, 
the tasks of criminal proceedings in order to ensure prompt investigation, the 
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electronic format of the expert's conclusion is relevant both in the part of creation, 
transmission and use, since by means of electronic communications can be sent 
from an expert institution to an investigator or prosecutor, provided to the party of 
protection in the order st.st. 221, 290 CPC of Ukraine, etc 

Key words: criminal proceedings, expert opinion, electronic form, electronic 
control, communication. 
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF 
PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF INDIVIDUAL WORK AND SELF-

TRAINING OF FORENSIC EXPERTS 
 
Experimental verification of the modern possibilities of introducing the 

technology of organization of individual work of students of the Educational and 
Scientific Institute (training of criminologists and experts). 

The verification of the effectiveness of the implementation of the technology of 
organizing the individual work of students (the formative stage of the pedagogical 
experiment) is realized by comparing the results of the educational activities of the 
experimental and control groups of the students.  

Key words: pedagogical technology, preparation of forensic experts, 
individual work, independent preparation. 

 
 
The current needs of the armed executive body, which is the Ministry of 

Internal Affairs of Ukraine, in investigators, criminological inspectors, judicial 
experts are conditioned by the democratization of society, the implementation 
of reforms in the law enforcement system, the expansion of the system of 
expert institutions, increased attention to the observance of human rights and 
freedoms, increased efforts in the struggle with criminal manifestations. 

Reforming the activity of law enforcement units regarding the technical-
forensic and expert support of investigation of crimes requires the 
reorganization of their structure, changes in professional guidelines and the 
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specialist's attitude to their professional activities. The fulfillment of this task is 
impossible without qualitative training of high-level specialists. 

The quality and effectiveness of forensic activities are directly related to the 
level of its theoretical understanding, the degree of development of methodological, 
legal, organizational principles of its implementation, ensuring the achievements of 
scientific and technological progress, improving the quality of selection, training and 
retraining of specialists in technical and forensic provision. 

The analysis of the educational activity of institutions of higher education 
of the legal-forensic direction regarding the actual organization and 
conducting of vocational training in technical and forensic provision only 
partially corresponds to the proper level. 

In order to meet the needs of the Expert Service of the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine, raising the general and professional level of specialists in 
1992 at the Faculty of Criminologists Training of the Ukrainian Academy of 
Internal Affairs (at present, the Training and Scientific Institute (training of 
criminological inspectors and experts) of the National Academy of Internal 
Affairs) a full-time training course was launched, which during 1995-2018 
passed more than three thousand graduates (citizens of Ukraine, 
Turkmenistan, Georgia and other countries) Higher Education «Bachelor / 
Specialist / Master». In the preparation of higher education applicants, a 
specialist of training was conducted for four years in accordance with the 
curriculum for the training of specialists for the expert departments of the 
Ministry of Internal Affairs, the field of knowledge «Law» (0304), in the field of 
training «Jurisprudence», specialty «Jurisprudence» (7.060101 ) 

Ukraine's accession to the Bologna process, which involves various 
degrees of higher education and the definition of the Law of Ukraine «On legal 
expertise» of higher education forensic expert (not lower than «expert») 
necessitated a restructuring of the traditional system of training «expert» on 
the level «Bachelor» and «Master». 

According to the curriculum for bachelor's degree students, the bachelor's 
degree is assigned to study: the normative part – 4501 hours, with the teacher 
a total of 2130 hours (lectures – 414, seminars – 640, practical classes – 
1068 hours). For an individual work 2370 hours are given (Table 1–2). The 
indicated distribution of hours, in our opinion, is not effective, although there is 
an understanding that such a division of hours is a prerequisite for adapting to 
the requirements of the Bologna Process. In our opinion, the distribution 
would be optimal – 60 % of hours with a teacher, and 40 % of hours for an 
individual (independent) work. 

Unfortunately, forensic knowledge, as well as knowledge of criminal law 
and separate related disciplines is not enough to prepare a forensic expert. In 
addition, forms of practical training are only partially in line with the modern 
task of expert practice. 

The existing system of training forensic experts, in our opinion, has the 
following disadvantages: 

– uncertainty of the profession «Forensic expert» in the State Classifier; 
– non-acceptance (as of 10.2018), that is, twenty-six years, the State 

Standard of Higher Education in the specialty «Forensic Expertise», which 
would include: 
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a) compulsory minimum content of the main educational programs; 
b) the maximum amount of study load of the person being trained; 
c) requirements for the level of preparation of graduates – future forensic 

experts. 
 

Table 1 
The ratio of the distribution of the training hours of the normative part of the 
preparation of applicants for the higher education ‘Bachelor’ in the Training 

and Research Institute for the training of criminologists 
 

Distribution of hours according to the 
form of conducting classes with the 

teacher, (hours) 

Total classes 
with a teacher, 

(hours) 

Individual work, 
(hours) 

 

lecture practical colloquium n % n % 
1 course 150 286 244 680 45 820 55 
2 course 132 328 204 664 47 746 53 
3 course 130 388 190 716 49 754 51 
4 course 2 66 2 70 58 50 42 

 
Table 2 

The ratio of the distribution of the training hours of the normative part of the 
training of graduates of the higher education ‘Master’ in the Training and 

Research Institute for the training of criminologists 
 

With a teacher, (hours) Total classes with a 
teacher, (hours) 

Individual work, 
(hours)  

lecture practical colloquium n % n % 
1 course 90 214 154 428 34 802 64 
2 course 4 28 8 40 7 500 93 

 
In our opinion, the shortcomings of training are also: insufficiency of the 

theoretical fundamentality of the training of forensic experts; exclusion from 
the curriculum of the disciplines necessary for the proper training of forensic 
experts; educational overload with an exorbitant amount of non-expert 
activities of disciplines; imperfection of the system of approaches to the 
selection of future specialists; insufficient development of a mechanism for 
supporting the work of specialists of the Expert Service; weaknesses in the 
system of control and self-control of the level of professional training of the 
experts of the Expert Service, the latter two are detected already during the 
internship. 

All this, in the end, leads to a significant deterioration in the quality of 
professional activity. 

So, consider «quality» as the factor that «suffers» most because of the 
disadvantages of individual training for higher education graduates. The 
concept of «quality» can be considered as a complex structure, which 
includes the provision of such elements: legal, scientific, technical, 
methodological, organizational, material and technical means. The quality of 
the expert research of the concept is not abstract, it is real, exists and has 
certain content, expressing a significant certainty, as the result of it is an 
expert opinion – a judicial proof. The expert's conclusion has procedural 
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(legal) and scientific and technical significance. Therefore, the concept of «the 
quality of forensic examination» has procedural and scientific and technical 
content. Thus, the very concept of «the quality of forensic examination» is 
complex and requires a comprehensive, systematic approach to its study [14].  

The notion of «quality» is closely linked to the notion of «efficiency». 
There were no special studies on this issue. It is usually noted that the expert 
research should be complete, comprehensive, objective, etc., and the expert 
conclusion is complete, understandable, consistent, consistent, well-founded. 
Therefore, the study of the effectiveness of expert studies and measures to 
enhance them involves simultaneous analysis of factors that enhance the 
quality, level of research, as well as the reliability and validity of expert 
conclusions. 

In legal literature, the concept of «quality» is given less attention. I.P. 
Kononenko defines the quality of the conclusion of the court expert as «a set 
of legal and scientific and technical properties that meet the requirements of 
the law, other normative acts that govern the conduct of forensic 
examinations, and scientific and methodological requirements for the 
conclusion of a judicial expert as a judicial proof» [5]. This definition is quite 
acceptable. 

Analyzing the aforementioned concept, it becomes clear that quality is a 
characteristic of the results of the system's functioning (forensic examination) 
at its individual stages, whereas the effectiveness relates to the 
characteristics of the entire system, showing how this system operates in 
accordance with the tasks and objectives for which it was addressed. created 
Some of these tasks are aimed at obtaining a product of a certain quality (for 
example, a substantiated conclusion); others – refer to the order of the activity 
itself, the process (for example, the timeliness of the examination). However, 
both of them are aimed at obtaining a certain result, reflecting the degree of 
efficiency of the system. 

From the above we can conclude that efficiency is a broader category 
than quality, and includes the latter. 

Quality indicators of expert research are closely linked to the performance 
indicators of expert research. 

The quantitative indicators of «quality» of the effectiveness of expert work 
include: 

1. Indicator of the achievement of the goal of establishing the factual data. 
They are the ratio of the number of questions posed and resolved. Decided 
issues are those whose answers are categorically expressed (positive or 
negative), since the answers given always contain factual data of probative 
value. It is worth considering also the questions, the answers to which are 
presented in a conditionally categorical, alternative and probable form, since 
studies with similar conclusions can be used to develop versions. Unresolved 
should be considered only those questions, the answers to which contain the 
wording «to solve this issue is impossible». 

2. The number of expert mistakes made by the expert. This indicator is 
derived by comparing the results of primary and re-examination, examination, 
and other evidence, completed by criminal proceedings (for which there is a 
verdict or verdict of a court that has become legally valid), as well as 
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reviewing supervisory and control agencies in an expert institution according 
to current findings. High quality, in this case, involves minimizing or complete 
absence of expert mistakes. 

3. Observance of terms. An indicator of such a criterion is the number of 
issues decided by the expert during an over-the-counter study, as provided by 
departmental instructions. The degree and quality of the study, in this case, 
can be determined by the ratio of the number of issues resolved in due time, 
to all questions put before the expert. 

4. Indicator of legality during conducting of examinations. It refers to the 
number of issues resolved without violating the procedural requirements of 
the examination. 

5. The requirement of completeness and clarity of the conclusion. This 
goal will be achieved when there are no unresolved questions or unexplored 
objects during the research, the conclusion is that there are no vague 
allegations or misunderstandings that allow for a different interpretation of the 
answer, which can not therefore be used by the investigator or the court. An 
indicator in this case may be the relation of the complete and clearly 
formulated conclusions to all current conclusions. 

Consequently, the criteria and indicators of the quality of expert research 
were considered in solving the tasks assigned to the expert in terms of the 
final outcome of forensic examination, their relation to the criteria of forensic 
examination in general [12]. 

But the quality of an expert's work is difficult to determine only by means 
of quantitative indicators. Here one should proceed from distinguishing the 
quality indicators of expert research into two large groups: 

– Indicators relating directly to the study; 
– Indicators relating to the drawing up of a conclusion, which reflects the 

course of the study and formulated by the expert conclusions. 
The following can be attributed to the indicators of the first group: the 

conformity of the chosen method with the features of the objects under study 
and the tasks set before the expert; modern level of research (use of a 
complex of modern research methods); rationality of the research (choice of 
the most effective solution of the problem); economical expenses of the 
investigated object (substance); the accuracy of the evaluation of the set of 
detected features (compliance with its developed criteria); use in case of 
necessity an expert initiative to establish facts relevant to the case. 

The indicators of the second group include the scientific validity, 
completeness, clarity and clarity of the conclusion. This aspect relates to the 
assessment of the effectiveness of the production activity of an expert and 
matters within the organizational structure, although the results of this activity 
directly affect the achievement of the general objectives of forensic examination. 

The scientific validity and completeness of the conclusion are: precisely and 
consistently describing the objects, the research process, the appearance of the 
objects under study, which enable their individualization; in signs discovered during 
the study, through the application of scientific methods; in establishing the objective 
connections of the revealed signs with the fact being investigated; in the formulation 
of intermediate conclusions obtained during the study and used to formulate a final 
conclusion; in the formulation of the final conclusion based on the evaluation of the 
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set of detected features; absence of questions left unanswered. Clarity is 
characterized by the logic of reasoning, the availability of presentation for non-
specialists (explanation of special terms, etc.), the relevance of the findings to the 
questions posed. Visibility is determined by completing the conclusion with an 
illustrative or a photographic table [9]. 

So, the quality and effectiveness of the research are closely linked and depend 
only on a factor such as the competence of a future specialist, which in turn 
depends on the quality of education acquired by the future judicial expert. Improving 
the quality of training (which includes self-training or individual) is one of the 
guarantees of improving the efficiency of the future specialist. 

The study of the results of theoretical training and practical achievements 
in the preparation of bachelors and masters in higher education institutions of 
the IV level of accreditation has allowed to identify a number of contradictions 
that objectively exist in higher education and are interrelated: 

– a typical system of training each individual for independent work and the 
individual creative nature of his professional orientation; 

– using predominantly collective-group forms of education in the process 
of vocational training and its individual character; 

– existing forms of individual work of students, traditional methods, means 
of its organization and the needs of institutions of higher education of all levels 
in introducing new ways of its organization; 

– the necessity to increase the amount of educational material in the 
absence of additional academic hours to master it and the inadequate level of 
students' possession of skills and skills of individual work. 

Overcoming the above contradictions is possible subject to radical 
reformation of the content of professional training, to the individual application 
of knowledge in practice, to continuous improvement, self-development and 
self-realization of personality through the introduction of innovative 
pedagogical technologies. 

In the content of the technology of organization of individual work of 
students we invest the following – a model of educational process in these 
institutions of education [15], which determines the structure and content of 
individual work and differentiates it according to the individual-typological 
features of students of higher education institutions. 

It should be noted that the individual work of students of a higher 
education institution is productive in the case when in the process of its 
implementation students develop the desired qualities and there are no 
negative side effects. So, if the technology is aimed at mastering the methods 
of individual work by students, the formation of skills of individual work, self-
education, raising the level of self-professionalism, responsibility, acquiring 
the qualities of individuality and independence – it contributes to the 
productivity of individual work. 

The development of experimental technology for the organization of 
individual work for an educational institution took place in two stages. The 
task of the first stage – the creation of an external component of the structure 
of educational activities [4], ie the development of a system of training tasks 
for individual student work. Here we adhere to the following provisions: 

1) step-by-step complication of tasks; 
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2) working out a complex of tasks using a complex form of mastering the 
educational material through methods of modeling, reconstruction, solving 
problems of search character; 

3) the presence in the tasks for the individual work of motivation for their 
implementation and healthy competition; 

4) a combination of tasks from related fields of knowledge. 
An important place in technology is dedicated to the formation of a stable 

positive motivation to study, individual work. Based on the results of research 
in the field of didactics, psychology, and also due to own searches, it has 
been established that the productivity of individual work increases when the 
interaction of the teacher and the applicant unfolds in accordance with the 
structure of the motivational activity of the applicants. Consequently, the task 
of the teacher – to coordinate his actions with the sequence of motivational 
states of the applicant, thereby ensuring their greatest activity during the 
individual work, that is, the formation of motivation should become a managed 
process. 

The technology of organizing the individual work of the applicants is 
based on the differentiation of such work, and therefore, during its 
development, it was taken into account: 

1) interconnection of structural elements forming the internal component 
of educational activity; 

2) individual characteristics of the applicants belonging to different 
typological groups; 

3) separate psychological and pedagogical regularities of educational 
process (pedagogical conditions of individual work of the applicant in this 
particular educational institution, consistency of the purpose of teaching with 
the aim of studying the applicant); 

4) didactic principles: professional orientation of teaching; Individual 
approach; consciousness, activity and individuality in learning; stimulation and 
motivation of teaching, positive attitude to individual work; 

5) requirements necessary for activating individual work: the use of 
deliberate forms of communication (partner interaction between the teacher 
and the applicant in the process of work on the subject, encouragement, 
correct comments, support for those who seek faith in their own strength, to 
succeed, etc.); the use of material that may interest the applicant is useful in 
expanding his horizons. 

At the beginning of the study, a hypothesis was put forward that, in the 
event of the introduction in the educational process of the training of 
criminological inspectors and experts during the study of natural and 
mathematical (exact) disciplines, the technology of organizing individual work, 
taking into account the individual-typological peculiarities of educational 
activity competitors, the productivity of such work will increase. 

The verification of the viability of the aforementioned hypothesis (the 
formative stage of the pedagogical experiment) was realized by comparing the 
results of the educational activities of the experimental and control groups of 
higher education graduates of the Training and Research Institute (training of 
criminologists and experts) in the process of studying the technical and forensic 
modules and natural and mathematical educational disciplines (Table 3-4). 
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Table 3  
Data on the number of people in the group and by age who entered the 

specified educational institution in the 2014-2018 academic years 
 

Number of people in the group (%) By age, (%) 
up to 20 people 54 17-20 years old 47 
21-25 people 27 21-25 years old 21 

more than 25 people 19 26-30 years old 11 
  more than 30 years 21 

 
 Fig. 1. Number of people in the group Fig. 2. Up to the age 
 

Table 4  
Data on education and the form of training of persons who entered the 

specified educational institution in the 2014-2018 academic years 
 

Education, (%) Up to the age, (%) 
  full-time 79 

technical 17 part-time 3 
humanitarian 82 certification training 18 

 

Fig. 3. Education Fig. 4. Form of study 
 

Previous

education

Military training Marriage The citizenship

of Ukraine

Attestation in

the police

Experience

availability

absence

 
 

Fig. 5. Data on persons who study (in percentage terms) 
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For the first criterion of productivity of individual work the success of the 
applicants from the technical and forensic modules and educational 
disciplines of the natural-mathematical cycle was taken. We were able to 
trace the dynamics of success during the experiment by analyzing the results: 
1) trial inspection work, through which the initial level of knowledge of the first-
year students was established; 2) a control cut of knowledge during the 
experiment; 3) examination as final control. Table 5 shows that at the 
beginning of the experiment, the success of the competitors of the control and 
experimental groups is almost the same, and the average score for the trial 
control work in the control groups is even slightly higher, which varies 
considerably during the experiment. During the formative stage of the 
experiment, the success of all applicants is increasing, but in experimental 
groups these rates are higher. Almost complete absence of negative 
assessments on the exam in experimental groups suggests that even those 
with the lowest educational ability, under favorable conditions are able to 
qualitatively examine the material individually, prepare for the exam. Thus, the 
use of the proposed technology for the organization of individual work of 
applicants will increase the level of the effectiveness of educational activities 
in the natural-mathematical and technical-forensic modules. 

 
Table 5 

The success of individual work of competitors of control  
and experimental groups 

 

Exploratory 
control work 

Intermediate 
control section of 

knowledge 
Exam 

Groups 
Average 

Bal 
Success rate, 

% 
Average 

Bal 
Success rate, 

% 
Average 

Bal 
Success rate, 

% 
Control 4,97  75,91 5,96 78,44 5,64 84,93 

Experimental 4,46 75,14 6,97 85,30 5,95 99,11 
 

In order to statistically test the hypothesis of the study, the zero 
hypothesis H0 for the absence of influence of the indicated technology on the 
level of success of the applicants was put forward, and regarding the 
differences between the observed results, to consider them random. As a 
result of the verification using the Pearson X2 criterion [3], the hypothesis H0 
was rejected. This made it possible to adopt an alternative – the technology 
that takes into account the individual-typological peculiarities of their 
educational activities is influenced by the success of training and the 
individual work of the applicants. 

The next diagnostic parameter in self-appraisal and assessment by 
competent experts is the indicator of the motivational sphere. The positive 
motivation of studying and individual work, in particular, is due to an increase 
in interest in technical and forensic modules and natural and mathematical 
educational disciplines, self-realization, professional self-determination. For its 
study, the method of scales was used [2]. The questionnaires of the relevant 
method were filled in at the beginning of the experiment and 11 more times at 
different stages of the study, which allowed to trace changes in motivation and 
to identify trends in development. For the convenience of counting in 
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accordance with the distinguished categories of persons (Figure 6), they were 
grouped into four groups. 

 
 

Fig. 6. Comparison of the levels of training motivation during  
the training of technical and forensic modules and natural and mathematical 

educational disciplines at the Training and Research Institute  
(training of criminological inspectors and experts) with the use of information 

technology capabilities 
 

Initially, all applicants have almost the same level of motivation for 
studying technical and forensic modules and natural and mathematical 
educational disciplines. This indicator during the school year in the control 
groups is changing very slowly and is much lower than in the groups where 
the organization of the work of the applicants was based on experimental 
technology. For the applicants, whose individual work was organized in the 
traditional way, characteristic variations in the level of motivation. It increases 
with the approach of the exam session, that is, it can be assumed that such 
an increase is due to the desire to avoid problems due to non-exams. In 
experimental groups, the motivation for learning is constantly growing, and 
very rapidly, with the introduction of technology. This indicates an increase in 
the interest in learning, the awareness of the need for genuine knowledge of 
skills and skills of individual work for future professional activities. 

Simultaneously with the study of the motivational sphere of applicants in 
the process of pedagogical experiment, the index of satisfaction (I) was 
measured by the organization of individual educational work in the technical 
and forensic modules and natural and mathematical educational disciplines 
[1]. According to the results of the survey, 80% of applicants trained in 
experimental groups expressed satisfaction with new approaches in the 
organization of individual work (I = 0.46). 

Using the method of polar profiles, the coefficient of significance was 
determined (СS) [11]. The findings of the Collaborator's Guide helped to 
identify the reasons for the active inclusion of applicants in the individual work 
of the technical-forensic modules and natural and mathematical educational 
disciplines. The following factors were the most significant for the applicants: 
systematic and consistent in its organization (0.77); the promotion of the 
education of important personal qualities, such as independence, 
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responsibility, etc. (0.75); assistance in mastering methods, techniques of 
individual work (0.69); assistance in studying other academic disciplines 
(0.67); creation of a favorable emotional atmosphere at classes (0.65). The 
obtained results indicate a significant increase in all the indicators of the 
motivational sphere of the applicants, and, therefore, indicate the productivity 
of their individual work. 

Based on the foregoing, it should be noted that in the course of studying, 
which takes place under experimental technology, the success of training and 
individual work, in particular, increases. In the motivational sphere, there is a 
shift from unstable ideas about individual learning activities to a deeper 
understanding of the motivating factors that acquire professional significance 
and social orientation. Thus, the growth of the productivity of independent 
work can be traced. Thus, the effectiveness of the developed technology of 
organization of individual work of applicants of the Training and Scientific 
Institute (training of criminological inspectors and experts) is confirmed. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА 

САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ 
 

О. С. Кофанова  
А. В. Кофанов 

 
У статті анонсовано експериментальну перевірку сучасних можливостей 

впровадження освітніх технології включно з інформаційними та організацію 
індивідуальної роботи здобувачів Навчально-наукового інституту № 2 
(підготовки інспекторів-криміналістів та експертів). 

Перевірка ефективності впровадження технології організації 
індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти з використанням 
інформаційних технологій (формувальний етап педагогічного експерименту) 
реалізована шляхом порівняння результатів навчальної діяльності 
експериментальних і контрольних груп студентів/курсантів Навчально-
наукового інституту № 2 (підготовки інспекторів-криміналістів та експертів) в 
процесі вивчення техніко-криміналістичних модулів дистанційного навчання 
та природничо-математичних навчальних дисциплін. 

Результати. На першому етапі – напрацювання системи навчальних 
завдань (модулів) для індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти та 
впровадження зазначених навчальних завдань (модулів). На другому етапі – 
адаптація складових технології до внутрішнього компоненту освітньої 
діяльності здобувачів вищої освіти, що характеризується мотиваційним і 
когнітивним аспектами. 

Висновки. Анонсовано апробовані результати попереднього 
(формувального) етапу педагогічного експерименту та наочні перспективи 
його впровадження в освітній процес, що вказують на зростання 
продуктивності індивідуальної роботи, тим самим підтверджуючи 
ефективність апробованої технології. 

Ключові слова: педагогічна технологія, підготовка судових експертів, 
індивідуальна робота, самостійна підготовка. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ 

 
А. С. Кофанова  
А. В. Кофанов 

 
В статье анонсировано экспериментальную проверку современных 

возможностей внедрения образовательных технологий, включая информа-
ционные, и организацию индивидуальной работы соискателей Учебно-научного 
института № 2 (по подготовке инспекторов-криминалистов и экспертов). 

Проверка эффективности внедрения технологии организации 
индивидуальной работы соискателями высшего образования с 
использованием информационных технологий (формирующий этап 
педагогического эксперимента) реализована путем сравнения результатов 
учебной деятельности экспериментальных и контрольных групп соискателей 
Учебно-научного института № 2 (по подготовке инспекторов-криминалистов и 
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экспертов) в процессе изучения технико-криминалистических модулей 
дистанционного обучения и природо-математических учебных дисциплин. 

Результаты. На первом этапе наработана система учебных задач 
(модулей) для индивидуальной работы соискателей высшего образования и 
внедрения указанных учебных задач (модулей). На втором этапе проведена 
адаптация составляющих технологии к внутреннему компоненту 
образовательной деятельности соискателей высшего образования, который 
характеризуется мотивационным и когнитивным аспектами. 

Выводы. Анонсировано апробированные результаты предыдущего 
(формирующего) этапа педагогического эксперимента и наглядные 
перспективы его внедрения в образовательный процесс, что указывает на 
рост производительности индивидуальной работы, тем самым подтверждая 
эффективность апробированной технологии. 

Ключевые слова: педагогическая технология, подготовка судебных 
экспертов, индивидуальная работа, самостоятельная подготовка. 
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ОЦІНКА ЕКСПЕРТНИХ ВИСНОВКІВ «НАУКОВИХ СУДДІВ»  
У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 
У статті розкрито позицію Європейського суду з прав людини на 

правові та практичні питання щодо допиту експерта на стадії досудового 
розслідування та в суді, доцільності проведення повторної експертизи за 
клопотанням сторони захисту, використання висновків спеціаліста за 
наявності висновків експерта, обсягу перекладу документів (висновків 
експертизи), що надані іншою країною, можливості залучення до матеріалів 
справи перекладу під час судового розгляду, який не був доступний стороні 
захисту після закінчення кримінального провадження. 

Ключові слова: кримінальне провадження, «наукові судді», допит 
експерта, висновок експерта, висновок спеціаліста, Європейський суд з 
прав людини. 

 
 
Класик кримінального процесу Л. Є. Владіміров вперше в 1870 р., 

визначаючи роль експерта, висловив таку думку: «Експерти, 
обґрунтовуючи свої висновки будь-якою наукою, є науковими суддями, 
вирок яких є рішенням спеціального питання в справі. Цей вирок 
приймається за доказ. Але він є доказом не тому, що судді та присяжні 
дійсно переконалися в науковій правильності висновку експерта, а тому, 
що він надійшов від спеціаліста, що має всі дані для ґрунтовного 
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вирішення питання. Судді та присяжні не можуть бути посвячені в 
таємниці науки упродовж одного судового засідання; вони не можуть 
критично відноситись до експертизи, для розуміння сутності якої потрібна 
низка років здобування наукових занять. Їм залишається лише слідувати 
авторитетній вказівці експерта. Суд є самостійним у виборі експертів. А 
коли вони вибрані, суддя слідує за ними, як сліпий за поводирем. Звісно, 
що суддя володіє прийомами визначення деяких зовнішніх ознак для 
висновку про гідність представленої на суді експертизи. Але зрозуміло, 
що ці зовнішні ознаки правильності експертизи не роблять для судді 
доступною критичну оцінку наукової її сторони. Ось чому науковий 
експерт і є суддею наукового питання в кримінальній справі» [1, с. 197]. 
Минуло 150 років з часу, коли вчений записав цей вислів під час судового 
засідання у справі Андрусенка, де експертом виступав Д. Ф. Ламбль, 
якого, «послухавши один раз, неможливо було забути ціле життя» [1, с. 
197]. На підставі досвіду, Л. Є. Владіміров робить висновок, що успіх 
експертизи залежить від положення експерта в кримінальному процесі. 

Чинне законодавство України детально регламентує статус експерта, 
порядок призначення та проведення судових експертиз, визначає 
принципи судочинства, які поширюються на оцінку експертного висновку. 
Водночас, результати дослідження слідчої та судової практики дають 
підстави для розуміння необхідності удосконалення регламентації 
інституту судових експертиз та надання відповідей на питання, які 
постають в сучасних умовах правосуддя. 

Перш за все, експерт має бути незалежним, неупередженим, 
позбавленим буд-якого впливу чи тиску. Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 69 КПК 
України, експерт зобов’язаний прибути до слідчого, прокурора, суду і 
дати відповіді на запитання під час допиту. Дана стаття не визначає, на 
якій стадії проведення дослідження є можливим проведення такої слідчої 
(розшукової) дії (до, під час, після складання експертного висновку). 
Справедливо з цього приводу зауважував Л. Є. Владіміров, що «науковий 
суддя» (експерт) не є «довідковим свідком» [1, с. 199]. З цього приводу 
Європейський суд з прав людини також застерігає, що «експерти» не 
можуть в повній мірі бути прирівняні до «свідків», в крайньому випадку, 
не в усіх сенсах [2]. Погоджуючись з цим, задля виключення ризику тиску 
на експерта, наразі пропонується: 1) заборонити допит експерта як свідка 
під час досудового розслідування з приводу наданих ним висновків 
(доповнити ст. 65 КПК України ч. 5); 2) визначити, що експерт має давати 
показання виключно суду в установленому порядку (ч. 3 ст. 95); 
3) регламентувати строк надання письмових роз’яснень висновку на 
запит слідчого, прокурора протягом десяти днів з дня його отримання 
державною спеціалізованою установою (доповнення КПК ст. 102-1 
«Письмові роз’яснення висновку експерта) [3]. Аналіз вказаних 
пропозицій свідчить про певну неузгодженість норм, зокрема, надання 
експертом висновку визначається як його право, а не обов’язок («може 
надаватися»), тобто норма є диспозитивною, в той час як частина друга 
статті 102-1 КПК в редакції проекту в імперативній формі зазначає, що 
роз’яснення висновку експерта за результатами розгляду письмового 
запиту слідчого, прокурора надається письмово протягом десяти днів з 
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дня його отримання державною спеціалізованою установою («надання 
висновку є обов’язком») [4]. 

Відмічаються спроби змінити порядок призначення експертизи. 
Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання про проведення 
експертизи розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, 
не пізніше п’яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала 
клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її 
неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її 
участь визнана слідчим суддею обов’язковою. Як свідчать співробітники 
правоохоронних органів, такий порядок призводить до зволікання у 
використанні спеціальних знань, втрачений час подеколи негативно 
впливає на результат дослідження (відбуваються незворотні зміни в 
об’єктах дослідження) тощо. З цією метою пропонується залишити за 
стороною обвинувачення право самостійно призначати експертизи (без 
ухвали слідчого судді), за певним виключенням. Так, у разі якщо для 
з’ясування обставин, що мають значення для кримінального 
провадження необхідно проведення почеркознавчої експертизи, 
лінгвістичної експертизи мовлення, експертизи відео-звукозапису, 
економічної експертизи, товарознавчої експертизи (якщо вартість об’єкта 
товарознавчої експертизи в 200 і більше разів перевищує розмір 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб) сторона обвинувачення 
звертається з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді 
(ч. 10 ст. 243) [3]. Такі новели заслуговують на увагу та подальше наукове 
обґрунтування. 

Оскільки право на проведення експертизи мають як сторона 
обвинувачення, так і сторона захисту, то в суді під час оцінки висновків 
експерта необхідно дотримуватися принципу рівності сторін. З цього 
приводу ведеться дискусія по ряду питань, по-перше – чи потрібно 
допитувати експерта на вимогу сторони, коли він надав показання під час 
досудового розслідування, надав роз’яснення висновку? На дотримання 
цього принципу правосуддя наголошує в своїх рішеннях Європейський суд з 
прав людини та нагадує, що «одним із основних аспектів права на 
справедливий судовий розгляд є змагальний характер кримінального 
процесу, а також рівність процесуальних можливостей сторін обвинувачення 
та захисту, що означає надання сторонам можливості ознайомлюватися з 
доводами та доказами, наданими протилежною стороною, та робити з 
приводу них зауваження [5]. П. 3 ст. 6 Конвенції закріпив принцип, який 
полягає у тому, що перед тим, як обвинувачений може бути засуджений, всі 
докази проти нього зазвичай повинні надаватися в його присутності у 
відкритому судовому засіданні з метою забезпечення змагальності процесу. 
Виключення з цього принципу можливі, але вони не повинні порушувати 
права захисту, які вимагають того, щоб обвинуваченому була надана 
адекватна можливість заявити відвід свідку, що свідчить проти нього, 
допитувати його або коли цей свідок робить свою заяву, або на більш пізніх 
стадіях судового розгляду [6]. 

Право захисту допитувати свідків та перевіряти інші докази, зібрані 
стороною обвинувачення, варто розглядати з урахуванням більш 
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загальної гарантії змагальності процесу, закріпленої в концепції 
справедливого судового розгляду відповідного до п. 1 ст. 6 Конвенції [7]. 

Навіть у випадках, коли захист мав можливість провести 
перехресний допит свідка та експерта на стадії «поліцейського» 
розслідування, така можливість не може замінити собою перехресний 
допит такого свідка або експерта в суді у присутності суддів. Важливим 
елементом справедливого кримінального процесу визнається 
конфронтація (очна ставка) обвинуваченого та свідка «в присутності 
судді, який буде приймати рішення у справі», для того, щоб суддя 
заслухав свідка безпосередньо, поспостерігав за його поведінкою та 
сформулював думку про його надійність [8]. Отже, сторони мають право 
безпосередньо ставити запитання експерту в судовому засіданні. Щодо 
участі в суді, то прибуття в суд спеціаліста або експерта забезпечується 
стороною кримінального провадження, яка заявила клопотання про його 
виклик (ч. 2 ст. 327 КПК). Стороні захисту буває обтяжливо забезпечити 
участь такого учасника в суді, територіально віддаленому від місця 
проживання (роботи) спеціаліста. 

Чи потрібно задовольняти клопотання сторони захисту про допит 
експерта, якщо він уже був допитаний у попередньому судовому 
засіданні? Принцип безпосередності, тобто безпосереднього 
заслуховування показань судом (або Unmittelbarkeitsprinzip, відповідно до 
німецької доктрини), є складовою змагального процесу, він є невід’ємним 
від концепції справедливого судового розгляду, Отже, суд в принципі, не 
може покласти в основу обвинувального вироку показання, одержані до 
цього судового розгляду, навіть у випадку, якщо ці показання були надані 
в ході попереднього судового розгляду тому ж або іншому судді, а його 
рішення в подальшому було скасовано, а справа направлена на новий 
розгляд, незалежно від того, чи відрізняється склад суду першої інстанції 
у першому та другому процесах [9]. 

По-друге, в судовій практиці виникло питання стосовно того, чи 
можна вважати згоду сторони захисту на використання показань 
експерта (свідка) даних на стадії досудового розслідування, в суді як 
відмову від безпосереднього допиту? Європейський суд чітко визначив, 
що ст. 6 не виключає мовчазну відмову від тієї чи іншої гарантії 
справедливості судового розгляду [10], втім наявність такої відмови 
повинно бути доведено «однозначно» [11]. Показання можуть бути 
представлені в суді в одній із двох форм: у виді записів (письмовий 
протокол, звукозапис або відеозапис) або безпосередньо, за допомогою 
усного допиту сторонами у присутності суду. Конвенція не виключає, що 
сторони також можуть використовувати як докази заяви та показання, 
зроблені або надані раніше, з тим, щоб розкрити протиріччя або 
поставити під сумнів їх надійність [12]. З цієї точки зору використання 
заяв, попередньо зроблених, не суперечить п. 3 ст. 6 Конвенції. 

По-третє, чи варто досліджувати висновки спеціаліста, надані 
стороною захисту, якщо стороною обвинувачення надані висновки 
експерта з тих же самих питань? Суддя має широку свободу дій при 
виборі з взаємоспростовних експертних висновків того, який суддя визнає 
правдоподібним та переконливим. Однак, правила допустимості доказів 
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можуть іноді йти врозріз з принципами рівності процесуальних 
можливостей сторін і змагальності процесу або іншим способом 
вплинути на справедливість судового розгляду [13]. Стосовно експертних 
доказів правила про їх допустимість не повинні позбавляти сторону 
захисту можливості ефективно оспорити їх, зокрема, шляхом залучення 
до справи або одержання інших міркувань та висновків [14]. Принцип 
«рівності процесуальних можливостей» закріплений в п. 1 ст.6 Конвенції, 
не вимагає того, щоб захист мав точно такі ж права, що й сторона 
обвинувачення, в тому що стосується збору доказів. Способи збору 
доказів зачасти відрізняються, водночас, важливим є те, щоб ці 
розбіжності не ставили сторону захисту в несприятливі умови в 
порівнянні з обвинуваченням. Правила одержання та надання суду 
доказів не можуть позбавляти захист реалізовувати свої права, 
гарантовані ст. 6. Оскаржити висновок експерта без залучення іншого 
спеціаліста у відповідній галузі може бути ускладненим. Таким чином, 
просто права захисту клопотати перед судом про призначення ще однієї 
експертизи не достатньо. Для ефективної реалізації цього права захист 
повинен мати аналогічну можливість надавати свої власні «експертні 
висновки» [2] (якими можуть бути й висновки спеціаліста). Відмова суду 
стороні захисту в розгляді висновків спеціаліста та в праві на проведення 
альтернативної експертизи речових доказів може розглядатися як 
порушення п. 1 ст. 6 Конвенції. 

Під час дискусій щодо проекту КПК України, йшлося про необхідність 
залучення сторони захисту до підготовки постанови про призначення 
експертизи (доповнювати перелік запитань), що сприяло б економії 
процесуального часу та відображало змагальність не тільки в сенсі 
оцінки висновку, а й у виборі експерта (експертної установи). Такі 
процесуальні гарантії закріплені в кримінально-процесуальному 
законодавстві деяких країн й дають позитивні наслідки. Окрім того, згідно 
з прецедентною практикою Європейського суду, захист має право 
вивчати та критично оцінювати не лише висновки експертів як такі, але й 
сумлінність осіб, які їх підготували, піддаючи їх прямому допиту [15]. 

По-четверте, чи потрібно задовольняти клопотання сторони захисту 
про проведення додаткової чи повторної експертизи? Суд визнає, що у 
випадках, коли захист клопоче перед судом про проведення повторної 
експертизи з того чи іншого питання, а також, коли захист намагається 
надати висновок іншого спеціаліста, в першу чергу саме національний 
суд оцінює, чи буде це слугувати корисній меті [16]. З іншої сторони, 
Європейський суд має в цій сфері контрольні повноваження: в виключних 
випадках необхідність одержання ще одного експертного висновку по 
важливому аспекту справи є обов’язковим, й відмова судді у задоволенні 
клопотання захисту може зробити судовий розгляд несправедливим [17]. 

У ході досудового розслідування обставинами, які підлягають 
доказуванню, зокрема, є обставини, які впливають на ступінь тяжкості 
вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу 
обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають 
кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального 
провадження (п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК). Однак, як свідчить судова практика, 
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виникають порушення цієї норми. Так, на стадії досудового 
розслідування у справі було одержано декілька експертних висновків, 
один з яких був сприятливим для сторони захисту, втім сторона 
обвинувачення не надала його суду. Лише за клопотанням сторони 
обвинувачення експерт був допитаний як спеціаліст, де він роз’яснив 
сутність свого висновку. Згодом, суд визнав його показання 
неналежними, оскільки він попередньо проводив експертизу (конфлікт 
інтересів). Європейський Суд вказував, що обвинувачення повинно 
розкривати перед захистом «всі наявні в його розпорядженні речові 
докази на користь або проти обвинуваченого» [18]. 

В умовах поглиблення міжнародного співробітництва під час 
кримінального провадження висновки експертиз можуть надаватися 
іншою країною для підтвердження певних обставин вчинення злочину на 
її території (наприклад, вчинення предикатного злочину, який передує 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та 
території іншої держави). В такому випадку постають питання якості 
перекладу, обсягу документів, які підлягають перекладу, часу надання 
для ознайомлення з ними (на стадії досудового розслідування чи в суді). 
Так, у справі «Климент’єв проти Росії» заявник стверджував, що після 
закінчення досудового розслідування в матеріалах кримінального 
провадження була низка документів на іноземній (норвезькій) мові, які не 
були перекладені на російську, деякі з них зазнали перекладу лише на 
стадії судового розгляду, а інші не перекладалися взагалі. Він також 
оскаржував точність перекладу цих документів, оскільки переклад був 
виконаний некваліфікованими перекладачами, а тому, на його думку, 
докази були незаконними та недопустимими. Європейський суд з цього 
приводу підтвердив, що принцип рівності процесуальних можливостей 
сторін у справі, як однин з аспектів більш широкої концепції 
справедливого судового розгляду, вимагає, щоб кожній із сторін була 
надана розумна можливість викласти свою позицію у справі на умовах, 
які не ставлять одну сторону в суттєво невигідне положення в порівнянні 
із протидіючою їй у справі стороною [19]. 

До повноважень Європейського суду не входить виправлення 
помилок у фактах чи праві, які можливо допущені національними судами, 
якщо тільки внаслідок таких помилок не порушуються права й свободи, 
що охороняються Конвенцією. Незважаючи на те, що Конвенція й 
гарантує право людини на справедливий судовий розгляд, ця стаття не 
містить жодних правил допустимості й оцінки доказів, оскільки це питання 
є головним предметом регулювання національного законодавства [20]. 

На думку Європейського суду, надання перекладу документів після 
початку судового розгляду, якщо вони були оголошені та повністю доступні 
стороні захисту для ознайомлення, не складає порушення конвенційних 
стандартів. Якщо заявник особисто та за допомогою своїх захисників мав 
достатньо часу та можливостей оскаржити зміст цих документів, а також 
піддати сумніву кваліфікацію тих, хто здійснив переклад відповідних 
документів, то це вказує на рівні можливості сторони обвинувачення та 
сторони захисту під час використання доказів. Прийняття документів судом 
цих перекладів для розгляду у якості доказів після початку судового розгляду 
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не поставило сторону захисту в невигідне становище та не відобразилось на 
справедливості судового рішення. 

Стосовно скарги заявника на те, що в матеріалах справи містяться 
документи, які під час судового розгляду залишались без перекладу, то 
Європейський суд роз’яснив, що на відміну від справ, в яких той чи інший 
заявник не міг говорити або висловлюватися на мові судочинства [21], в 
даній ситуації у справі немає жодних свідчень про те, що в основу 
обвинувального акта у справі або обвинувального вироку покладені будь-
які з цих (неперекладених) документів або, що факт залучення їх до 
матеріалів справи міг завдати у будь-який спосіб шкоди справедливості 
провадження в суді. Напроти – наявність цих документів в матеріалах 
справи повністю відповідає обов’язку державного обвинувачення 
надавати стороні захисту всі суттєві докази, як на користь 
обвинуваченого, так і проти нього [19]. Відповідно до чинного 
законодавства стороні захисту надається право звертатися до слідчого 
та суду першої інстанції з клопотанням про виготовлення перекладу 
будь-якого з документів, і, оскільки заявник в одному випадку скористався 
такою можливістю на клопотання, яке було задоволено, Європейський 
суд дійшов висновку, що наявність в матеріалах справи документів не 
було несумісним з вимогами ст. 6 Конвенції. 

Під час розгляду кримінальних проваджень, пов’язаних з 
використанням доказів, одержаних на території інших держав, 
екстрадиції тощо, виникає потреба детального вивчення конвенційних 
норм (щодо транснаціональної злочинності, кіберзлочинності, торгівлі 
людьми тощо). Так, в одній із справ, сторона захисту клопотала про 
залучення «спеціаліста з міжнародного права», суд відхилив клопотання, 
оскільки не вбачав необхідності в консультаціях з міжнародного права 
(вважаючи, що право заявника захищати себе особисто або через 
обраного ним самим захисника порушено не було). За позицією 
Європейського суду, водночас з тим, що пункт 1 та підпункт «с» пункту 3 
ст. 6 Конвенції гарантує кожному обвинуваченому у вчиненні 
кримінального правопорушення представляти власні інтереси у справі 
через обраного ним захисника, це право не є абсолютним і може 
піддаватися розумним обмеженням [22, с. 242]. Оскільки в даній справі 
не ставилося питання про неможливість брати в ньому участь захисника, 
то Європейський суд не дійшов висновку про те, що інтереси 
обвинуваченого в суді були представлені неадекватно. 

Очевидно, що сучасні глобалізаційні процеси вимагають ретельного 
аналізу чинного законодавства та проблемних питань, які виникають в 
практиці, через призму рішень Європейського суду, оскільки вони є 
джерелом права. 
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ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ «НАУЧНЫХ СУДЕЙ» В ПРАКТИКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

 
Н. Н. Ахтырская 

 
В статье, на основании анализа судебной и следственной практики 

выделены сложные вопросы, касающиеся правового положения эксперта и 
специалиста, обеспечения их независимости, оценки и использования 
выводов эксперта и специалиста судом при неукоснительном соблюдении и 
обеспечении принципа равенства сторон в уголовном процессе. 

Сторона защиты имеет право ходатайствовать о проведении 
перекрестного допроса эксперта, независимо от того был ли он допрошен на 
стадии досудебного расследования. Это не исключает возможности 
использования в суде предыдущих показаний (протокол, аудио-, 
видеозапись), но лишь с целью установления противоречий. Отказ в 
удовлетворении ходатайства является нарушением конвенционных 
требований на справедливый суд и равенство сторон. Не исключается 
молчаливый отказ от той или иной гарантии справедливости, но вместе с 
тем, наличие такого отказа должно быть доказано «однозначно». 

Суд обязан принять в качестве доказательств от стороны защиты 
выводы специалиста по тем же самым вопросам, по которым стороной 
обвинения предоставлены выводы государственной экспертизы. Правила 
допустимости доказательств могут иногда идти вразрез с принципами 
равенства процессуальных возможностей сторон и состязательности 
процесса либо иным способом повлиять на справедливость судебного 
разбирательства. Правила допустимости выводов специалиста не должны 
лишать сторону защиты возможности эффективно оспорить их, в частности, 
путем использования их в деле или получения иных мнений и выводов. 

Государственное обвинение обязано раскрывать стороне защиты все 
имеющиеся доказательства (выводы экспертизы, как на пользу обвинения, 
так и на пользу защиты). Сокрытие экспертных выводов является 
нарушением принципа равенства сторон. 

В условиях глобализации чаще возникает необходимость использования 
доказательств, полученных на территории иностранного государства. Все 
документы должны быть предоставлены стороне защиты для ознакомления 
на понятном языке. Если по окончанию расследования часть документов не 
переведена, и она предоставляется только после начала судебного 
рассмотрения, то суд обязан огласить их содержание и предоставить для 
ознакомления. По мнению Европейского Суда, это не является нарушением 
права на защиту. 

В случае некачественного перевода, сторона имеет право 
ходатайствовать о проведении повторного перевода. 

Если в материалах дела остаются документы на иностранном языке (без 
перевода), то это не свидетельствует о нарушении конвенционных 
стандартов в том случае, если в основу обвинительного акта или 
обвинительного приговора не положены доводы, содержащиеся в этих 
документах. 

Таким образом, с целью оказания методической помощи 
правоохранительным органам и судам при применении законодательства, 
связанного с привлечением экспертов и оценкой их выводов, необходимо 
разработать методические рекомендации с учетом международных 
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стандартов, конвенционных требований, а также внести изменения и 
дополнения в действующее законодательство. 

Ключевые слова: уголовное производство, «научные судьи», допрос 
эксперта, заключение эксперта, заключение специалиста, Европейский суд 
по правам человека. 

 
ASSESSMENT OF THE CONCLUSIONS OF «SCIENTIFIC JUDGES» 

IN THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
 

N. Akhtyrska 
 

The article, based on an analysis of judicial and investigative practices, 
highlighted the complex issues relating to the legal status of an expert and a 
specialist, ensuring their independence, evaluating and using the conclusions of 
an expert and a specialist by the court in strict compliance with and ensuring the 
principle of equality of the parties in the criminal process. 

The defense has the right to request the cross-examination of the expert, 
regardless of whether he was questioned at the pre-trial investigation stage. This 
does not exclude the possibility of using the previous testimony in court (protocol, 
audio, video recording), but only for the purpose of establishing contradictions. 
Refusal to satisfy the petition is a violation of the Convention requirements for a 
fair trial and equality of the parties. A tacit refusal of any guarantee of justice is not 
excluded, but at the same time, the existence of such a refusal must be proved 
‘unequivocally’. 

The court is obliged to accept as evidence from the defense the findings of 
the expert on the same issues on which the prosecution provided the findings of 
the state examination. The rules of admissibility of evidence may sometimes be 
contrary to the principles of equality of the procedural capacities of the parties and 
the adversarial process or otherwise affect the fairness of the proceedings. The 
rules for the admissibility of the conclusions of a specialist should not deprive the 
party of defense of the opportunity to effectively challenge them, in particular, by 
using them in the case or obtaining other opinions and conclusions. 

The state prosecution is obliged to disclose to the defense all available 
evidence (the conclusions of the examination for the benefit of the prosecution, 
and for the benefit of the defense). Hiding expert conclusions is a violation of the 
principle of equality of the parties. 

In the context of globalization, it is often necessary to use evidence obtained 
in the territory of a foreign state. All documents must be provided to the defense 
for review in plain language. If at the end of the investigation some documents are 
not translated and it is provided only after the start of the judicial review, the court 
is obliged to announce their contents and provide them for review. According to 
the Court, this does not constitute a violation of the right to defense. 

In case of poor-quality translation, the party has the right to request a re-
transfer. 

If documents in a foreign language remain in the case file (without 
translation), this does not indicate a violation of convention standards if the 
arguments contained in these documents are not based on the indictment or 
conviction. 

Thus, in order to provide methodological assistance to law enforcement 
agencies and courts in the application of legislation related to the involvement of 
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experts and the assessment of their findings, it is necessary to develop guidelines 
with regard to international standards, convention requirements, as well as to 
make changes and additions to existing legislation. 

Key words: criminal proceedings, ‘scientific judges’, questioning of an expert, 
expert opinion, specialist opinion, European Court of Human Rights. 
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УЧАСТЬ ЕКСПЕРТА У СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ – ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД 
 
У статті досліджено актуальні питання інноваційного вдосконалення 

участі експерта в судовому розгляді кримінального провадження. 
Запропоновано розробити на основі Реєстру атестованих судових 
експертів електронну систему, що забезпечуватиме: ведення реєстру 
судових експертів з відображенням видів експертиз, що експерт може 
проводити та рівня навантаження; обмін електронними процесуальними 
документами з суб’єктами кримінального провадження; дистанційне 
спілкування з судом. 

Ключові слова: кримінальне провадження, суб’єкти кримінального 
провадження, реєстр судових експертів, види судових експертиз, 
електронні процесуальні документи. 

 
 
Сучасні тенденції зростаючого інноваційного розвитку електронної 

складової кримінального процесу України актуалізують питання 
забезпечення мінімально затратного формату правореалізації та 
максимально ефективної комунікації для усіх суб’єктів кримінального 
провадження. На сьогодні, адвокати, прокурори, судді забезпечені 
електронними кримінальними процесуальними правореалізаційними 
засобами (далі – ЕКППЗ), що попри недосконалість функціоналу та 
відсутність їх інтероперабельності, суттєво підвищують ефективність 
процесуальної діяльності. Водночас, експерти не залучені належним 
чином до електронного правореалізаційного середовища кримінального 
провадження, що ускладнює кримінальний процес рудиментарними 
елементами паперового документообігу та відсутністю нормативно 
визначених механізмів електронної комунікації. Зазначене актуалізує 
питання переосмислення формату участі експерта в кримінальному 
провадженні в умовах системного інноваційного реформування 
судочинства. 
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Метою даної роботи є розробка пропозицій щодо вдосконалення 
процесуальних механізмів залучення експерта під час судового розгляду 
кримінального провадження, відповідно до актуальних тенденцій 
інноваційного реформування судочинства. 

Аналізуючи положення Стратегії реформування судоустрою, 
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки [5], 
спостерігаємо тенденцію до розширення електронного сегмента 
судочинства, що виявляється у визначенні завдань щодо введення 
системи електронного документообігу, електронного розгляду справ 
(у деяких випадках), аудіо- та відеофіксації засідань (абз. 7 п. 5.4); 
поетапного запровадження інструментів «електронного правосуддя» 
(абз. 8 п. 5.4); покращення управління та забезпечення взаємосумісності 
інформаційних систем судів, прокуратури, адвокатури, пенітенціарної 
служби та інших органів юстиції (абз. 3 п. 5.12). Зазначене безумовно 
актуально в світлі потреби підвищення ефективності правореалізації під 
час судового розгляду кримінальних проваджень. 

Однак практика правозастосування свідчить про нерівномірний 
розвиток електронного сегменту кримінального судочинства у 
професійних суб’єктів кримінального провадження. Зокрема, 
запроваджено та успішно застосовується стороною обвинувачення 
Єдиний реєстр досудових розслідувань (далі – ЄРДР) (ст. 214 КПК 
України та ін.). Адвокатура використовує Єдиний реєстр адвокатів 
України (далі – ЄРАУ) (ст. 45 КПК України). Суд має цілий ряд ЕКППЗ, що 
забезпечують процесуальну діяльність: автоматизована система 
документообігу суду (ст. 35 КПК України), системи технічного фіксування 
судового процесу: «Тритон», SRS Femida «Оберіг» та 
«Камертон», комп’ютерна програма документообігу загальних судів «Д-
3», програмні підсистеми проекту «Електронний суд» та інші. При цьому, 
кожен з визначених суб’єктів використовує ЕКППЗ, нормативно 
закріплений в КПК України, тобто електронну систему, що має 
процесуальний статус. Водночас для експертів у КПК України не 
передбачено ЕКППЗ, а на практиці функціонують непроцесуальні 
електронні системи, що не забезпечують ефективну комунікацію. 

Згідно з ч. 1 ст. 69 КПК України, експертом у кримінальному 
провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими 
спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про 
судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести 
дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про 
обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з 
питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються 
сфери її знань. 

Під час судового провадження експерт може залучатись до 
кримінального провадження для: 1) допиту під час судового розгляду для 
роз’яснення чи доповнення свого висновку в порядку ч. 7 ст. 101 КПК 
України; 2) проведення експертизи за ухвалою суду в порядку ст. 332 КПК 
України. 

Згідно з ч. 7 ст. 101 КПК України, висновок експерта надається в 
письмовій формі, але кожна сторона має право звернутися до суду з 
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клопотанням про виклик експерта для допиту під час судового розгляду 
для роз’яснення чи доповнення його висновку [1]. Такі клопотання 
заявляються сторонами для з’ясування розбіжностей чи спірних питань 
при дослідженні під час судового розгляду висновку експерта як доказу, 
відтак відповідні свідчення мають вагоме значення для суду. 

Відповідно до ч. 3 ст. 356 КПК України, експерту можуть бути 
поставлені запитання щодо наявності в експерта спеціальних знань та 
кваліфікації з досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, наукового 
ступеня тощо), дотичних до предмета його експертизи; використаних 
методик та теоретичних розробок; достатності відомостей, на підставі 
яких готувався висновок; наукового обґрунтування та методів, за 
допомогою яких експерт дійшов висновку; застосовності та правильності 
застосування принципів та методів до фактів кримінального 
провадження; інші запитання, що стосуються достовірності висновку [1]. 

На практиці спостерігаються ситуації, коли такі клопотання 
заявляються стороною захисту для затягування судового розгляду, що в 
сукупності з неявками одного з кількох чи всіх захисників, «хворобами» 
обвинуваченого тощо, призводять до порушення розумних строків 
судового розгляду кримінального провадження. Відтак, експерти, 
прибуваючи до суду, стикаються з неодноразовими перенесеннями 
судових засідань, спричиненими подібною недобросовісною поведінкою. 
Також особливості процесуальної діяльності судді зумовлюють зміщення 
встановленого часу початку значної частини судових засідань з 
очікуванням учасників процесу подекуди до кількох годин. Зазначене 
призводить до неефективної витрати часу й ресурсів експерта та, як 
наслідок, порушення строків виконання експертиз. На нашу думку, 
зазначені проблеми можливо усунути при запровадженні допиту експерта 
в режимі відеоконференції під час судового провадження. 

Згідно з ч. 1 ст. 336 КПК України, судове провадження може 
здійснюватися в режимі відеоконференції під час трансляції з іншого 
приміщення, у тому числі, яке знаходиться поза межами приміщення суду 
(дистанційне судове провадження), у разі: 1) неможливості 
безпосередньої участі учасника кримінального провадження в судовому 
провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин; 
2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 3) проведення допиту 
малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 4) необхідності 
вжиття таких заходів для забезпечення оперативності судового 
провадження; 5) наявності інших підстав, визначених судом достатніми 
[1]. 

Кримінальний процесуальний закон однозначно не регулює питання 
допиту експерта з використанням відеоконференції, а наявні підстави на 
сьогодні не дозволяють забезпечити ефективну організацію роботи 
експертних установ з використанням відеоконференції. 

Водночас, така практика є досить поширеною за кордоном. 
Прикладом ефективного дистанційного спілкування під час кримінального 
провадження є Департамент судмедекспертизи штату Вікторія (Victoria 
Police Forensic Department) в Австралії. Він володіє власною 
інфраструктурою відеоконференцзв’язку та проводить активну політику 
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заохочення її використання для отримання доказів у електронному 
форматі. Вказане обумовлено значними часовими витратами судово-
медичних співробітників на поїздки до суду й очікування слухань. 
Статистичний аналіз свідчить, що регіональні суди більш схильні 
приймати докази від судово-медичних експертів за допомогою 
відеоконференцзв’язку, ніж столичні суди [7, с. 48]. 

В Іспанії Законом від 24.10.2003 № 13/2003 реформовано й 
кримінально-процесуальну сферу шляхом впровадження інформаційних, 
комунікаційних технологій в кримінально-процесуальні справи і, зокрема, 
сприяння використанню відеоконференції або інших подібних систем, які 
давали б можливість одночасного двостороннього зв’язку при передачі 
зображення і звуку у виступах прокурорів та обвинувачених, свідків або 
свідків-експертів [6, с. 326-327]. 

В умовах нестачі кадрів у Експертній службі Міністерства внутрішніх 
справ України (ДНДЕКЦ, НДЕКЦ) та експертних установах Міністерства 
юстиції України доцільно використати досвід Австралії та закріпити в КПК 
України й технологічно забезпечити (створити ЕКППЗ з відповідним 
функціоналом) дистанційну процедуру участі експертів. 

Другим аспектом участі експерта під час судового розгляду 
кримінального провадження є проведення експертизи за ухвалою суду в 
порядку ст. 332 КПК України. 

На сьогодні вказана процесуальна процедура зберегла паперовий 
формат, що впливає на строки надходження процесуальних документів, 
а відтак – строки судового розгляду. Виправлення такого становища 
вбачається в трансформації висновку експерта в електронний формат, 
що передбачає залучення експерта до електронного правореалізаційного 
середовища кримінального провадження шляхом створення та інтеграції 
ЕКППЗ. 

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про судову експертизу», 
атестовані відповідно до даного Закону судові експерти включаються до 
державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого 
покладається на Міністерство юстиції України [4]. Однак даний реєстр на 
сьогодні не може забезпечити виконання наведеної пропозиції. Відтак, на 
нашу думку, необхідне створення для експертів нового ЕКППЗ на 
основі Реєстру атестованих судових експертів, що забезпечуватиме 
технологічний сегмент їх діяльності. 

Також необхідно врахувати те, що Законом України «Про внесення 
змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 
України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 № 2147-VIII (далі – 
Закон України № 2147-VIII) буде внесено зміни до ст. 35 КПК України, що 
передбачають заміну автоматизованої системи документообігу суду на 
Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (далі – ЄСІТС) з 
визначенням для останньої нових процесуальних завдань та 
врегулюванням порядку користування. 

Зокрема, відповідно до пункту 2 § 2 розділу 4 Закону України № 2147-
VIII, з дня початку функціонування ЄСІТС вступають в силу зміни до ст. 
35 КПК України щодо обов’язкової реєстрації в ЄСІТС офіційних 



Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи 

 141

електронних адрес: адвокатами, нотаріусами, приватними виконавцями, 
арбітражними керуючими, судовими експертами, державними органами, 
органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання 
державного і комунального секторів економіки [2]. 

У цьому аспекті варто висловити пропозицію щодо залучення 
експертів під час судового розгляду кримінального провадження через 
електронний обмін даними між ЕКППЗ суду та експертів, що потребує 
як законодавчих змін, так і створення відповідної технічної складової. В 
цій площині необхідно зауважити наступне. 

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про судову експертизу» від 
25.02.1994 № 4038-ХІІ, особа або орган, які призначають або замовляють 
судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим 
експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових 
експертів, або іншим фахівцям з відповідних галузей знань, якщо інше не 
встановлено законом [4]. 

Створення ЕКППЗ експертів доцільно реалізувати на основі 
існуючого Реєстру атестованих судових експертів та забезпечити в його 
функціоналі поряд із веденням реєстру судових експертів також 
відображення видів експертиз, що експерт може проводити, та рівня 
навантаження експерта. Таким чином, суд, згідно ст. 332 КПК України, 
зможе доручити проведення судової експертизи тим судовим експертам, 
яких внесено до відповідної електронної системи та врахувати наявне 
навантаження, що сприятиме швидкому проведенню експертизи й 
забезпеченню розумних строків судового розгляду. 

У напрямі створення «електронного мосту» з ЕКППЗ суду зазначене 
створення можливості автоматичної перевірки повноважень експерта при 
запровадженні електронної процедури призначення експертизи. 

Умовою електронної взаємодії суб’єктів кримінального судочинства є 
їх чітка ідентифікація, що можливо забезпечити за допомогою системи 
автентифікації на основі електронного підпису в порядку Закону України 
«Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII [3]. 

Наступними завданнями пропонованого нами для створення ЕКППЗ 
експертів є забезпечення створення електронних висновків експертів, 
можливості їх підписання та обміну з суб’єктами кримінального 
провадження. 

Щодо запровадження відповідної електронної кримінальної 
процесуальної процедури пропонується, щоб експерт отримував доступ 
до необхідних для проведення експертного дослідження відомостей 
кримінального провадження через особистий віртуальний кабінет в 
ЕКППЗ. Там само судовий експерт формуватиме свій висновок, 
підписуватиме кваліфікованим електронним підписом та надсилатиме до 
ЕКППЗ суду (ЄСІТС), після чого він автоматично додаватиметься до 
електронної кримінальної справи. Таким чином, паперову процедуру 
буде дематеріалізовано. 

Враховуючи зазначене, необхідно на основі Реєстру атестованих 
судових експертів розробити електронну систему, технічні рішення якої 
забезпечуватимуть: ведення реєстру судових експертів з відображенням 
видів експертиз, що експерт може проводити, та рівня навантаження; 
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обмін електронними процесуальними документами з суб’єктами 
кримінального провадження; дистанційне спілкування з судом 
(найефективніше – у режимі відеоконференції). 
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УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТА В СУДЕБНОМ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА – ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
 

И. Г. Каланча 
 

В статье исследуются актуальные вопросы инновационного 
совершенствования участия эксперта в судебном рассмотрении уголовного 
производства. Определяются проблемные вопросы допроса эксперта в ходе 
судебного разбирательства для разъяснения или дополнения своего 
заключения в соответствии с ч. 7 ст. 101 УПК Украины. 

По результатам изучения опыта дистанционного общения экспертов с 
судами в Австралии и Испании, с учетом нехватки кадров в Экспертной 
службе Министерства внутренних дел Украины и экспертных учреждениях 
Министерства юстиции Украины, предлагается закрепить в Уголовном 
процессуальном кодексе Украины и технологически обеспечить 
дистанционную процедуру участия таких экспертов в ходе судебного 
рассмотрения уголовных производств. 

Обосновано предложение по вовлечению экспертов в ходе судебного 
рассмотрения уголовного производства с помощью электронного обмена 
данными между системами суда и экспертов. 

Для выполнения указанных задач предложено разработать на основе 
Реестра аттестованных судебных экспертов электронную систему, которая 
будет обеспечивать: ведение реестра судебных экспертов с отображением 
видов экспертиз, которые эксперт может проводить, и уровня нагрузки; обмен 
электронными процессуальными документами с субъектами уголовного 
производства; дистанционное общение с судом. Предполагается, что указанная 
электронная система будет обеспечивать: автоматическую проверку 
полномочий эксперта при осуществлении электронной процедуры назначения 
экспертизы; подлинности экспертизы на основе электронной подписи в порядке, 
установленном законом; создание электронных заключений экспертов, 
возможности их подписания и обмена с субъектами уголовного производства. 
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Относительно осуществления электронной уголовной процессуальной 
процедуры назначения экспертизы предлагается, чтобы эксперт получал 
доступ к необходимым для проведения экспертного исследования сведениям 
уголовного производства через личный виртуальный кабинет в электронной 
системе. Там же судебный эксперт будет формировать свое заключение, 
подписывать квалифицированной электронной подписью и направлять в 
электронную систему суда, которая будет автоматически добавлять 
заключение к электронному уголовному делу. 

Ключевые слова: уголовное производство, субъекты уголовного 
производства, реестр судебных экспертов, виды судебных экспертиз, 
электронные процессуальные документы. 

 
PARTICIPATION OF EXPERTS IN JUDICIAL CONSIDERATION OF 

CRIMINAL CASES – INNOVATIVE APPROACH 
 

I. Kalancha 
 

This article deals with topical issues of innovative enhancement of expert 
participation in criminal proceedings. It is identified the problematic questions of an 
expert’s examination during the trial to clarify or supplement its conclusion in 
accordance with Section 7, Article 101 CPC of Ukraine. 

It has been learned the experience of distance communication with court 
experts in Australia and Spain as well as took into account the shortage of 
personnel in the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and 
expert institutions of the Ministry of Justice of Ukraine. On this basis, it is proposed 
to consolidate the Criminal procedure code of Ukraine and to technically provide a 
remote procedure for the participation of experts during criminal proceedings. 

It has been suggested for experts to be involved in criminal proceedings 
through an electronic exchange of data between the court’s systems and experts. 

In order to accomplish these tasks, it is proposed to develop an electronic system 
based on the Register of Certified Forensic Experts. This system should provide the 
following: maintaining a register of forensic experts and reflecting the types of expertise 
that the expert can carry out and the level of workload of the expert; exchange of 
electronic procedural documents with the subjects of criminal proceedings; distance 
communication with the court. An electronic expert system should also include: 
automatic examination of the expert’s authority when conducting an electronic 
examination procedure appointment; authentication on the basis of an electronic 
signature in the manner prescribed by law; creation of electronic conclusions of 
experts, their signing by electronic signature, and exchange of electronic procedural 
documents with the subjects of criminal proceedings. 

The article describes the introduction of an electronic criminal procedure for 
the appointment of an expert examination so that the expert receives access to 
the necessary criminal investigation information through a personal virtual office in 
the electronic system. 

Key words: criminal proceedings, subjects of criminal proceedings, register 
of forensic experts, types of forensic examinations, electronic procedural 
documents. 
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В статье затрагиваются проблемы экспертной деятельности, 
касающиеся оценки результатов проведенных исследований и отражения 
этих результатов и умозаключений эксперта относительно доказывания 
выводов, анализируя судебную практику разных стран. Выясняются 
причины различий в подходах судебных экспертов к этой части 
методических и законных требований и их влияние на судебный процесс в 
целом. 

Ключевые слова: экспертное исследование, судебный процесс, 
судебно-экспертная практика, экспертная оценка, доказывание, 
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Вначале, рассмотрим признаки, характеризующие судебную 
экспертизу, как вида процессуального действия, затем представим 
проблему оценки результатов исследования в рамках проведения 
судебной экспертизы. Если исходить от того, что в современной 
криминалистической научной литературе, все чаще встречаются мнения 
о так называемых «признаках судебной экспертизы», т.е. отличительных 
чертах, являющихся существенными для такого рода деятельности, как 
судебная экспертиза, как исследование, в частности, вещественных 
доказательств [1]. В законодательных актах очень многих стран, 
отмечено, что итогом исследования, проведенного экспертом, является 
заключение. Казалось бы, эти признаки и определяют сущность 
судебной экспертизы. Однако, как отмечается и другими 
исследователями в области экспертологии, только этих признаков 
недостаточно, чтобы охарактеризовать (судебную) экспертизу [4]. 

Известно, что вещественные доказательства исследуются и самим 
офицером уголовного преследования, прокурором, судом, и даже в 
присутствии специалиста. Но это исследование (даже в присутствии 
специалиста) не является экспертизой, хотя в практике, к сожалению, 
встречаются процессуалисты, которые воспроизведение показаний на 
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месте происшествия считают экспертизой, ввиду того, что в этом 
принимал участие специалист. 

Применение специальных знаний также является необходимым, но 
недостаточным признаком для характеристики экспертизы [4]. 

Очевидно, что специалист участвует в различных процессуальных 
действиях именно как специалист – т.е. как лицо, обладающее 
специальными знаниями и применяющее эти знания на деле. Закон 
строго разграничивает участие специалиста в процессуальных 
действиях и судебную экспертизу. 

Таким образом, судебная экспертиза определяется как исследование, 
проведенное судебным экспертом с применением специальных знаний для 
дачи заключения, служащего доказательством по делу [4]. 

В данной работе мы остановимся на понятии «заключение» и, в 
частности, на роли описания заключительного, в исследовательском 
смысле, этапа оценки результатов исследований и формирования выводов. 

При исследовании законодательных актов различных стран, 
относящихся к судебно-экспертной деятельности, в том числе, УПК, ГПК 
и др. [5] нами было установлено, что во всех определениях, несмотря на 
различия в формулировках, «заключение эксперта» определяется как 
представленное в письменном виде содержание исследования и выводы 
по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим 
производство по уголовному делу, или сторонами. 

И исследование, и выводы в заключении эксперта должны, по мнению 
ведущих экспертологов, «соответствовать законам правильного 
мышления». Иными словами, заключение должно «быть определенным, 
лишенным всяких неточностей, последовательным, т. е. взаимосвязанным и 
взаимообусловленным, доказательным, т. е. не просто формулирующим те 
или иные выводы исследования, а указывающим основания этих выводов, 
признаваемых истинными» [3]. Таким образом, заключение должно быть 
однозначным, понятным, все его части должны быть согласованы между 
собой, не противоречить друг другу, а выводы должны вытекать из 
проведенного исследования, являясь результатом логических построений, и 
формулироваться по внутреннему убеждению эксперта. 

Ниже приведены некоторые умозаключения о причинах 
предъявленных вышеназванных требований к заключению эксперта. Мы 
разделяем мнение, высказанное многими учеными, о том, что 
заключение эксперта остается единственным процессуальным 
документом, в котором находит отражение процесс формирования 
внутреннего убеждения и по которому может быть изучена и проверена 
объективная сторона убеждения и через нее некоторые субъективные 
компоненты. Для этого во вводной части должны быть указаны все 
исходные данные, использованные при производстве экспертизы. В 
исследовательской части – сведения о методиках, очередности 
исследования, примененных при исследовании научно-технических 
средствах. Эти сведения должны дать возможность судить о полноте 
проведенного исследования. Полученные результаты исследования, в 
том числе, выявленные признаки, их сопоставление, анализ ситуации, 
синтезирующая часть исследования, должны быть изложены экспертом 
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так, чтобы обеспечить проверку полученных данных и дать возможность 
убедиться в объективности самого исследования и его синтезирующей 
части. Выводы, сформулированные в заключительной части, должны 
быть прямым следствием синтезирующей части исследования, 
свидетельствовать о достоверности, логической обоснованности, 
отражать полноту и объективность проведенного исследования [3]. 

К сожалению, не все судебные эксперты правильно подходят к 
пониманию и осмыслению данных условий и необходимости их соблюдения 
при составлении заключения. На практике встречаются заключения, которые 
вовсе не содержат описания проведенных исследований, а составители 
ограничиваются перечислением какого-то одного действия, а не 
исследования как такового. Затем перечисляется список использованной 
литературы и, что очень занятно, подробно описаны технические средства, 
используемые при печатании заключения эксперта. Их авторы объясняют, что 
они проводили исследования согласно рекомендациям, описанным в 
перечисленных источниках. Такой подход категорически неприемлем при 
составлении заключения эксперта, так как, во-первых, противоречит всем 
признакам, определяющим данное действие как судебную экспертизу, и, во-
вторых, содержание документа такого рода не обеспечивает 
доказательственной базы, так как не содержит сведениий о фактах 
(фактических данных), которые устанавливаются экспертом в результате 
проведенного ими исследования. По такому документу нельзя установить 
наличие внутреннего убеждения эксперта как в целом, так и на отдельных 
этапах его формирования и понять «научный путь», по которому он пришел к 
сформулированным выводам. В этом случае заключение эксперта не 
соответствует требованиям и не может являться таковым. 

Некоторые эксперты (очень часто это наблюдается при проведении 
судебно-медицинских экспертиз) [6] утверждают, что они приводят 
аргументацию прямо в разделе «Выводы». Это является изначально 
неправильным, так как «выводы эксперта содержат лишь ответы на 
вопросы, сформулированные органом, назначившим экспертизу, и ни о 
каком обосновании этих выводов в данной части речи не идет. На 
практике такое обоснование можно встретить в исследовательской части 
(возможно, именно поэтому в трехзвенной структуре отсутствует 
синтезирующая часть). Исследовательская часть, как было сказано, 
содержит описание процесса экспертного исследования с указанием 
применяемых методов, методик и технических средств, а также 
промежуточные результаты раздельного и сравнительного 
исследования, если они предусмотрены методикой. Но, как правило, 
исследовательская часть заканчивается словами: «В результате 
проведенного исследования эксперт (эксперты) пришел к следующим 
выводам», и далее формулируются сами выводы. Если же в ходе 
исследования проводился сравнительный анализ, то исследовательская 
часть заканчивается словами: «Совокупность вышеперечисленных 
совпадающих признаков дала эксперту основание для вывода о том...», 
и далее опять-таки следует вывод без какого-либо обоснования. 

Представляется, что именно в синтезирующей части, которая должна 
содержать анализ и синтез проведенных исследований и их результатов, 
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эксперт должен дать обоснование установленным им фактическим данным, 
дать научное объяснение установленных свойств исследуемых объектов, 
привести их аргументированную оценку и вплотную подойти к 
формулированию выводов. Иллюстрируя содержание синтезирующей части 
при идентификационных исследованиях, Ю. К. Орлов пишет, что она 
включает в себя «итоговую оценку совпадающих и различающихся признаков 
сравниваемых объектов, что совпадающие признаки являются (не являются) 
устойчивыми, существенными и образуют (не образуют) индивидуальную, 
неповторимую совокупность» [3]. 

Наличие синтезирующей части в структуре заключения эксперта, 
включающей разъяснения промежуточных суждений и выводов эксперта, 
особенно важно при проведении сложных, в том числе, комплексных, 
комиссионных и повторных экспертиз, но она может отсутствовать в 
однородных экспертизах, выступая в них в качестве завершения 
исследовательской части. Как утверждают многие авторы, и мы 
поддерживаем их мнение, именно синтезирующая часть заключения эксперта 
должна способствовать формированию внутреннего убеждения как эксперта 
(экспертов), производящего исследование, так и органа, назначившего 
экспертизу при оценке им заключения эксперта, а также препятствовать 
вынесению последним ошибочных суждениий либо без достаточных 
оснований не соглашаться (или соглашаться) с выводами експерта [3]. 

Безусловно, экспертное заключение рассматривается как одно из 
доказательств и не является обязательным для суда или иного лица, 
принимающего юридически значимое решение. Как известно, существует 
презумпция истинности заключения эксперта: заключение эксперта 
истинно до тех пор, пока не доказано обратное. На практике, 
заинтересованные лица все чаще используют возможность проявлять 
инициативу в проверке и оценке доказательственности заключения 
эксперта. Таким образом, кроме внутреннего контроля над деятельностю 
эксперта с помощью Системы Менеджмента Качества (СМК) экспертной 
структуры, существует внешний контроль, осуществляемый 
заинтересованными лицами с помощью третьих лиц, обладающих 
специальными знаниями (экспертной компетенцией). Именно поэтому, на 
наш взгляд, СМК судебно-экспертных учреждений должны уделять 
особое внимание наличию и содержанию доказательственной 
информации в выводах в синтезирующей части экспертного заключения. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУДОВО-

ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ВИСНОВКУ 
 

П. Петкович  
В. Присэкару  

 
У статті автори розглядують проблеми експертної діяльності, що 

стосуються оцінки результатів проведених досліджень і відображення цих 
результатів у висновку експерта щодо доказування висновків, аналізуючи 
судову практику різних країн. З'ясовують причини різних підходів судових 
експертів до цієї частини методичних і законних вимог і їх вплив на судовий 
процес в цілому. Авторами наводяться результати аналізу судово-експертної 
практики Республіки Молдова. 

Акцент в роботі поставлено на необхідність правильного викладу 
результатів етапу оцінки проведених досліджень при оформленні 
експертного висновку, так як саме на цьому етапі проводиться експертний 
аналіз, на підставі фундаментальних наукових та методологічних знань щодо 
ідентифікації, діагностики та доведення отриманих висновків. Так само 
авторами пропонуються шляхи вирішення розглянутих питань. 

Ключові слова: експертне дослідження, судовий процес, судово-
експертна практика, експертна оцінка, доведення, ідентифікація. 
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In this article authors touch the problems upon the expert activities, related to the 

evaluation of the results of the conducted researches and the reflection of these results 
and the expert’s conclusions regarding the proof of conclusions, analyzing the judicial 
practice of different countries. Explains the reasons for the different approaches of judicial 
experts to this part of the methodological and legal requirements and their impact on the 
judicial process as a whole. The authors present the results of the analysis of forensic 
practice of their own state. Emphasis in work is placed on the need for proper 
presentation of the stage of evaluation of research results when drawing up an expert 
opinion, so, how exactly at this stage the expert analysis is done, on the basis of the 
fundamental knowledge of scientific identification, diagnosis and proof. Also, the authors 
suggest ways to address the issues discussed. 
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Согласно общепринятых научных положений, обычно теория 
строится, с одной стороны, на проверенных фактах, а с другой стороны – 
на какой-либо научной гипотезе, которая еще требует своего 
доказательства. Иначе теория не несет никакого смысла и новизны. 

Если существование самостоятельных судебно-экспертных наук 
принять за доказанный факт, то получаем следующую посылку. 

Как самостоятельные науки сформировались: судебное 
почерковедение, судебная дактилоскопия, судебная баллистика и т.д., то 
есть преимущественно отпочкованием от криминалистики, как 
самостоятельной науки и самостоятельной теории. 

Пока что представляется преждевременным и неуместным 
выделение в отдельную науку, скажем, судебной экономики или 
судебной автотехники. Хотя во всех видах судебных экспертиз для целей 
судебной экспертизы применяют теорию, заимствованную из науки, 
материнской по отношению к конкретному виду судебной экспертизы. 
Например, экономику – к судебной экономике, психологию – к судебной 
психологии. Но нельзя отрицать, что эффективность применения 
материнской науки напрямую зависит от того, правильно ли истолкованы 
ее положения, корректно ли применены определенные знания из 
материнской науки в судебно-экспертной практике для решения 
практических задач. Ведь в материнской науке обязательно существуют 
отдельные, часто антагонистичные теории с разными взглядами на 
решение одной и той же практической задачи, иногда до 
противоположности; выдвигаются новые гипотезы, которые еще не 
прошли проверку временем, наука идет вперед. Судебная экспертиза, 
как практика, опирающаяся на новейшие достижения науки и техники, 
подхватывает эти гипотезы как доказанную данность. Но эта данность 
может быть еще не обоснована в материнской науке. 

Однако же, являются ли научные основы проведения судебной 
экспертизы самостоятельной теорией? Опираются ли они на 
философские положения, обоснованы ли знаниями из каких-либо других 
наук, лежит ли в их основе научная гипотеза? 

Следует отметить, что данные вопросы специально разраба-
тывались не во всех видах судебных экспертиз. 

Значит ли это, что в них не сформировались научные основы их 
проведения? Конечно же, нет. Научные и методические основы 
разработаны или же разрабатываются уже во всех видах судебных 
экспертиз. Они, как правило, обосновываются исходя из положений 
материнской науки. 

Область человеческого знания о формировании и закономерностях 
существования судебных экспертиз представляется самостоятельной. 
Эту область знания также принято называть судебной экспертологией, 
как и общую теорию судебной экспертизы, в которую заложен вклад 
каждого ученого, исследовавшего в своих трудах проблемы судебной 
экспертизы. 

Вопросы судебной экспертологии исследовали А. И. Винберг, 
Р. С. Белкин, М. Я. Сегай, В. И. Гончаренко, Н. И. Клименко, С. Ф. Быч-
кова, Ф. М. Джавадов и др. [1] 
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Многие придерживаются той точки зрения, что криминалистика – это 
наука для следователей, а судебная экспертология – для судебных 
экспертов, а в остальном предмет, объект и метод их изучения одинаков. 
Такие ученые считали судебную экспертологию ненужным звеном цепи. 

Некоторые ученые, напротив, возлагали на судебную экспертологию 
другую, самостоятельную функцию: быть теорией, обосновывающей 
положения всех дочерних по отношению к ней видов судебных экспертиз. В 
этом значении, как в теории, в судебной экспертологии необходимо 
абстрагировать общие положения всех частных (видовых) судебно-
экспертных теорий, разработать собственный понятийный аппарат и быть 
приспособленной к обоснованию из нее положений частных (видовых) 
судебно-экспертных теорий. Разумеется, для обоснования вытекающих из 
нее положений частных (видовых) судебно-экспертных теорий, теория 
должна опираться на постулаты (аксиоматичного или уже доказанного и 
обоснованного свойства) и гипотезу. 

До выдвижения такой научной гипотезы постулаты, которыми 
оперирует криминалистика, и все виды судебных экспертиз, в целом, 
одинаковы: это общенаучные и философские положения 
материалистической диалектики. Таким образом, без самостоятельной 
научной гипотезы утверждать о том, что теория сформировалась, 
представляется преждевременным. Однако такая гипотеза существует, 
она выдвинута академиком М. Я. Сегаем еще в начале 2000 годов. 

М. Я. Сегай предложил разделить предмет изучения по характеру 
связей взаимодействия объектов окружающей среды, вовлеченных в 
орбиту преступления и, в связи с этим, в поле зрения 
правоохранительных, судебных органов и судебных экспертов, на 
субстрат, документ и психические процессы, каждый – со своими 
закономерностями исследования и соответствующей методологией. 
Таким образом, он предложил условно (потому что «в чистом виде» 
разделить их нельзя, само разделение носит условный характер) 
разделить все виды судебных экспертиз на судебно-экспертную 
субстратологию, судебно-экспертную документалистику и судебно-
экспертную психономику (термин «психономика» В. Б. Первомайского). 

Нами уже опубликованы ряд материалов по разделению, с нашей 
точки зрения, всех существующих на сегодняшний день видов судебных 
экспертиз, на эти три группы. 

Соглашаясь с М. Я. Сегаем, следует признать, что методология 
судебно-экспертной субстратологии имеет общие черты: общую 
методологию изучения вещественных доказательств либо же обстановки 
места преступного события и реконструкции процесса преступления по 
этой обстановке, как предмета исследования. 

Под предметом судебно-экспертного исследования обычно 
понимают те задачи и вопросы, которые судебный эксперт решает в 
процессе судебной экспертизы. 

Предметом судебно-экспертной субстратологии выступает субстрат: 
некая материальная субстанция, которая с целью решения вопросов, 
поставленных перед судебным экспертом, подвергается химическим, 
физическим, математическим воздействиям. Эти воздействия являются 
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общим методом исследования субстрата (судебно-экспертная 
диагностика). Общим в предмете исследования всегда будет решение 
вопроса о том, какую физическую, химическую, математическую природу 
имеет субстрат, к какой группе он относится, каковы закономерности его 
взаимодействия с объектами окружающей среды и какие из этих 
закономерностей могут быть использованы для отождествления данного 
субстрата с самим собой (криминалистической идентификации). 

Межпредметным является также решение вопроса о том, в какие 
взаимодействия вступали между собой субстраты, уже отнесенные к 
группам с известными закономерностями взаимодействия (судебно-
экспертная ситуалогия). 

Кроме судебно-экспертной субстратологии, для целей ситуалогии 
используются также отраженные в документах данные о взаимодействии 
определенных людей и предметов в событии преступления (судебно-
экспертная документалистика). 

Документы не подвергаются химическим, физическим, 
математическим воздействиям с целью решения вопроса о том, какую 
физическую, химическую, математическую природу они имеют (если они 
не выступают как субстрат, то есть не заподозрены в фальсификации). В 
судебно-экспертной документалистике используется информационная 
природа документа. Главными вопросами, которые ставятся на 
разрешение данных видов экспертиз, являются вопросы о 
сопоставлении данных, содержащихся в документах, попавших в орбиту 
правосудия, и данных о том, какими должны были быть процессы, 
закрепленные в документах, согласно требованиям нормативно-
правовых актов. Например, подтверждаются ли документально размеры 
задолженности? Соответствуют ли с технической точки зрения действия 
водителя требованиям правил дорожного движения? 

И наконец, в судебно-экспертной психономике общим будет предмет 
исследования – психические процессы, смоделированные экспертом по 
их отображению в окружающей среде, методом «черного ящика» и 
другими социологическими, психологическими, психофизиологическими 
и психиатрическими методами. Совершенно ясно, что психика имеет 
специфику по отношению к субстрату, она не может подвергаться 
физическим, химическим и математическим методам воздействия 
напрямую, – только опосредованно. Также в судебно-экспертной 
психономике информация не является предметом исследования в 
строгом смысле этого слова, как в документалистике, так как 
информация, которая изучается при проведении судебных 
психономических экспертиз, не воспринимается в качестве данных, 
которые необходимо сопоставить с чем-либо. Напротив, изучаются 
закономерности отображения психических процессов в окружающей 
среде, в информации, которая исходит от исследуемой личности 
(отраженной в документах), изучаются свойства личности как источника 
информации, отнесение личности к определенной известной группе лиц 
по кругу закономерностей проявления свойств личности, моделируется 
психика личности. Почти как субстрат, только носящий информационную 
природу и изучаемый с помощью информации. 
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Следует отметить, что при проведении судебной психологической 
экспертизы с использованием полиграфа у лица отбираются физические 
показатели, а при проведении судебной психиатрической экспертизы, 
методы которой не разглашаются, возможно, применяются 
психотропные препараты. В этих случаях задействуется физическая 
сторона психики, психофизиология. Тем не менее, при этом физическая 
сторона психики только используется, а основным объектом 
исследования является информационная составляющая психики. 
Информация о событии, интересующем правосудие, исходящая от 
личности, сопоставляется с информацией о событии, интересующем 
правосудие, по другим информационным источникам. Производится 
реконструкция этого события, моделируются свойства личности. Именно 
информационная модель личности является предметом судебной 
экспертизы, а не ее физические свойства, такие как, например, габариты 
и границы физического тела, химический состав, формула крови либо 
математическое уравнение проходящих в организме реакций на внешние 
воздействия. 

Эта гипотеза позволяет экстраполировать результаты применения 
целых методик в пределах каждого класса (судебно-экспертная 
субстратология, судебно-экспертная документалистика, судебно-
экспертная психономика). Зачем это нужно? С нашей точки зрения, это 
позволит при производстве судебных экспертиз внутри каждого класса 
решать задачи по аналогии с другими судебными экспертизами данного 
класса. Это никак не умаляет значения научного обоснования положений 
конкретного вида судебной экспертизы. Но благодаря гипотезе М. Я. 
Сегая о взаимодействии обоснованных им в криминалистике положений, 
это позволит применить «криминалистические» методы (каковых, по 
большому счету, не существует, поскольку методы общенаучные) к 
предмету исследования в других видах судебных экспертиз, где ранее 
они не применялись. 

М. Я. Сегай писал: «Перед судебной экспертологией стоит задача 
создания на базе уже имеющихся частных экспертных учений, 
разработанных криминалистикой, теоретических конструкций более 
высокого уровня обобщения, способных служить методологическим 
ориентиром для всех видов (классов, родов) судебных экспертиз 
(судебных инженерно-технических, судебных биологических, судебно-
медицинских и судебно-психиатрических, судебно-психологических, 
судебно-экономических и др.). Полагаем, что таким требованиям в 
определенной степени отвечают современная парадигма судебно-
экспертного познания, основанная на использовании связей 
взаимодействия, моделирующих возможности судебно-экспертного 
установления искомых фактов на основе полного взаимного отражения 
свойств взаимодействующих систем, а также междисциплинарные 
экспертные учения, являющиеся «онтологическими матрицами», 
пригодными для всех типов отражаемых и отражающих систем. 
Предлагается разбить все типы отражаемых объектов и 
соответствующих им следов-отображений на три основных блока: 
«судебную субстратологию» со «следами-изменениями», «судебную 
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документалистику» со «следами-обозначениями» и «судебную 
психономику» со «следами-проявлениями» [2]. 

Любой прорыв в области судебно-экспертных специальных знаний 
не может проходить в полном отрыве от криминалистики, помогающей 
следствию и суду собрать материал, исследуемый судебным экспертом. 
Новые виды судебных экспертиз, как результат применения новой 
области специальных знаний к исследованию фактов (материальных 
объектов, явлений и процессов), попавших в орбиту правосудия, должны 
незамедлительно быть интегрированы соответствующими разделами 
криминалистики для плодотворной подготовки материалов к проведению 
судебной экспертизы. Если криминалистика «отстает», изучение свойств 
новой судебной экспертизы происходит «на ходу» в переписке 
следователя (суда) с судебно-экспертным учреждением, что не может не 
отражаться на сроках и качестве подготовки, проведения и 
предоставления результатов судебно-экспертного исследования. 

Таким образом, криминалистика может интегрировать в себя и 
междисциплинарные судебно-экспертные учения. Значит ли это, что нет 
необходимости в создании судебной экспертологии? 

Возвращаясь к вопросу о том, что судебная экспертология – это 
наука для судебных экспертов, следует отметить, что это свойство 
скорее вытекает из ее предмета. М. Я. Сегай писал: «Таким образом, 
предмет судебной экспертологии как науки о судебно-экспертной 
деятельности составляют закономерности функционирования правовых, 
методологических и организационных основ судебно-экспертной 
деятельности» [там же]. В настоящее время криминалистика 
определяется в основном как наука о закономерностях механизма 
преступления, возникновение информации о преступлении и его 
участников, а также закономерностях собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств и основанных на познаниях этих 
закономерностей средствах и методах судебного исследования и 
предотвращения преступлений1 [3]. Таким образом, предмет 
исследования этих двух наук дополняет друг друга, по крайней мере, в 
ракурсе использования в судопроизводстве специальных знаний. 

Исходя из изложенного выше, можно сделать следующие выводы: 
– у судебной экспертологии есть своя роль в правосудии; на 

сегодняшний день, она представляет собой вполне сформированную 
теорию с гипотезой и установленными фактами; 

– у судебной экспертологии есть свой предмет; она интегрирует 
научные методы отдельных (частных) судебно-экспертных теорий и 
обладает собственной методологической функцией. 

На сегодняшний день, роль судебной экспертологии трудно 
подвергнуть какой-либо оценке, так как ее, как фундаментальную 
теорию, мало используют на практике и при обосновании частных 
судебно-экспертных теорий. Сложность и философская подоплека 
вопроса мешают ее использованию судебными экспертами-практиками в 
полной мере, а почти полное отсутствие на территории Украины ее 

                                           
1 http://studies.in.ua/ru/kriminalistika-lekcii/4183-predmet-krimnalstiki.html 
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адептов приводит к тому, что в теоретическом плане также она 
разрабатывается неактивно. Вследствие этого уже более десятилетия 
она не разрабатывается в таком ключе, как ее развивал М. Я. Сегай. 
Следует отметить, что ряды противников этой гипотезы также поредели. 
В заключение, хотелось бы обратить внимание молодых ученых, как на 
саму теорию, так и на возможности ее применения в судебно-экспертной 
и судебной практике. 
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ПРО РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ 
 

В. П. Колонюк 
Ю. Б. Форіс 
О. В. Юдіна 

В. С. Виноградова 
 
Гіпотеза М. Я. Сегая дозволяє екстраполювати результати застосування 

цілих методик в межах кожного класу (судово-експертна субстратологія, 
судово-експертна документалістика, судово-експертна психономіка). 

Це ніяк не применшує значення наукового обґрунтування положень 
конкретного виду судової експертизи, але завдяки гіпотезі М. Я. Сегая про 
зв’язки взаємодії і обґрунтованих ним у криміналістиці положень, це 
дозволить застосувати «криміналістичні» методи (яких, за великим рахунком, 
не існує, оскільки методи загальнонаукові) до предмету дослідження в інших 
видах судових експертиз, де раніше вони не застосовувались. 

Предмет дослідження криміналістики і судової експертології доповнюють один 
одного, принаймні, в ракурсі використання в судочинстві спеціальних знань. 

Висновок: у судової експертології є своя роль у правосудді, вона являє собою 
на сьогоднішній день цілком сформовану теорію з гіпотезою й усталеними 
фактами. У судової експертології є свій предмет, вона інтегрує наукові методи 
окремих судово-експертних теорій й володіє власною методологічною функцією. 

Ключові слова: судова експертологія, криміналістика, судово-експертна 
субстратологія, судово-експертна документалістика, судово-експертна психо-
номіка, гіпотеза 

 
ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF FORENSIC EXPERTOLOGY 

 
V. Koloniuk 

Yu. Foris 
O. Yudina 

V. Vynohradova 
 
The suggested hypothesis of M.Ya. Sehai allows extrapolating the results of 

applying whole methods within the framework of each class (forensic expert 
substratology, forensic expert documentation, and forensic psychonomics). 

This does not diminish the significance of the scientific ground of the 
provisions of a particular type of forensic examination, but thanks to the 
challenging hypothesis of M. Ya. Sehai concerning the relationship of interaction 
and the provisions justified by him in forensic science, this will allow applying 
‘forensic’ methods (which, by and large, does not exist, since methods are general 
scientific) to the subject of research in other types of forensic examinations, where 
they have not previously been used.  

The subject of the study of forensic science and forensic expertology enlarges each 
other, at least from the perspective of using special knowledge in legal proceedings. 

Conclusion is the following: in forensic expertology has its own role in justice, it is a 
completely established theory with a hypothesis and accepted facts at present. Forensic 
expertology has its own subject; it integrates the scientific methods of individual forensic 
expert theories and has its own methodological function. 

Key words: forensic expertology, criminalistics, forensic science, forensic expert 
substratology, forensic expert documentation, forensic psychonomics, hypothesis.
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ЕВОЛЮЦІЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІДУВАННЯ 
 

У статті аналізується розвиток нормативного регулювання 
інституту освідування, починаючи з Литовських статутів і до сьогодення. 
Наголошується, що на різних історичних етапах освідування, в основному, 
розглядали як різновид огляду з притаманними йому методами та 
прийомами. Специфіка обумовлювалася предметом огляду – тіло живої 
людини. Разом із тим, звертається увага на те, що інколи освідуванням 
називали огляд предметів і трупа. До завдань освідування відносили не 
тільки встановлення певних обставин прийомами огляду, але й проведення 
відповідних досліджень для встановлення властивостей людини. 

Ключові слова: освідування, нормативне регулювання, предмет 
огляду, властивості людини. 

 
 
З давніх часів процес розкриття злочинів здійснювався 

застосуванням двох груп методів. Одні з них були спрямовані на 
отримання відомостей від осіб, які ними володіли у формі вільної 
розповіді або відповідей на запитання, що ставили перед ними. Інша 
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група методів застосовувалася для безпосереднього огляду об’єктів 
матеріального світу, обстановки вчинення правопорушення для 
відшукання його слідів та отримання інформації, необхідної для 
встановлення особи, яка вчинила злочин. Сліди злочину залишалися на 
різних об’єктах, одним з яких є тіло людини, необхідність оглянути яке 
обумовлювалася конкретними випадками. В одних із них необхідно було 
встановити на тілі людини наявність (відсутність) слідів, що могли 
утворитися під час вчинення злочину. В інших випадках, огляд тіла 
людини був необхідним для встановлення особливих прикмет, 
татуювань, шрамів від тілесних пошкоджень або інших ознак, що 
індивідуалізують людину. Протягом історичного розвитку кримінально-
процесуальної діяльності відбувалися певні зміни в нормативному 
регулюванні порядку огляду тіла людини. Зважаючи на те, що життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека людини визнаються 
найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України), норми 
галузевого законодавства мають повною мірою відповідати цим вимогам 
і міжнародним стандартам захисту прав людини, чим і обумовлюється 
актуальність даної статті. 

Дослідженню правових, організаційних, тактичних і технологічних 
аспектів освідування приділяли увагу науковці в галузі кримінального 
процесу та криміналістики, зокрема, Ю. П. Аленін, В. П. Бахін, 
Р. С. Бєлкін, І. Є. Биховський, В. І. Галаган, Г. І. Грамович, 
В. О. Коновалова, О. В. Капліна, В. О. Попелюшко, Д. О. Савицький, 
В. М. Тертишник, В. В. Тіщенко, Л. Д. Удалова, К. О. Чаплинський, 
В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та інші. 

Мета даної статті полягає в аналізі інституту законодавства на різних 
історичних етапах, виявленні змін, що відбувалися в ньому для розробки 
пропозицій та рекомендацій, спрямованих на подальше удосконалення 
кримінальних процесуальних норм в напрямі забезпечення прав та 
інтересів людини під час освідування. 

Вперше про можливість застосування даного методу отримання 
відомостей про злочин згадується у відповідних правових нормах 
Литовських статутів 1588 р. Так, в статті про докази насильства 
зазначалося, що постраждалий після нападу мусить сповістити про це 
своїх найближчих сусідів і представника влади та показати їм сліди 
насильства або рани (ст. 2 Розділ 7). В статті 6 «Про зґвалтування жінок 
та дівчат» цього розділу зазначалося, якщо «ця жінка або дівчина 
кликала на допомогу, а на її крик прибігли б люди і вона показала б їм 
сліди насильства», у подальшому такі відомості могли бути використані 
як докази у справі. 

З наведеного видно, що законодавець передбачає можливість 
отримання відомостей про сліди злочину, що збереглися на тілі 
постраждалого, і не згадується про огляд тіла нападника. Незважаючи на 
це, на нашу думку, огляд нападника міг мати місце, якщо потерпілий або 
свідки вказували на наявність на його тілі слідів злочину (під час опору з 
боку потерпілого йому могли бути нанесені тілесні ушкодження) або 
особливих прикмет. Оглянути тілесні ушкодження могли найближчі 
сусіди, які в подальшому ставали свідками, а також представник влади 
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(«вижа»). На жаль, у цих нормах не визначено порядок проведення 
огляду, не вказано, у який спосіб представник влади мав зафіксувати 
сліди, які він виявив на тілі постраждалої особи [1]. 

Більш докладно порядок проведення освідування визначено в 
Статуті кримінального судочинства 1864 року [2]. Норми про освідування 
містяться у третій «О разбирательстве у мировых судей» та четвертій 
«Об исследовании события преступления» главах. З аналізу норм, в яких 
містяться правила проведення освідування, можна зробити висновок, що 
його розглядали як специфічний вид огляду. Вимоги до освідування 
містяться в одній нормі з оглядом і обшуком, що свідчить про схожість 
прийомів і методів, які могли застосовуватися під час їх проведення. 
Законодавець визначає мету освідування – виявлення ознак злочину 
(ст. 318), особу, на яку покладається його проведення – судовий слідчий 
або обізнані люди (ст. 315), час проведення – вдень, за винятком 
випадків, що не терплять зволікання (ст. 317), запрошення не менше 
двох понятих, та перелік осіб, з якого їх слід обирати (ст. ст. 320, 321), 
документ, в якому судовий слідчий відображує результати освідування – 
протокол (ст. 319), акт лікаря (ст. 344). До освідування осіб жіночої статі 
понятими запрошували заміжніх жінок (ст. 322). Судовий слідчий не міг 
бути присутнім при освідуванні жінок, яке супроводжується оголенням 
прихованих ділянок тіла, якщо вони цього вимагають. Це свідчить про 
піклування законодавця дотримуватися морально-етичних норм, 
забезпечити від порушень честь та гідність жінок під час освідування. 

Слід звернути увагу на те, що слово «освідування» законодавець 
застосовує не тільки по відношенню до людей, а і до предметів. За 
змістом освідування полягало не тільки в огляді людей і предметів, а і у 
проведенні відповідних досліджень обізнаними людьми. Так, в ст. 330 
зазначалося, що слідчий має провести попередній зовнішній огляд 
предмета і скласти протокол про видимі ознаки злочину. Після цього 
освідування доручалося обізнаним особам, перед якими слідчий 
словесно або письмово ставив запитання, що підлягали вирішенню 
(ст. 332). Обізнані особи не повинні упускати із виду ті ознаки, на які не 
звернув увагу слідчий, проте їх дослідження може призвести до відкриття 
істини (ст. 333). Сьогодні ми називаємо такі дії експертною ініціативою. 

У самостійний підрозділ виділено норми, якими врегульовано 
порядок огляду і освідування через лікарів. До предмета освідування 
відносили не тільки тіло живої людини, а і труп. Метою такого 
освідування було встановлення не тільки слідів насилля, а і стану 
здоров’я потерпілого і самого обвинуваченого (ст. 336). Тобто завдання 
освідування виходили за межі звичайного огляду. Встановлення стану 
здоров’я людини потребувало певних спеціальних знань і досліджень, які 
проводили обізнані особи (поліцейський або інший лікар). Положення про 
можливість встановлення стану організму людини під час освідування і 
до цього часу зберігається в законодавстві окремих держав (КПК РФ 
(ст. 179), Республіки Білорусь (ст. 206) та Республіки Казахстан (ст. 226)). 

Черговим етапом нормативного врегулювання освідування стало 
прийняття КПК УССР 1922 року. Глава 15 цього кодексу була присвячена 
питанням огляду та освідування, що є свідченням спільності методів, які 
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застосовуються під час проведення цих слідчих дій для отримання 
інформації про злочин та особу, яка його вчинила. Ряд перевірених 
практикою положень щодо порядку освідування, які передбачалися 
Статутом кримінального судочинства, знаходять відображення в цьому 
КПК. Це стосується часу проведення освідування – вдень, за винятком 
випадків, що не терплять зволікання (ст. 193), проведення освідування 
особою однієї статі з освідуванним, якщо це пов’язано з оголенням 
людини (ст. 194), відображення результатів освідування у протоколі і 
залучення експерта, якщо це необхідно (ст. 195), визначення осіб, які 
можуть бути піддані освідуванню (ст. 196), міститься згадка про медичне 
освідування (ст. 198). На відміну від Статуту, норми КПК не передбачали 
участі понятих під час освідування. 

Прийняття цього нормативного документу стало поштовхом для 
подальших наукових досліджень інституту освідування. Оскільки 
законодавець не визначив мету освідування, цю прогалину спробували 
заповнити науковці. До неї відносили встановлення на тілі людини не 
тільки тих або інших ознак (старих шрамів, татуювання), наявність або 
відсутність тілесних ушкоджень, а також фізіологічного стану (вагітності), 
віку або психічного стану [3, с. 402]. Думка про можливість встановлення 
під час освідування фізіологічного стану (вагітності), віку або психічного 
стану людини, скоріше за все, ґрунтувалася на положеннях закону про 
можливість залучення до нього судово-медичних експертів або 
найближчого лікаря. У даному разі мова має йти про використання 
спеціальних знань у галузі медицини під час проведення освідування. 
Вирішення таких питань, звичайно, виходить за межі простого огляду тіла 
живої людини, навіть у тих випадках, коли до цього залучають судово-
медичного експерта або лікаря. Питання щодо фізіологічного стану 
людини, визначення віку тощо, потребують відповідних досліджень, що є 
предметом судово-медичної експертизи. Не випадково, що і самі автори 
зазначали, що слідчий при кожному освідуванні має ставити запитання, 
на які бажає отримати відповідь: про тяжкість тілесних ушкоджень, їхню 
давнину, вигляд знаряддя, яким вони спричинені тощо. До протоколу 
освідування пропонувалося додавати експертний висновок лікаря [3, 
с. 402]. У даному разі бачимо спробу об’єднання двох слідчих дій, а саме, 
освідування та судову експертизу. 

Новим етапом удосконалення нормативного регулювання 
освідування стало прийняття Кримінального процесуального кодексу 
2012 року. Процесуальний порядок освідування визначено в ст. 241 КПК 
України. На відміну від КПК 1960 р., юридичною підставою освідування є 
постанова не слідчого, а прокурора, що є додатковою гарантією 
забезпечення прав та законних інтересів людини її тілесної 
недоторканності, честі і гідності. 

Відповідно до чинного КПК – це самостійна слідча (розшукова) дія, 
яку розглядають як різновид слідчого огляду, специфіка якого 
обумовлюється його об’єктом – тіло живої людини. Основним методом 
обстеження тіла освідуваного є звичайний огляд за допомогою органів 
зору. Поліпшенню умов спостереження може сприяти використання 
різноманітних освітлювальних приладів та пристроїв, збільшувальних 
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приладів (лупа) та світлофільтрів для відшукання на тілі дрібних та слабо 
контрастних слідів. 

Мету даної слідчої дії законодавство різних країн визначає по 
різному. Так, розробники чинного КПК України врахували пропозиції 
науковців щодо мети освідування. До неї віднесено не тільки 
встановлення на тілі людини особливих прикмет, як було раніше, але і 
слідів кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 241 КПК). Редакція даної 
частини закінчується словами «якщо для цього не потрібно проводити 
судово-медичну експертизу». Подібний припис для даної статті вважаємо 
недоречним. Його зроблено під впливом формулювання аналогічних 
норм в КПК інших країн. 

Так, в КПК РФ (ст. 179), Республіки Білорусь (ст. 206) та Республіки 
Казахстан (ст. 226) до мети освідування, поряд з встановленням на тілі особи 
слідів злочину та особливих прикмет відносять виявлення стану сп’яніння або 
інших властивостей та ознак, що мають значення для справи. Разом з тим 
додають, якщо для цього не потрібно проведення експертизи. 

Норма про мету освідування в КПК України викладена чітко та 
однозначно, щодо неї не може бути жодних сумнівів. Виявлення ознак, 
які можуть мати значення для провадження здійснюється тільки оглядом. 

Віднесення до завдань освідування встановлення стану сп’яніння та 
інших властивостей організму людини не набуло однозначного ставлення 
науковців. Дійсно, в процесі розслідування можуть виникати завдання 
медичного характеру різного ступеня складності. Завдання меншої 
складності (визначення стану сп’яніння, виявлення зовнішніх змін 
організму людини тощо), вважає А. Я. Дубинський, можуть бути успішно 
вирішені без експертного дослідження [4, с. 89]. 

Натомість С. А. Шейфер, на нашу думку слушно зазначає, що 
простим спостереженням не можна виявити у особи стану сп’яніння, бо 
звичайні ознаки такого стану: запах алкоголю, невпевнена хода, плутана 
мова, червоний колір обличчя і т. п. – багатозначні і можуть бути 
притаманні іншим станам людини: хворобі, яка супроводжується 
прийомом ліків, втомленості, страху тощо. Тому в подібній ситуації 
слідчий повинен направити особу до відповідної медичної установи, де з 
застосуванням прийомів судово-медичного дослідження спеціаліст 
зробить висновок з цього питання [5, с. 92]. Поділяючи дану думку 
зауважимо, що визначення стану організму людини, зокрема сп’яніння, 
потребує використання спеціальних знань і має вирішуватися 
проведенням судово-медичної експертизи, а не освідуванням. 
Освідування, як слідча дія, не передбачає і не може передбачати будь-які 
дослідження над людиною. За пізнавальними прийомами і сутністю 
освідування має багато спільного з оглядом і відрізняється лише об’єктом 
пізнавальної діяльності. Для освідування це тіло живої людини. 
Звичайно, простим оглядом тіла людини можливо виявити лише зовнішні 
ознаки, а не внутрішні властивості, стани організму, що потребує 
спеціального дослідження. Оскільки ні слідчий, ні судовий медик таких 
досліджень не проводять, а лише документують зовнішні ознаки на тілі 
людини, виявлення, так званих ознак сп’яніння або вживання 
наркотичних речовин може викликати потребу у призначенні експертизи. 
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Дещо інакше вирішується дане питання за КПК Німеччини. Якщо для 
з’ясування істини необхідно встановити, чи є на тілі особи певні сліди або 
наслідки злочину, проводиться її огляд (§ 81 с). Для отримання зразків 
крові та інших видів фізичного впливу, які здійснюються лікарем за 
правилами лікарського мистецтва з метою обстеження проводиться 
медичне освідування (§ 81 а). Отже законодавець диференційовано 
підходить до визначення методів отримання інформації, яка може 
міститися на тілі людини (зовнішні ознаки) або характеризувати її 
внутрішні властивості. 

Забезпеченню прав особи та його недоторканності сприяє 
процесуальна форма його проведення. Освідування можливе за 
наявності фактичних та юридичних підстав. Фактичною підставою 
проведення цієї слідчої дії є наявність достатніх даних вважати, що на 
тілі людини є особливі прикмети або залишилися сліди злочинного 
впливу, встановлення яких сприятиме з‘ясуванню обставин 
кримінального правопорушення. 

Правовою підставою проведення освідування є постанова прокурора 
(ч. 2 ст. 241 КПК України). Відповідно до КПК Республіки Білорусь 
(ч. 1 ст. 206), КПК РФ (ч. 2 ст. 179), КПК Республіки Вірменія (ч. 2 ст. 179) 
освідування проводиться на підставі постанови слідчого або дізнавача, 
яка є обов’язковою для особи, що піддається освідуванню. 

Дане питання вирішується дещо інакше за КПК Республіки Казахстан 
(ч. 2 ст. 226). Освідування підозрюваного та обвинуваченого проводиться 
на підставі постанови слідчого, а примусове освідування потерпілого і 
свідка з санкції прокурора. КПК Республіки Молдова (ч. 1 ст. 119) 
допускає проведення освідування підозрюваного, обвинуваченого, 
підсудного, свідка або потерпілого за його згодою або з санкції судді з 
кримінального переслідування на підставі мотивованої постанови органу 
кримінального переслідування. 

Відповідно до ч. 4 ст. 241 КПК України при освідуванні не 
допускаються дії, які принижують честь і гідність особи або небезпечні 
для її здоров’я. У першу чергу, це стосується статі особи, яка проводить 
освідування. Оскільки в багатьох випадках освідування пов’язане з 
необхідністю оголювати тіло (або його частини) для огляду, у чому 
спостерігається обмеження передбаченого Конституцією України права 
особи на її тілесну недоторканність, законодавець передбачив певні 
гарантії для освідуваної особи. Освідування, яке супроводжується 
оголенням освідуваної особи, здійснюється особами тієї ж статі, за 
винятком його проведення лікарем і за згодою особи, яка освідується 
(ч. 2 ст. 241) (виділено нами). 

Дане положення потребує уточнення внесенням змін у зміст даної 
норми. По-перше, лікар самостійно не може проводити слідчу дію. 
Подібне передбачалося за КПК 1960 року, коли мало місце 
судовомедичне освідування (ст. 193). Його міг проводити судово-
медичний експерт або лікар за вказівкою слідчого. За результатами його 
проведення перший складав акт, а другий видавав довідку (ч. 4 ст. 193 
КПК 1960 року). Чинний КПК передбачає лише одну форму фіксації 
результатів слідчих дій, у тому числі, і освідування – протокол, який 
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уповноважений складати тільки слідчий. Навряд чи можна погодитися з 
рекомендацією науковців про те, що слідчий може доручити проведення 
освідування судово-медичному експерту або лікарю (які можуть бути 
будь-якої статі), а його результати занести до протоколу з їхніх слів [6, 
с. 408]. У протоколі мають відображатися відомості про те, що 
безпосередньо сприймав сам слідчий, який проводив слідчу дію, але це 
не виключає можливості використання спеціальних знань різних галузей 
під час огляду тіла живої людини. У подібних ситуаціях проведення 
освідування має бути доручено особі однієї статі з освідуванним. До його 
проведення може залучатися спеціаліст. 

По-друге, про яку згоду освідуваної особи йдеться у ч. 2 ст. 241 КПК. 
Адже у наступному реченні зазначається «слідчий, прокурор не вправі 
бути присутні при освідуванні особи іншої статі». Подібний припис 
містився в ст. 351 Статуту Кримінального судочинства де зазначалося, 
що судовий слідчий не може бути присутнім при освідуванні жінки, яке 
супроводжується оголенням прихованих частин тіла, якщо вона вимагає, 
щоб він при цьому не знаходився, а відповідно до ст. 194 КПК України 
1922 року, слідчий міг бути присутнім при такому освідуванні, якщо особа 
проти цього не заперечувала. Дане питання, на нашу думку, правильно 
та однозначно було вирішено в КПК України 1960 року «слідчий не вправі 
бути присутнім при освідуванні особи іншої статі, коли це пов’язане з 
необхідністю оголювати особу, що підлягає освідуванню» (ч. 3 ст. 193). 

Отже, ніяка згода або прохання особи, яка підлягає освідуванню не 
може надавати слідчому або прокурору право його проводити, якщо це 
супроводжується оголенням особи іншої статі. Освідування, яке 
супроводжується оголенням людини, слідчим іншої статі не 
допускається, особливо якщо це стосується жінок і молодих дівчат, що 
завжди хворобливо порушує почуття гідності та сором’язливості. До 
такого освідування слідчий може вдаватися лише у випадках 
необхідності – відносно обвинувачених або потерпілих [3, с. 402-403]. 

Захисту прав особи під час освідування приділено увагу в 
законодавстві інших країн. Так, у КПК ФРН міститься спеціальна норма, 
що визначає порядок освідування жінки. Щоб запобігти травмування її 
почуття сорому, його доручають жінці або лікарю, а на вимогу освідуваної 
мають бути допущені ще одна жінка або її близький (§ 81d). 

Серед дискусійних питань освідування неможливо обійти увагою його 
проведення в примусовому порядку. Так, відповідно до ч. 3 ст. 241 КПК 
України «особі пропонується добровільно пройти освідування, а в разі її 
відмови освідування проводиться примусово». Освідуванню можуть бути 
піддані підозрюваний, потерпілий та свідок. Чи поширюється правило про 
примусове освідування на всіх цих осіб, чи можуть бути якісь винятки? 
Дане питання перебуває в полі зору науковців тривалий час і щодо його 
розв’язання висловлені різні думки. Одні категорично виступають проти 
можливості застосування примусу під час освідування [7, с. 84], інші 
допускають таку можливість за певних умов (8, c 25). 

Незважаючи на те, що в попередніх КПК не згадувалося про 
примусове освідування, науковці диференційовано підходили до 
вирішення цього питання. Так, М. С. Строгович зазначав: освідування 
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обвинуваченого може бути проведено примусово, тобто проти його волі, 
що випливає із сутності даного акту і положення обвинуваченого. Інше 
спостерігається з потерпілим та свідком. Освідування таких осіб 
допускається тільки за їх згодою, і хоч це не зазначено в КПК, проте 
випливає з їх процесуального становища. Завжди є можливість 
переконати їх в необхідності цієї слідчої дії в інтересах встановлення 
істини [9, с. 245; 10, с. 330]. Іншої думки дотримувався М. О. Чельцов та 
зазначав, що питання про право слідчого на примусове освідування у 
випадках відмови обвинуваченого має вирішуватися позитивно [3, с. 403]. 
Якщо зібраними доказами підозрюваний певною мірою викривається у 
злочині і виявляє зрозумілу зацікавленість у приховуванні його слідів, що 
знаходяться на тілі, слушно зазначає В. Маринів, неможливо позбавляти 
слідчого можливості їх виявити, захищаючи почуття сором‘язливості 
особи [11, с. 72]. 

Дещо інше ставлення спостерігається щодо примусового освідування 
потерпілого та свідка. Так, М. С. Строгович наголошує, що потерпілі і 
свідки не можуть бути піддані освідуванню проти їх волі, оскільки 
встановлення істини не повинно порушувати законні права та інтереси 
громадян [12, с. 126]. М. М. Михеєнко, В. Т. Нор та В. П. Шибіко 
вважають, що освідування цих осіб за загальним порядком має 
здійснюватися за їх добровільною згодою. Проте у виняткових випадках, 
коли підозрюваний, захищаючись від обвинувачень у вчиненні 
насильницького злочину, висунутих потерпілим заявляє клопотання, 
освідування може проводитись примусово [13, с. 254]. 

Зустрічається й інша думка, згідно якої автори не проводять будь-якої 
диференціації, залежно від процесуального становища людини. Якщо 
для встановлення особливих прикмет або слідів злочину, зазначають 
вони, необхідно оглянути частини тіла людини, що закриті одягом, 
слідчий пропонує освідуваній особі роздягнутися повністю або зняти 
визначені предмети одягу. У випадку відмови слідчий за допомогою 
співробітників органу дізнання проводить освідування у примусовому 
порядку [14, с. 50]. 

Подібної думки дотримується С. М. Стахівський та зазначає, що 
постанова про освідування, винесена відповідно до вимог кримінального 
процесуального закону, є обов’язковою для виконання усіма особами, у 
тому числі, свідками і потерпілими. Завдання слідчого – встановити 
істину, а оскільки свідки чи потерпілі не завжди зацікавлені в цьому, їх 
відмову добровільно пройти освідування можна розуміти як приховану 
протидію розслідуванню [15, с. 32]. Вважаємо, що коли є протидія 
розслідуванню, неможливо позбавляти слідчого можливості застосувати 
усі допустимі законом засоби для виконання завдань кримінального 
провадження. Звичайно, перед цим мають бути використані усі можливі 
заходи переконання людини у необхідності добровільно пройти 
освідування. 

Проведені опитування слідчих показують, що останнім часом кількість 
осіб, які свідомо ухиляються від освідування, поступово зростає, зокрема: 
85 % – підозрюваних, 23 % – потерпілих, 12 % – свідків. Виходячи із потреб 
практики та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та 
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всебічного з‘ясування обставин кримінального правопорушення та 
поновлення порушених прав потерпілого, неможливо забороняти слідчому 
проводити освідування примусово, незалежно від процесуального статусу 
особи (підозрюваний, потерпілий, свідок). Це дозволить вчасно виявляти 
сліди злочину, запобігти їх знищенню, встановити зв’язок цих осіб з 
конкретним злочином. 

На завершення, слід зазначити, що запропоновані уточнення статті 
241 КПК України сприятимуть однозначному тлумаченню положень даної 
норми та їх застосуванню правильному в правозастосовній практиці. 
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ЭВОЛЮЦИЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
 

Е. Д. Лукьянчиков 
С. Ю. Петряев 

 
В статье анализируется развитие нормативного регулирования 

института освидетельствования, начиная с Литовских уставов и до 
сегодняшнего дня. Отмечается, что на различных исторических этапах к 
определению содержания освидетельствования, как средства получения 
информации о преступлении и лице, его совершившем, подходили по 
разному, но всегда рассматривали в связи с осмотром. Этим подчеркивается 
родственность методов, которые использовали во время осмотра и 
освидетельствования. Специфика освидетельствования обуславливалась 
предметом осмотра – тело живого человека. Иногда освидетельствованием 
называли осмотр предметов и трупа, а в отдельных случаях к задачам 
освидетельствования относили установление состояний организма 
человека, его возраст и т.п. 
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Анализ нормативного регулирования освидетельствования на различных 
этапах показывает, что всегда предусматривались нормы, направленные на 
обеспечение прав и интересов освидетельствуемого лица. В первую 
очередь, это касалось освидетельствования лиц иного пола, чем 
следователь, указывались лица, которые могли его проводить, в целях 
защиты чести и достоинства освидетельствуемого. 

При рассмотрении вопроса о цели освидетельствования, анализируется 
законодательство различных периодов и некоторых стран, образовавшихся 
после распада СССР. Отмечается, что цель освидетельствования в УПК этих 
государств определяется неодинаково. В одних, как и в Украине, целью 
является установление на теле человека следов преступления и особых примет. 
В других к целям освидетельствования относят установление состояния 
опьянения или иных свойств, имеющих значение для уголовного дела. 

Исследуется вопрос о возможности принудительного освидетельст-
вования лица. Приводятся мнения различных групп авторов и их 
обоснование. Приводится дополнительная аргументация о необходимости и 
возможности принудительного освидетельствования подозреваемого, 
потерпевшего, свидетеля, которые отказываются пройти его добровольно, 
после использования все имеющихся средств и методов убеждения. 
Следователь, прокурор не могут лишаться возможности установления 
истины и защиты прав и интересов лиц, которые стали жертвой 
преступления, только потому, что лицо, подлежащее освидетельствованию, 
не желает этого из чувства стыдливости или по иным соображениям. 

Ключевые слова: освидетельствование, нормативное регулирование, 
предмет обзора, свойства человека. 
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The article analyzes the development of the regulatory framework of the 

institution of certification, starting with the Lithuanian charters to the present day. It 
is noted that at various historical stages, the definition of the content of the 
medical examination as a means of obtaining information about the crime and the 
person who committed it was approached in different ways, but it was always 
considered in connection with the examination. This emphasizes the affinity of the 
methods that were used during the examination and medical examination. The 
specificity of the examination was determined by the subject of inspection – the 
body of a living person. Sometimes examination was called inspection of objects 
and a corpse, and in some cases, the tasks of the examination included 
determining the state of the human body, its age, etc. 

Analysis of the regulatory regulation of the examination at various stages shows that 
standards have always been provided to ensure the rights and interests of the person 
being examined. In the first place, this concerned the examination of persons of a 
different gender than the investigator, referred to persons who could carry it out, in order 
to protect the honor and dignity of the person being examined. 

The article analyzes the legislation of different periods in the history of the 
USSR and some countries that emerged after its collapse in terms of the purpose 
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of the medical examination. It is noted that the purpose of certification in the Code 
of Criminal Procedure of these states is not determined equally. In some, as in 
Ukraine, the goal is to establish on the human body traces of crime and special 
signs. In others, the objectives of the examination include the establishment of a 
state of intoxication or other properties that are relevant to the criminal case. 

Article examines the issue of the possibility of compulsory examination of the 
person; the opinions of various groups of authors and their justification are given; 
Additional arguments are given about the necessity and possibility of compulsory 
examination of a suspect, victim, witness who refuse to voluntarily pass it, after 
using the available means and methods of persuasion. 

Attention is drawn to the fact that the investigator or the prosecutor should not be 
deprived of the opportunity to establish the truth and protect the rights and interests of the 
victim of the crime, due to the fact that for some reason he does not want this. 

Key words: examination, regulation, subject of examination, human 
properties. 
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СПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ І НЕВЕРБАЛЬНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ  

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 
 
У статті розглянуто питання сприйняття та використання 

вербальної та невербальної інформації під час проведення слідчих 
(розшукових) дій. Розкрито поняття «спілкування», його змісту, аспектів, 
характеру, форм і засобів у кримінальному провадженні. Досліджено зміст 
вербальної та невербальної інформації під час проведення слідчих 
(розшукових) дій та надано рекомендації з їх сприйняття та використання. 

Ключові слова: вербальна інформація, невербальна інформація, слідча 
(розшукова) дія, кримінальне провадження, криміналістика. 

 
 
Відомо, що низка слідчих (розшукових) дій (допит, обшук, слідчий 

експеримент) за своїм характером і змістом являють собою спілкування 
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слідчого з іншими учасниками з метою отримання від останніх необхідної 
інформації щодо сутності і обставин події, що розслідується. Відповідно, 
успіх, результативність слідчої (розшукової) дії будуть залежати від 
правильного розуміння поняття спілкування та вміння його здійснення. 

Метою статті є формування засад з сприйняття та використання 
вербальної та невербальної інформації під час проведення слідчих 
(розшукових) дій. 

У психології спілкування в узагальненому вигляді визначається як 
складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між 
людьми, що породжується потребою в сумісній діяльності і включає в 
себе обмін інформацією, розроблення єдиної стратегії взаємодії, 
сприйняття і розуміння іншої людини [1, с. 244]. Звідси важливим є 
виокремлення трьох аспектів спілкування: 1) інформаційного, що 
складається з обміну інформацією між особами, які спілкуються між 
собою; 2) інтерактивного, що включає взаємодію цих осіб у процесі 
спілкування (обмін знаннями, ідеями, емоціями) і 3) перцептивного, що 
передбачає сприйняття, розуміння і пізнання суб’єктами спілкування один 
одного [2, с. 348-367]. 

Слід зазначити, що сфера діяльності зумовлює особливості 
спілкування, його аспектів, форм, умов і засобів, що використовуються. 
На численні особливості діяльності з розслідування злочинів, і зокрема 
слідчої діяльності, зверталася увага в літературі [3, с. 5-46; 4, с. 12-40; 5, 
с. 90-114 ]. Така діяльність включає різні аспекти: 1) процесуальний, що 
визначає її мету, засоби і форму; 2) філософський, що дає змогу 
розглядати її як складну керовану систему пізнавально-інформаційного 
характеру зі специфічною структурою – взаємопов’язаними елементами, 
внутрішніми та зовнішніми функціями та залежностями; 3) криміналіс-
тичний, що визначає її інформаційно-пошуковий і організаційно-
управлінський, технологічний і, водночас, евристичний характер, та 
оптимальне застосування технічних й тактичних засобів і прийомів, 
методичних систем і рекомендацій; 4) психологічний, що включає 
вивчення особистості всіх учасників, які залучаються в кримінальне 
провадження, характеру їх взаємовідносин, вміння спілкування з ними.  

Зосередимо свою увагу на психологічному аспекті слідчої діяльності 
та на особливостях спілкування в розслідуванні злочинів. Перш за все 
зазначимо, що спілкування може розглядатися як складова людської 
діяльності, тобто розглядається як діяльність, якщо воно є засобом 
впливу [6, с. 26-79, с. 246-249]. Саме в такому ракурсі йде мова про 
спілкування під час проведення відповідних слідчих (розшукових) дій.  

З’ясуємо питання щодо учасників спілкування в ході підготовки і 
проведення слідчих (розшукових) дій. Основним суб’єктом проведення 
слідчої (розшукової) дії є слідчий (п. 17 ч.1 ст. 3, ст. 214 КПК України), а в 
деяких випадках прокурор, детектив НАБУ, працівник оперативного 
підрозділу з повноваженнями слідчого (ст.ст. 216, 246 КПК). Слідчий 
може здійснювати професійне спілкування з усіма працівниками 
правоохоронних органів, які мають відношення до розслідування злочину 
у конкретному кримінальному провадженні, стосовно підготовки та 
організації проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, а в необхідних 
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випадках з обізнаними особами та адвокатом. Таке спілкування 
спрямоване на створення належних умов для проведення слідчої 
(розшукової) дії, підбір понятих, пошуку свідків, обмін наявною 
інформацією, консультації зі спеціальних питань, згода або отримання 
дозволу від прокурора або слідчого судді тощо. Такого роду спілкування 
має характер кооперативної взаємодії спільної розробки плану підготовки 
і проведення слідчої (розшукової) дії, затримання запідозрених осіб, 
надання допомоги постраждалим, отримання орієнтовної інформації 
щодо певних учасників розслідування, координації відповідних заходів і 
дій та інше. У першому спілкуванні, з працівниками оперативних 
підрозділів слідчому необхідно з’ясувати професійні якості цих осіб, їх 
риси характеру, здійснити обмін думками, емоціями. У цьому 
проявляються інтерактивні та перцептивні аспекти спілкування слідчого з 
іншими активними учасниками розслідування. Позитивне враження від 
такого спілкування надасть упевненості при вирішенні поставлених 
завдань, сприятиме їхній співпраці, а загалом – успіху в проведенні 
гласних і негласних слідчих (розшукових) дій та в розслідуванні в цілому.  

Інша ситуація виникає тоді, коли слідчий спілкується в ході 
проведення допиту, обшуку, слідчого експерименту або пред’явлення 
для упізнання з потерпілими, свідками або підозрюваними особами. Тут 
спілкування відбувається нерідко на фоні негативного сприйняття слідчої 
діяльності і особи слідчого, інших співробітників правоохоронних органів. 
Слідчому необхідно прикласти чимало зусиль, щоб налагодити 
психологічний контакт з учасниками слідчих (розшукових) дій, викликати 
їх довіру й отримати потрібну інформацію. Спілкування з підозрюваною 
особою нерідко проходить в умовах жорсткої конфронтації, перебороти 
яку можна лише поступовим налагодженням психологічного контакту, 
розумінням проблем і умов життя та психології такого суб’єкта.  

У структурі спілкування виділяють мету, зміст і засоби [7, c. 512-513]. 
Мета визначає зміст, характер, форму й засоби спілкування. Зазвичай 
метою спілкування в ході слідчих (розшукових) дій є отримання шуканої 
криміналістично значущої (доказової або орієнтовної) інформації щодо 
обставин події та особи злочинця. Цю загально виражену мету можна 
конкретизувати, що призведе до визначення (основного й додаткового) 
предмета і засобів у психологічному змісті спілкування. Так, це може бути 
отримання нових знань (інформування) щодо сутності й обставин події, їх 
перевірка, уточнення, в іншому випадку – зміна мотивів, поведінки 
об’єкта впливу (переконання) або безпосереднє спонукання до певних 
дій [8, c. 213]. На зміст спілкування впливає не тільки мета, але й 
процесуальний стан особи, її позиція щодо надання показань або іншої 
участі у слідчих (розшукових) діях.  

За змістом спілкування розглядається як комунікативний процес, 
сутністю якого є передача-отримання інформації, обмін інформацією між 
його учасниками. Інформація передається за допомогою засобів 
спілкування, під якими розуміють способи кодування, передачі, 
переробки й розшифрування інформації, що передається від однієї особи 
до іншої [7, c. 513]. У загальній і судовій психології відзначається, що 
міжособистісна комунікація здійснюється у вербальній і невербальній 
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формі. Вербальна форма виражає смисловий зміст інформації за 
допомогою усного або письмового мовлення певною мовою. Тому 
слідчий, проводячи допит, щоб зрозуміти сутність події, що 
розслідується, з’ясувати її окремі обставини, поведінку окремих осіб 
(групи осіб), зосереджує майже всю увагу на змісті показань – 
висловлених відомостей, повідомлень допитуваної особи. Це 
підкріплюється й процесуальною необхідністю – адже показання є 
джерелом доказів (ч. 2 ст. 84, ст. 95 КПК України). 

Проте не можна забувати та ігнорувати невербальну форму 
спілкування, невербальну поведінку допитуваного. Невербальне 
спілкування здійснюється за допомогою міміки, жестів і пантоміміки, 
через тілесні сенсорні контакти [7, с. 516]. І це зовсім не другорядна 
форма спілкування. За результатами зарубіжних дослідників  
(А. Меграбян, А. Піз) 93 % інформації в ході взаємодії передається по 
каналам невербальної системи (з них – 55% мімікою, жестами, позами, а 
38% – висотою, тембром, інтонацією голосу). І лише 7 % – виражається 
вербальними засобами. Це зумовлюється тим, що невербальна 
інформація нараховує більше 700 тисяч варіантів проявів, а це значно 
більше, ніж слів у будь-якій мові, тим більш у лексиці звичайної людини 
[10, с. 83; 12, с. 48, с. 66]. Вказані прояви вивчаються, аналізуються, 
отримують наукове пояснення и класифікуються. Вони досліджуються в 
межах таких специфічних областей знань, як: 1) кінесика: вивчення 
проявів почуттів, намірів через міміку, пантоміміку, жести, погляд (контакт 
очами); 2) такесика: вивчає дотики, торкання в ході спілкування – потиск 
рук, обійми, поглажування тощо; 3) проксеміка: вивчає розташування 
людей у просторі спілкування: дистанція, кути взаємного розташування; 
4) просодика (паралінгвістика) – вивчає вокальні особливості людини – 
тональність, діапазон, гучність і 5) екстралінгвістика, що аналізує – 
додаткові характеристики голосу – покашлювання, плач, сміх, паузи [12, 
с. 66-68; 13, 58-59]. 

Невербальна інформація може сприйматися комунікатором у статиці 
реципієнта – зовнішній вигляд (характер і стан одягу, зачіска, макіяж, 
прикраси, початковий вираз обличчя тощо) і динаміці – невербальній 
поведінці, яка характеризується вищезазначеними проявами. 

Яке значення може мати невербальна інформація для слідчого при 
спілкуванні з потерпілим, свідком, підозрюваним? Передусім вона може 
виступати частиною орієнтовної основи на початку комунікації, 
враховуючи статичні й деякі динамічні прояви вказаних осіб [6, с. 20]. Із 
самого початку слідчої (розшукової) дії слідчому необхідно 
зорієнтуватися в особистості її учасника, від якого очікується певна 
інформація та на якого чиниться з боку слідчого психологічний вплив. Це 
дасть змогу моделювати подальшу поведінку цієї особи і правильно 
обирати тактичні і психологічні засоби впливу. У психології 
підкреслюється, що успішне спілкування забезпечується не тільки 
знаннями щодо співрозмовника, але й його розумінням, 
співпереживанням (емпатією) [6, 201; 14, с. 364-366]. 

Надалі невербальна інформація переплітається, йде паралельно з 
вербальною або чередується з нею. Така інформація може дублювати, 
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підтримувати і підсилювати вербальну комунікацію, а також 
забезпечувати нецілеспрямовану передачу різного психологічного змісту 
(образного, емоційного, мотиваційного) [9, с. 229]. Особа, яка спілкується 
зі слідчим, може свідомо давати правдиві або неправдиві показання, 
замовчувати, приховувати й перекручувати інформацію. Разом із тим, 
прояви невербальної інформації знаходять свій вираз на підсвідомому 
рівні, слабо усвідомлюються й контролюються. Тому вони виявляють 
справжні почуття людини, можуть входити в протиріччя з її 
висловленнями, твердженнями, якщо останні є нещирі, спрямовані на 
обман, на появу у слідчого помилкової думки щодо обставин злочину, 
його учасників та ролі в його підготовці, вчиненні й приховуванні. Ось 
чому в ході слідчих (розшукових) дій, насамперед – під час провпедення 
допиту, обшуку, слідчого експерименту, необхідно комплексно 
сприймати, враховувати та оцінювати інформацію, що надходить від їх 
учасників– як вербальну, так і невербальну [15, c. 239-241].  

На необхідність раціонального сприйняття, правильної оцінки й 
використання невербальної інформації в ході міжособистісного 
спілкування зверталась увага не тільки в психологічній, але й у 
криміналістичній літературі [11, c. 99; 16; 17; 18, c.14-16; 19, c.19-22]. 

Але як можна зрозуміти справжній зміст невербальної інформації? 
Адже не існує однозначної і категоричної інтерпретації невербальної 
мови. І все ж, коло невербальних знаків може бути систематизовано, 
класифіковано і певним чином декодовано, на що звертають увагу ряд 
зарубіжних психологів, які проводили відповідні дослідження і описали 
значення численних виразів невербальної мови і невербальної поведінки 
[20; 21]. Однак постає питання щодо спроможності слідчого адекватно 
інтерпретувати прояви невербальної інформації і правильно оцінити їх у 
співставленні зі змістом вербальних висловлювань. Гадаємо, що 
ознайомлення з відповідною літературою, в першу чергу, з практичними 
посібниками, а також організація й проведення навчально-методичних 
занять могли б допомогти в цьому питанні. Доцільною може бути участь 
спеціаліста-психолога (бажано фахівця саме у сфері вербального і 
невербального спілкування) у таких слідчих (розшукових) діях, як допит, 
обшук, слідчий експеримент, в ході яких він міг би звернути увагу слідчого 
на певні прояви невербальної поведінки особи з врахуванням умов 
відповідної слідчої (розшукової) дії й тактичної ситуації. Можна 
порекомендувати також в ході слідчої (розшукової) дії вести відеозйомку 
з подальшим аналізом вербальної й невербальної поведінки об’єкта 
спостереження.    

Важливо звернути увагу на процес і методи сприймання і 
стимулювання невербальної інформації, що надходить від учасника 
слідчої (розшукової) дії.  

У більшості випадків така інформація рефлективно виражається в 
зовнішніх проявах невербальної поведінки, тому що реципієнт 
замислюється, в першу чергу, над змістом своїх думок і висловлювань, 
намагаючись контролювати останні, «фільтрувати» вербальну 
інформацію. Невербальна ж інформація знаходить свій вираз спонтанно, 
підсвідомо, оскільки зумовлюється емоціями, переживаннями, психічним 
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станом учасника слідчої (розшукової) дії (реципієнта) на момент 
комунікації зі слідчим. Її зовній вираз не усвідомлюється і не 
контролюється реципієнтом. Він може похоплюватися після того, як його 
невербальний прояв на певний подразник вже відбувся і спробувати дати 
йому якесь «виправдовуючи» пояснення. Тому у такій ситуації основними 
методами сприймання невербальних проявів є спостереження з 
подальшим аналізом – декодуванням і оцінкою отриманої невербальної 
інформації, співставленням її з вербальним змістом, що передував, 
супроводжував або коментував невербальні прояви реципієнта.  

Досвідчені підозрювані нерідко розуміють значення емоцій під час 
спілкування зі слідчим, а тому намагаються їх затамовувати, приховувати, не 
виявляти зовні, намагаються вдаватися спокійними, байдужими до обставин 
події, які з’ясовуються, і до питань, емоцій слідчого. У такому разі слідчому 
необхідно подолати таку психологічну установку шляхом рекомендованих 
криміналістикою методів психологічного впливу, зокрема методу емоційного 
експерименту. Сутністю цього методу є пред’явлення неочікуваного 
підозрюваною особою джерела інформації (повідомлення, речових доказів, 
фото-відео матеріалів, людини) з метою виклика в неї різкої зміни емоційного 
стану і використання цього під час допиту [22, c. 321- 325].  

Необхідно вказати й на значення невербальної інформації в 
розслідуванні злочинів. Вона має вагоме тактичне значення, оскільки: 

– сприяє діагностиці психологічного стану учасника слідчої 
(розшукової) дії на момент її проведення; 

– допомагає встановити психологічний контакт з учасником слідчої 
(розшукової) дії; 

– сприяє виявленню інформаційної обізнаності та правдивості 
(неправдивості, приховування) учасника слідчої (розшукової) дії; 

– допомагає вибрати ефективні тактичні прийоми (їх комбінації) для 
належного психологічного впливу на конкретну особу; 

– сприяє виявленню рівня протидії з боку учасника слідчої 
(розшукової) дій у розслідуванні злочину та ін. [17, c. 74].  

Сказане свідчить про те, що невербальна інформація носить 
орієнтовний характер. Більшість вчених вважають, що вона не може 
розглядатися як джерело доказів і має лише тактичне значення [23, c. 
117]. Загалом, з цим можна погодитися, проте зв’язок між невербальною 
інформацією й доказовою існує, що треба враховувати й 
використовувати в кримінальному провадженні. Невербальна інформація 
може підказувати, де та які джерела доказів можуть бути відшукані 
(відповідні реакції особи на певні подразники з боку слідчого: логічні 
доводи, пред’явлені предмети або документи, показання співучасників 
тощо); вказувати на відношення особи до інших учасників кримінального 
провадження, на мотиви злочину та ін. Вона може підсилювати доказове 
значення показань особи або, навпаки, входити з ними в протиріччя.  

Викладене дає змогу прийти до таких висновків:  
1. Невербальна інформація є важливою складовою в системі 

міжособистісного спілкування і тісно пов’язана з вербальною, утворюючи 
комплексний засіб комунікації, суттєво впливаючи на зміст, характер, цілі 
та результат тактики слідчої (розшукової) дії. 
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2. Безпосереднє сприйняття невербальних проявів (зовнішній вигляд, 
невербальна поведінка, манера спілкування) поряд із мовною 
(вербальною) характеристикою створює певний образ реципієнта й 
зумовлює коло тих тактичних прийомів і психологічних засобів впливу, які 
будуть найбільш ефективними в даній ситуації. 

3. Правильне декодування невербальної інформації повинно 
здійснюватися на основі вивчення психологічної і криміналістичної 
літератури. Криміналістам і психологам бажано було б сумісно розробити 
відповідні навчально-методичні посібники, довідники, а керівництву 
правоохоронних органів запровадити на базі юридичних закладів 
спеціальні курси для надання відповідних знань і вмінь практичних 
працівників у комплексному сприйманні і використанні вербальної і 
невербальної інформації.  

4. Особливу увагу в дослідженні невербальної поведінки та інших 
проявів невербальної інформації слід звернути на методи 
спостереження, аналізу вербальної інформації і невербальних проявів у 
їх співставленні, а також емоційного експерименту з метою 
стимулювання невербальної поведінки. 

5. Результати вивчення невербальної інформації доцільно 
використовувати у побудові тактики слідчих (розшукових) дій 
(насамперед різних видів допиту, обшуку, слідчого експерименту), 
психолого-криміналістичній діагностиці їх учасників, обізнаності в 
обставинах злочину, ознак надання неправдивих показань. Вони можуть 
також впливати на оцінку доказів, посилюючи їх силу або вказуючи на їх 
можливу хибність. 

6. У кожному випадку проведення слідчої (розшукової) дії необхідно 
розглянути питання щодо доцільності участі в ній психолога-спеціаліста – 
фахівця в галузі невербальної поведінки та її інтерпретації, а також 
сумісного аналізу такої поведінки після проведення слідчої (розшукової) 
дії, яке повинно супроводжуватися відеозаписом. Бажано з ним 
обговорити питання про доцільність проведення психофізіологічної 
експертизи з використанням поліграфу.  
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ВОСПРИЯТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРБАЛЬНОЙ И 
НЕВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СЛЕДСТВЕННЫХ (РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ 
 

В. В. Тищенко 
О. П. Ващук 

 
Невербальная информация носит ориентировочный характер. 

Большинство ученых считают, что она не может рассматриваться как 
источник доказательств и имеет лишь тактическое значение. В общем, с 
этим можно согласиться, однако существует связь между невербальной 
информацией и доказательной, что необходимо учитывать и использовать в 
уголовном производстве. Невербальная информация может подсказать, где 
и какие источники доказательств могут быть найдены (соответствующие 
реакции человека на определенные раздражители со стороны следователя: 
логические доводы, предъявленные предметы или документы, показания 
соучастников и т.д.); указывать на отношение человека к другим участникам 
уголовного судопроизводства, на мотивы преступления и др. Она может 
усиливать доказательственное значение показаний лица или, наоборот, 
входить с ними в противоречие.  
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Невербальная информация является важной составляющей в системе 
межличностного общения и тесно связана с вербальной, образуя 
комплексное средство коммуникации, существенно влияя на содержание, 
характер, цели и результат тактики следственного (розыскного) действия. 

Непосредственное восприятие невербальных проявлений (внешний вид, 
невербальное поведение, манера общения) наряду с языковой (вербальной) 
характеристикой создает определенный образ реципиента и определяет круг 
тех тактических приемов и психологических средств воздействия, которые 
будут наиболее эффективными в данной ситуации. 

Правильное декодирование невербальной информации должно 
осуществляться на основе изучения психологической и криминалистической 
литературы. Желательно было бы криминалистам и психологам совместно 
разработать соответствующие учебно-методические пособия, справочники, а 
руководству правоохранительных органов организовать на базе юридических 
заведений специальные курсы для предоставления соответствующих знаний 
и навыков практическим работникам в комплексном восприятии и 
использовании вербальной и невербальной информации. 

Особое внимание в исследовании невербального поведения и других 
проявлений невербальной информации следует обратить на методы 
наблюдения, анализа вербальной информации и невербальных проявлений 
в их сопоставлении, а также эмоционального эксперимента с целью 
стимулирования невербального поведения. 

Результаты изучения невербальной информации целесообразно 
использовать при построении тактики следственных (розыскных) действий 
(прежде всего различных видов допроса, обыска, следственного 
эксперимента), психолого-криминалистической диагностике их участников, 
осведомленности в обстоятельствах преступления, признаков дачи ложных 
показаний. Они могут также влиять на оценку доказательств, усиливая их 
силу или указывая на их возможную ошибочность. 

В каждом случае проведения следственного (розыскного) действия 
необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности участия в нем 
психолога-специалиста – специалиста в области невербального поведения и 
ее интерпретации, а также совместного анализа такого поведения после 
проведения следственного (розыскного) действия, которое должно 
сопровождаться видеозаписью.  

Ключевые слова: вербальная информация, невербальная 
информация, следственное (сыскное) действие, уголовное производство, 
криминалистика. 
 
PERCEPTION AND USE OF VERBAL AND NON-VERBAL INFORMATION 

WHEN CONDUCTING 
INVESTIGATIVE ACTIONS 

 
V. Tishchenko 
O. Vashchuk 

 
Non-verbal information is indicative. Most scientists believe that it can not be 

considered as a source of evidence and has only a tactical value. In general, we 
can agree with this, but the connection between non-verbal information and 
evidence exists that it is necessary to take into account and use in criminal 
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proceedings. Non-verbal information may suggest where and what sources of 
evidence can be found (the corresponding human response to certain irritants 
from the investigator: logical arguments, presented objects or documents, 
evidence of accomplices, etc.); point to the attitude of a person to other 
participants in criminal proceedings, to the motives of the crime, etc. It can 
strengthen the evidentiary value of the testimony of a person or, conversely, enter 
into conflict with them.  

Non-verbal information is an important component in the system of 
interpersonal communication and is closely connected with verbal information, 
forming a complex means of communication, significantly influencing the content, 
character, goals and results of investigative tactics. 

Direct perception of non-verbal manifestations (appearance, non-verbal 
behaviour, manner of communication) along with linguistic (verbal) characteristics 
creates a certain image of the recipient and determines the range of tactical 
methods and psychological means of influence that will be most effective in this 
situation. 

Proper decoding of non-verbal information should be based on the study of 
psychological and forensic literature. It would be desirable for criminalists and 
psychologists to jointly develop appropriate educational and methodical manuals, 
reference books, and for law enforcement agencies to introduce special courses 
on the basis of legal institutions to provide relevant knowledge and skills to 
practitioners in a comprehensive perception and use of verbal and non-verbal 
information. 

Special attention in the study of non-verbal behaviour and other 
manifestations of non-verbal information should be paid to the methods of 
observation, analysis of verbal information and non-verbal manifestations in their 
comparison, as well as an emotional experiment to stimulate non-verbal 
behaviour. 

It is advisable to use the results of studying non-verbal information in 
constructing tactics of investigative actions, psychological and forensic diagnostics 
of their participants, awareness of the circumstances of a crime, signs of giving 
false testimony. They may also influence the evaluation of evidence, increasing 
their strength or pointing out their possible fallacy. 

In each case of an investigative action, it is necessary to consider whether it 
is advisable for a specialist psychologist to participate in it – a specialist in non-
verbal information and its interpretation, as well as a joint analysis of such 
behaviour after the investigative action, which should be accompanied by video 
recording. 

Key words: verbal information, non-verbal information, investigation (search) 
action, criminal proceedings, criminalistics. 
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Головне слідче управління Національної поліції України 
 

ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ 
ФАКТІВ СТВОРЕННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИХ 

АБО ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ 
 
У статті визначено особливості проведення огляду під час 

розслідування фактів створення не передбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань на тимчасово окупованих територіях України. 
Розглянуто питання й надано алгоритм дій слідчого під час підготовки й 
безпосереднього проведення огляду, визначено низку об’єктивно існуючих 
факторів, що негативно впливають на ефективність огляду. 

Ключові слова: створення не передбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань, досудове розслідування, огляд, тактичні рекомен-
дації, оперативно-слідча група. 

 
 
Під час розслідування злочинів важливого значення набуває успішне 

проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на збирання доказів у 
кримінальному провадженні. Ці дії спрямовані на отримання фактичних 
даних, на основі яких слідчий встановлює наявність або відсутність 
обставин, що підлягають доказуванню, та інших обставин, що мають 
значення для кримінального провадження, для перевірки вже отриманих 
доказів з метою їх оцінки з точки зору належності та допустимості. 

Особлива роль при формуванні сукупності доказів належить огляду 
місця події, що проводиться з метою виявлення слідів злочину, 
з’ясування інших обставин, що мають значення для розслідування будь-
якого злочину взагалі, та розслідування фактів створення не 
передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, зокрема. 
Саме після його проведення слідчий отримує фактичні дані, оцінюючи які, 
він набуває реальної можливості приймати обґрунтовані процесуальні 
рішення: повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу, 
оголошення у розшук тощо. 

Місце події, особливо в районах бойових зіткнень з незаконними 
збройними формуваннями (НЗФ) на тимчасово окупованій території 
України, не являє собою ізольований простір, де сліди події зберігаються 
досить довго. Зазвичай наявні на ньому сліди можуть швидко зникнути 
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під час проведення військових дій, роботи саперів, переходу місця події 
під тимчасовий контроль НЗФ та з інших причин. 

Друга складність полягає в тому, що підозрювані особи, які фактично 
затримані військовослужбовцями Збройних Сил України (ЗСУ) або 
Національної гвардії України в зоні їх відповідальності, доставляються до 
слідчого після сплину значного проміжку часу та без належного 
повідомлення слідчих, уповноважених здійснювати досудове 
розслідування. Ці обставини суттєво впливають на своєчасність 
проведення огляду та його результативність. 

З урахуванням розроблених у криміналістиці загальних положень і 
рекомендацій з підготовки й проведення огляду, розглянемо лише його 
особливості під час розслідування фактів створення не передбачених 
законом воєнізованих або збройних формувань. Вид огляду повною 
мірою залежить від того, які саме протиправні дії були вчинені (створення 
НЗФ, керівництво ними, участь у їх діяльності чи її фінансування тощо) та 
які сліди могли при цьому залишитися (територія, на якій розташовані 
навчальні центри, амуніція, військова техніка, озброєння різного виду, 
транспортні засоби, різноманітні документи тощо) [1, с. 220–221]. 
Залежно від наявності цієї інформації, слідчий визначає, який саме 
передбачений у частині 1 статті 237 КПК України вид огляду (місцевості, 
приміщення, речей чи документів) має бути проведений для фіксації події 
злочину, яким є склад його учасників, які слід застосувати технічні 
засоби, вирішує інші нагальні питання. 

Як зазначає В. М. Лога, огляд місця події, якщо воно відоме, 
необхідно проводити в кожному випадку незалежно від того, який 
проміжок часу пройшов з моменту вчинення злочину. Це пояснюється 
тим, вказує далі автор, що вказана дія може дозволити, по-перше, 
виявити, зафіксувати й використовувати в процесі розслідування 
збережені сліди; по-друге, ознайомитися з обстановкою вчинення 
злочину з метою висування версій про можливі шляхи підходу й відходу 
злочинця; по-третє, розв’язати ряд оперативно-тактичних завдань з 
виявлення очевидців і свідків вчиненого злочину [2, с. 110]. 

Забезпечення негайного реагування на злочин, проведення якісного 
огляду залежить від складу слідчо-оперативної групи (СОГ), яка повинна 
виїжджати на місце події. Відповідно до Інструкції з організації взаємодії 
органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами 
Національної поліції України в запобіганні кримінальним 
правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої наказом 
МВС України від 07 липня 2017 року № 575, начальники Головних 
управлінь Національної поліції (ГУНП), їх територіальних (відокремлених) 
підрозділів є відповідальними за організацію своєчасного направлення на 
місце події слідчо-оперативної групи в повному складі, інших працівників 
органу, підрозділу поліції, залежно від обставин та характеру вчиненого 
кримінального правопорушення та доставляння за необхідності до місця 
події спеціалістів інших органів [3]. 

З огляду на досвід, накопичений в нашій практичній діяльності, 
можемо стверджувати, що СОГ – це ідеальна модель найбільш 
оптимальної організації взаємодії суб’єктів розслідування злочинів. 
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Переваги СОГ перед іншими формами взаємодії, зазначає В. М. Сакал, 
полягають у тому, що виявляється колективна зацікавленість у 
розслідуванні злочинів і відповідна мотивація кожного з членів групи. Під 
час діяльності СОГ психологічно формується більш комфортна система 
міжособистісних відносин. Члени СОГ проводять спільний аналіз наявних 
слідчих ситуацій, планування розслідування, розроблення версій, 
безпосередній обмін новою, розшуковою й доказовою інформацією, її 
оцінку, а також можливості використання, що об’єктивно налаштовує їх 
на роботу з більшою відповідальністю і самовіддачею. Отримана 
інформація узагальнюється й аналізується в системі її взаємодоповнення 
й взаємозбагачення і представляється в новому якісному стані [4, с. 42]. 

Під час спілкування з учасниками мобільних груп слідчі 
підтверджували наявність великої кількості справ, що містять у собі 
елементи, підслідні як поліції, так і Службі безпеки України (СБУ), а також 
прокуратурі. Події, що відбуваються довкола однієї потерпілої особи або 
ж дії одного й того ж НЗФ можуть одночасно розслідуватися і 
Національною поліцією, і СБУ, і Генеральною прокуратурою України. 
Якщо перші розслідують, наприклад, убивства та викрадення, вчинені 
певним угрупуванням, то СБУ опікується злочинами проти національної 
безпеки, а Генеральна прокуратура України розслідує діяльність 
правоохоронних органів та державних службовців, причетних до 
злочинів, вчинених у контексті збройного конфлікту на сході України. 
Такий розподіл виключає комплексний підхід до розслідування і, з одного 
боку, значно зменшує ефективність розслідування, а з іншого – робить 
розслідування «керованим». Ця проблема ще раз порушує питання щодо 
необхідності комплексного розслідування щонайменше подій у Донецькій 
та Луганській областях та створення відповідної міжвідомчої групи, на 
чому вже неодноразово наголошували правозахисники та громадські 
активісти. 

Підтримуючи цю точку зору, вважаємо за необхідне під час 
проведення операції об’єднаних сил (ООС) відповідно в Донецькій та 
Луганській областях, за спільними рішеннями керівників Управлінь 
Служби безпеки України (УСБУ) та ГУНП, за погодженням із обласними 
прокуратурами створювати при територіальних органах Національної 
поліції та СБУ, найбільш наближених до лінії розмежування з тимчасово 
непідконтрольною територією України, спеціальну СОГ, до складу якої 
включати слідчого УСБУ – старший СОГ, слідчого ГУНП, працівників 
оперативних підрозділів вказаних відомств, інспектора-криміналіста, 
вибухотехніка (сапера), кінолога зі службово-розшуковим собакою (за 
необхідності), військовослужбовців-спеціалістів в галузі ракетних військ 
та артилерії, військовослужбовців Військової служби правопорядку в ЗСУ 
(згідно з графіком, щомісяця оновленим за спільним рішенням 
керівництва УСБУ, ГУНП, обласної прокуратури) з метою своєчасного 
реагування на створення НЗФ та належної фіксації доказів їх 
протиправної діяльності, документування фактів завдання матеріальної 
шкоди (пошкодження, руйнування будівель та споруд) тощо. Для 
підвищення ефективності та повноти фіксації місця події можливо 
передбачити участь у складі СОГ представника групи фіксації доказової 
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інформації військових злочинів незаконних збройних формувань окремих 
районів Донецької та Луганської областей. 

З огляду на розглянуті теоретичні положення та вивчені нами 
кримінальні провадження розглянутої категорії, місцем події під час 
створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 
формувань можуть бути: 

– стаціонарні пости, організовані членами НЗФ на вʼїзді й виїзді з 
тимчасово контрольованих ними населених пунктів. У цьому випадку 
важливий сам факт наявності подібних постів, а також їх облаштування, 
що передбачає ведення вогню по об’єктах, що наближаються; 

– місце виявлення схованок зі зброєю, боєприпасами, вибуховими 
пристроями; 

– місце виготовлення саморобної зброї, гранатометів, мінометів, 
призначених для озброєння учасників НЗФ, де можуть бути виявлені 
креслення, напівфабрикати, готові вироби, спеціальне устаткування; 

– місце обстрілу учасниками НЗФ блокпостів, автотранспортних 
засобів з військовослужбовцями або працівниками правоохоронних 
органів; 

– місце вибуху; 
– місце захоплення бойовиків, які переховувалися в окопах, що 

належать до НЗФ; 
– місце поховання військовослужбовців, узятих у полон членами НЗФ 

під час бойових дій і згодом страчених.  
Метою такого огляду є дослідження останків для встановлення 

наявності під час призначеної за результатами огляду судово-медичної 
експертизи ушкоджень від вогнепальної й холодної зброї. Ці факти є 
підтвердженням збройного опору членів НЗФ представникам законної 
влади, а також страти військовополонених, що утворює окремий склад 
злочину, передбачений частиною 2 статті 438 КК України. 

До місць події також належали: територія населених пунктів, 
звільнених від НЗФ під час проведення військової операції; місце 
розташування підпільних друкарень і вузлів радіо- і телемовлення; 
розташування залишених бойовиками місць стоянок і ночівель на 
відкритій місцевості, в окопах та інших місцях. 

Проведення огляду місця події в зоні військових зіткнень з 
учасниками НЗФ має цілу низку особливостей, зокрема пов’язаних з 
реальною чи потенційною небезпекою для життя й здоров’я членів СОГ, 
понятих і спеціалістів, які брали у ньому участь. Саме тому низка 
положень, притаманних огляду (зокрема, поділ підготовчого етапу на 
тактичні прийоми, що реалізують до виїзду й на місці проведення огляду), 
не може бути дотримана. Виходячи з цього, пропонуємо наступний 
алгоритм дій до виїзду на проведення огляду місця події під час 
розслідування фактів створення не передбачених законом воєнізованих 
або збройних формувань: 

1) перевірка об’єктивності отриманого повідомлення про злочин, 
вчинений членами НЗФ, з метою виключити факти можливого завідомо 
неправдивого повідомлення про вчинення нападу на СОГ, що виїжджає 
для проведення огляду; 
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2) визначення розширеного складу СОГ. З метою попередження 
можливих нападів членів НЗФ, виїзд здійснюють обов’язково з бойовим 
прикриттям (група вогневої підтримки) у складі 1-2 автомашин, 
бронетранспортеру, групи розмінування; за необхідності, спочатку 
проводять інженерну розвідку. Як правило, понятими при оглядах є 
рядові військовослужбовці ЗСУ, оскільки місцеве населення практично 
неможливо залучити до участі в огляді через ймовірну помсту членів НЗФ 
та інших осіб; 

3) включення в групу працівників Військової служби правопорядку в 
ЗСУ для забезпечення охорони місця події, а також саперів. На місці події 
можливе знаходження снарядів, що не вибухнули, мін, інших вибухових 
пристроїв. Крім цього, ймовірним є мінування членами НЗФ підходів до 
місця події з метою знищення СОГ. У цьому випадку, крім саперів, 
необхідна участь в огляді місця події спеціаліста-вибухотехніка. У його 
функції має входити: 

а) консультування щодо визначення меж місця події; 
б) надання допомоги слідчому у виявленні об’єктів зі слідами вибуху, 

залишків вибухового пристрою; 
в) висунення версії про природу вибуху, вид вибухового пристрою, 

спосіб його підриву, вид й масу вибухової речовини; 
г) надання допомоги слідчому в складанні схеми місця події; 
4) виїзд СОГ на місце події в повному складі, оскільки відсутність 

хоча б одного зі спеціалістів може ускладнити роботу СОГ, суттєво 
вплинути на повноту та якість проведення огляду. Зокрема, важливу роль 
в огляді місця події відіграє інспектор-криміналіст, який сприяє слідчому у 
фото-, відеофіксації обстановки на місці події, аудіофіксації показань 
свідків-очевидців, потерпілих, а також фіксації й вилученні речових 
доказів. За наявності на місці події трупа обов’язковим учасником огляду 
є судово-медичний експерт або лікар; 

5) виїзд СОГ на місце події у світлий час доби, але не менш як через 
1 годину після закінчення обстрілу з урахуванням обстановки та можливого 
повторного обстрілу, а після прибуття СОГ на місце події – вжиття заходів із 
забезпечення особистої безпеки громадян та учасників СОГ; 

6) наявність у керівника СОГ радіостанції, підключеної до різних 
каналів звʼязку, для обміну інформацією під час руху й у випадку 
виникнення позаштатної ситуації. До відома осіб, які супроводжують СОГ, 
доводять позивні, визначають робочу частоту. Важливо неухильно 
дотримуватися й суворо вимагати від працівників поліції та інших 
залучених осіб збереження в таємниці інформації про місце й час виїзду 
групи, забезпечити режим радіомовчання перед виїздом; 

7) узгодження маршруту руху до місця події й порядку повернення з 
огляду місця події з працівниками військових комендатур, які краще 
знають місцеві умови. 

Після прибуття на місце події необхідно: 
1) у випадку виявлення на місці події поранених, у першу чергу, 

вжиття заходів до надання першої медичної допомоги та їх евакуації; 
2) визначення меж огляду, від чого повною мірою залежить його 

результативність. У зону огляду повинне бути включене не лише те 
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місце, де сталася подія, але й шляхи можливого пересування членів 
НЗФ, сліди їх знаходження в засідці тощо. Саме тут можуть знаходитися 
речові докази, що вказують на особу учасника НЗФ; 

3) виставлення оточення для охорони місця події відповідно до 
встановлених меж; 

4) застосування в обов’язковому порядку фото-, відео-, аерозйомки 
місця події з відображенням GPS-координат до початку динамічної стадії 
огляду з метою фіксації його обстановки. За допомогою GPS можна 
записати точні координати місць, з яких було знято зображення; 

5) усунення з місця проведення огляду всіх сторонніх осіб, які не 
лише можуть знищити наявні сліди або залишити свої, але й вчинити 
напад на членів СОГ; 

6) з урахуванням встановлених меж місця події доручення саперам 
обстежити територію, що підлягає огляду з метою виявлення снарядів, 
що не розірвалися, та кінологами зі службово-розшуковими собаками. 
При цьому учасники огляду повинні перебувати в максимально 
можливому безпечному місці; 

7) слідчі й інші члени групи, які беруть участь в огляді місця події, 
повинні бути озброєні й готові для відбиття можливого нападу; 

8) огляд рекомендується проводити по можливості в стислі терміни, 
але з дотриманням всіх процесуальних норм. Тривале знаходження на 
місці події може призвести до виникнення небезпечних ситуацій для 
учасників огляду. Тому важливо організувати його таким чином, щоб у 
ньому одночасно брало участь кілька слідчих і досвідчених оперативних 
працівників, які діють узгоджено, відповідно до вказівок керівника СОГ. 
Для більш наочної фіксації ходу та результатів огляду доцільно 
застосовувати відеозйомку; 

9) під час огляду дослідити глибину, діаметр та кут нахилу воронки, 
заглиблення в стіні чи інших предметах. Якщо наявні залишки мін, 
снарядів, ракет, за допомогою відповідних спеціалістів описати їх 
довжину, діаметр, кут нахилу у воронці тощо; 

10) з місця події вилучити зразки ґрунту з воронок (для проведення 
подальшої хімічної експертизи), частки снаряду або весь снаряд із 
обов’язковим дотриманням заходів особистої безпеки та виконанням 
вказівок спеціалістів-вибухотехніків (саперів) щодо перевезення та 
зберігання вибухонебезпечних предметів; 

11) виявлені вибухові пристрої повинні бути по можливості 
знешкоджені, оскільки вони є об’єктами майбутньої вибухотехнічної 
експертизи, і лише в крайньому випадку знищені саперами на місці. 

Розроблений алгоритм проведення огляду можливий лише за умови 
суворого дотримання процесуального порядку, визначеного в КПК 
України, й тактичних прийомів та рекомендацій по їх застосуванню, 
розроблених у криміналістиці. Водночас, об’єктивно існує низка факторів, 
що негативно впливають на ефективність огляду, зокрема: 

– складна оперативна обстановка й реально існуюча загроза життю й 
здоров’ю членів СОГ, які виїжджають для проведення огляду; 

– негативне відношення місцевого населення в багатьох тимчасово 
окупованих районах України до ЗСУ та правоохоронних органів; 
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– недостатня взаємодія оперативних підрозділів СБУ, ГУНП, ЗСУ; 
– відсутність спадковості в роботі під час планової ротації особового 

складу після закінчення строку перебування в зоні проведення ООС; 
– обмежені можливості взаємодії слідчого й оперативних працівників, 

здійснення оперативно-розшукової діяльності, залучення й використання 
місцевого населення до співробітництва на конфіденційній основі, 
глибокого проникнення в кримінальне середовище; 

– недостатнє матеріально-технічне забезпечення професійної 
діяльності слідчих, оперативних працівників і експертів (відсутність 
комп’ютерів, розмножувальної апаратури, засобів зв’язку тощо); 

– недостатнє методичне забезпечення проведення слідчих (розшу-
кових) і оперативно-розшукових заходів в умовах проведення ООС; 

– відсутність необхідної бази регіональних криміналістичних обліків, у 
тому числі, кулегильзотеки; 

– відсутність експертних установ, що забезпечують проведення всіх 
нагальних досліджень, особливо судово-медичного дослідження трупів, 
проведення вибухотехнічних і порівняльних хімічних експертиз тощо. 

З огляду на зазначене, не викликає сумніву потреба невідкладного 
проведення огляду під час розслідування фактів створення не 
передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Вчасно та 
якісно проведений огляд надає реальну можливість зібрати й 
зафіксувати матеріальні сліди злочину, зокрема, речові докази, та 
ефективно використати їх під час подальшого досудового розслідування. 
Водночас, підготовка та проведення такого огляду пов’язані з низкою 
проблемних питань у зв’язку зі складністю оперативної обстановки на 
тимчасово окупованій території України. Тож дотримання процесуального 
порядку й тактичних рекомендацій, поза сумнівом, сприятиме всебічному 
й об’єктивному проведенню огляду СОГ за умови максимального 
зменшення реально існуючої загрози життю й здоров’ю його учасників. 
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ФАКТОВ СОЗДАНИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ 
ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ИЛИ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

 
В. И. Галаган, 
Р. Н. Дударец 

 
В статье акцентировано внимание на важном значении успешного 

проведения следственных (розыскных) действий, направленных на 
собирание доказательств при расследовании фактов создания не 
предусмотренных законом военизированных или вооруженных 
формирований. Среди этих процессуальных действий особая роль отведена 
осмотру. После его проведения следователь имеет реальную возможность 
использования полученных фактических данных для проверки имеющихся и 
получения новых доказательств, для обоснования важных процессуальных 
решений в конкретном уголовном производстве. 

Вместе с тем, проведение осмотра на временно оккупированной территории 
Украины сопряжено с рядом особенностей. К ним относится, в первую очередь, 
необходимость проведения осмотра в зоне боевых действий с привлечением 
саперов и других специалистов с тем, чтобы максимально обезопасить жизнь и 
здоровье членов оперативно-следственной группы. Кроме того, проведение 
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осмотра усложняет доставление подозреваемых лиц к следователю по 
истечении значительного промежутка времени. Однако, несмотря на эти 
обстоятельства, значительно усложняющие проведение расследования, в 
каждом конкретном случае создания не предусмотренных законом 
военизированных или вооруженных формирований необходимо проводить 
осмотр места происшествия. Расследование этих преступлений целесообразно 
поручать оперативно-следственной группе, в состав которой включать 
следователя органов безопасности, следователя Национальной полиции, 
работников оперативных подразделений этих ведомств, инспектора-
криминалиста, взрывотехника (сапера), кинолога со служебно-розыскной 
собакой (при необходимости), военнослужащих-специалистов в области 
ракетных войск и артиллерии, военнослужащих Военной службы правопорядка в 
Вооруженных Силах Украины. 

К алгоритму мероприятий, которые необходимо провести до выезда на 
место происшествия, относятся действия, направленные на проверку 
объективности полученного сообщения, оперативный сбор всех специалистов, 
их выезд на место происшествия, снаряжение руководителя группы 
радиостанцией. Работе на месте происшествия предшествуют подготовитель-
ные мероприятия: оказание помощи возможным пострадавшим, определение 
границ осмотра, его охрана, проведение фото-, видеосъемки, предварительное 
обследование территории саперами с целью выявления неразорвавшихся 
снарядов. Особенностями непосредственного осмотра места происшествия 
являются максимально ограниченное время его проведения, фиксация с 
помощью специалистов следов преступления, их изъятие для проведения в 
дальнейшем необходимых экспертиз. Соблюдение процессуального порядка и 
тактических рекомендаций проведения осмотра будет способствовать работе 
следственно-оперативной группы в условиях максимального предотвращения 
реально существующей угрозы жизни и здоровью ее участников. 

Ключевые слова: создание не предусмотренных законом 
военизированных или вооруженных формирований, досудебное расследование, 
обзор, тактические рекомендации, оперативно-следственная группа. 

 
PREPARATION AND CONDUCT OF INSPECTION IN THE 

INVESTIGATION OF THE CREATION OF MILITARIZED OR ARMED 
GROUPS NOT PROVIDED FOR BY LAW. 

 
V. Halahan 
R. Dudarets 

 
The article focuses on the importance of the successful conduct of 

investigative actions aimed at gathering evidence in the investigation of the 
creation of militarized or armed groups not provided for by law. Among these 
procedural actions, a special role belongs to the inspection. After the inspection, 
the investigator has a real opportunity to use the obtained evidence to verify 
existing evidence and to obtain new evidence, to substantiate important 
procedural decisions in a particular criminal proceeding. 

However, the inspection on the temporarily occupied territory of Ukraine is 
associated with a few features. First of all these include the need to conduct an 
inspection in a combat zone, with the involvement of sappers and other specialists, in 
order to maximally secure the life and health of the members of the investigative team. 
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In addition, it complicates the inspection of the delivery of suspected persons to the 
investigator after a considerable period. However, despite these circumstances, which 
significantly complicate the investigation, an inspection of the scene of an incident 
must be carried out in each specific case of the creation of militarized or armed 
formations not provided for by law. It is advisable to entrust the investigation of these 
crimes to the investigative and operational group, which includes the investigator of the 
security agencies, the investigator of the National Police, employees of the operational 
units of these agencies, the forensic inspector, explosives (sapper), dog handlers with 
an investigative dog (if necessary), military personnel specialists in the field of rocket 
troops and artillery, military personnel of the Military service of law and order in the 
Armed Forces of Ukraine. 

The algorithm of activities that need to be carried out before going to the scene of 
action includes actions aimed at verifying the objectivity of the message received, 
promptly collecting all specialists, going to the scene of the incident, equipping the 
team leader with a radio station. Work at the scene is preceded by preparatory 
activities: assisting possible victims, defining the boundaries of the inspection, guarding 
it, taking photos, video filming, and preliminary survey of the territory by sappers to 
identify unexploded whizz-bang. What the peculiarities of direct inspection of the scene 
of an incident is its maximally limited time of holding, fixing with the help of specialists 
traces of the crime, their withdrawal for further necessary examinations. Abidance of 
the procedural order and tactical recommendations of the inspection will contribute to 
the work of the investigative and operational team in terms of maximally preventing a 
real threat to the life and health of its participants. 

Key words: creation of paranoid or armed formations not provided by law, 
pre-trial investigation, review, tactical recommendations, investigation-operational 
group. 
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ВИКОРИСТАННЯ СЛІДЧИМ ЗНАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБИВСТВ НА «ЗАМОВЛЕННЯ»  
ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ 

 
Проведено науковий аналіз криміналістичної характеристики злочинів, 

розглянуто типові способи вбивств на «замовлення», знаряддя, засоби 
зазначених вбивств, підготовчі дії «замовника», типові способи 
приховування вбивства, типові сліди вбивства, сліди на місці засади, 
типові версії, обґрунтовано використання слідчим знання криміналістичної 
характеристики вбивств на «замовлення» при огляді місця події.  

Ключові слова: криміналістична характеристика, типові способи 
вбивств на «замовлення», підготовчі дії «замовника», типові сліди 
вбивства, огляд місця події.  
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У юридичній літературі значна більшість вчених криміналістів, саме 
Р. С. Белкін, А. М. Василєв, Л. Г. Відонов, І. А. Возгрін, М. Ф. Герасимов, 
О. Н. Колесниченко, В. Т. Танасевич, О. T. Филипов та інші відносять 
криміналістичну характеристику злочинів до категорії фундаментальних 
наукових теорій криміналістики. Зазначена характеристика виникла в 
результаті розвитку загальних положень методики розслідування 
окремих видів злочинів і стала предметом наукових дискусій та 
дослідження. І як правильно зазначає більшість дослідників, під 
криміналістичною характеристикою необхідно розуміти інформацію про 
типові ознаки певної категорії злочинів, аналіз яких дозволяє визначити 
методи, прийоми, засоби їх розкриття й розслідування. У практичному 
аспекті, криміналістична характеристика є інформаційною базою процесу 
розслідування, сприяє правильному вибору слідчим оптимальних 
напрямів розслідування в цілому та окремих його етапів. Розслідування 
злочинів потребує від слідчого, прокурора поліцейських патрульної і 
кримінальної поліції високого професіоналізму, належних знань теорії та 
практики криміналістики, вміння застовувати їх, визначати методи, 
прийоми, засоби під час проведення розслідування з урахуванням виду 
злочину.   

Розкриття та розслідування вбивств на «замовлення» – актуальна 
проблема для науки й практики криміналістики. Варто зазначити, що 
вбивства на «замовлення» характеризуються підвищеною соціальною 
небезпекою, наявною тенденцією до зростання та низьким рівнем 
розкриття. За даними правової статистики Генеральної прокуратури 
України, за останні п’ять років було розкрито тільки 16 вбивств «на 
замовлення». Значна більшість цих злочинів нерозкрита, тобто органами 
розслідування не були встановлені організатори вбивства, їх 
посередники, виконавці. 

Процесуальні та криміналістичні аспекти розслідування умисних вбивств 
на «замовлення» були предметом наукового дослідження в працях В. П. 
Бахіна,  О. І. Бородуліна, І. В. Борисенка, В. І. Боярова, О. В. Булаєвої, 
О. Ю. Булулукова, С. Ф. Здоровка, Ю. Б. Комаринської, М. В. Костенка, 
О. С. Саінчина, М. О Селіванова, В. Л. Синчука та інших. Так, О. В. Булаєва 
визначає специфіку криміналістичної характеристики вбивств на 
«замовлення» і пропонує наступні її елементи: характеристика мотивів і 
цілей суб’єктів злочину (організатора, виконавця, посередника); 
характеристика способу вчинення злочину, знаряддя і слідів злочину; 
механізм вчинення злочину; характеристика особи потерпілого й 
особливості його взаємозв’язків із злочинцем; характеристика особи суб’ 
єкта злочину: організатора,виконавця, посередника, особливості характеру 
взаимозвязку співучасников; обстановка вчинення злочину (місце, час, інші 
обставини) [1. с.11]. Деяка інша позиція у О. С. Саінчина. Автор зазначає, що 
криміналістична характеристика вбивств на «замовлення» повинна містити 
опис таких елементів: 1) місце та час вчинення вбивства; 2) способи 
підготовки, вчинення та приховування вбивства; 3) характеристика знарядь 
вбивства; 4) характеристика ушкодження; 5) характеристика особистостей 
організатора (замовника), посередника, виконавця вбивства; 6) об’єкт 
злочинного посягання (жертва злочину); 7) характеристика виявлених слідів 
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та їхній взаємозв’язок; 8) інформація про вид і розмір винагороди за 
вбивство, відомості стосовно способу передачі її виконавцю [2.с.23].  
До складу криміналістичної характеристики вбивств на «замовлення»,  
О.І. Бородулін включає такі елементи: 1) способи підготовки, вчинення й 
приховування злочину; 2) опис використаного знаряддя; 3) характеристики 
пошкодження; 4) особливості особи організатора, посередника, виконавця; 
5) особливості особи жертви; 6) обстановка місця злочину; 7) особливості 
слідів і їх взаємозв’язок [3, с.16]. 

Науковий аналіз зазначених робіт дозволяє розглядати 
криміналістичну характеристику вбивств на «замовлення» як систему 
криміналістичної значущої інформації про криміналістичні ознаки 
підготовки організатора («замовника») до вчинення вбивства, 
особливості особи виконавця злочину, особу жертви та її взаємозв’язки з 
організатором вбивства, типові способи, обстановку, типові сліди 
злочину, аналіз якого дозволяє визначити методи розслідування 
вбивства на «замовлення» з урахуванням конкретної ситуації. Знання 
слідчим криміналістичної характеристики вбивств на «замовлення» 
сприятимє вирішенню основних завдань огляду місця події, розкриття 
злочину по «гарячим» слідам, визначенню методів розслідування 
вбивства. Вважаємо, що до основних елементів криміналістичної 
характеристики вбивств на «замовлення» відносяться: 

1) криміналістичні ознаки підготовки організатора («замовника») до 
вчинення вбивства; 

2) особливості особи виконавця злочину; 
3) дані про особу жертви та її взаємозв’язки з організатором;  
4) характеристика типових способів вбивства на «замовлення»; 
5) дані про обстановку вчинення злочину; 
6) характеристика типових слідів злочину. 
Суттєве значення для розслідування вбивств на «замовлення» 

мають криміналістичні знання слідчого про підготовчі дії «замовника» 
вбивства. Так, О. С. Саінчин вважає, що діяльність із підготовки вчинення 
вбивства умовно поділена на декілька етапів. Перший етап включає 
виникнення умислу в організатора та пошук посередника чи виконавця 
вбивства. Структура злочинного ланцюга може бути різноманітною, 
наприклад: «організатор – виконавець», «організатор – посередник – 
виконавець» тощо. Завершується цей етап тоді, коли є виконувач 
вбивства та домовленість про винагороду за його вчинення. Після цього 
настає другий етап, де виконавець вбивства розробляє сценарій злочину, 
для чого підшукує знаряддя вбивства, вибирає місце та час його 
вчинення. Як показало проведене дослідження, у 70 % вбивств на 
«замовлення» виконавці злочину проводили рекогносцировку місцевості, 
де планувався злочин, а в деяких випадках створювались умови щодо 
приховування знарядь вбивства й трупа. Третій етап вбивства включає в 
себе активні дії з його вчинення. Ці дії спрямовані на виманювання 
жертви із приміщення, створення засад або переслідування жертви 
[2. с. 23].  

Вивчення матеріалів слідчої практики дозволяє зробити висновок про 
те, що організатор («замовник») в умовах певної кримінальної ситуації 
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здійснює низку дій, організаційних, пошукових заходів, спрямованих на 
досягнення мети – вбивства «замовленої» жертви. Необхідно виділити 
наступні етапи підготовки організатора до вбивства на «замовлення»: 

перший етап – це пошук виконавця вбивства особисто; 
другий етап – пошук виконавця вбивства через посередника;  
третій етап – обговорення з виконавцем вбивства суми винагороди в 

національній або іноземній валюті чи іншої винагороди (наприклад, 
співвласність або партнерство в бізнесі);  

четвертий етап – обговорення із виконавцем вбивства знаряддя, 
місця, часу вбивства; 

п’ятий етап – розробка сценарію вбивства; 
шостий етап – обговорення з виконавцем місця, часу, способу 

передачі задатку за вчинення злочину;  
сьомий етап – обговорення з виконавцем способів перевірки 

виконання «замовлення»; 
восьмий етап – обговорення організатора з виконавцем вбивства 

місця, часу, способу остаточного розрахунку за вбивство «замовленої» 
жертви. 

Криміналістичні знання про типові підготовчі дій «замовника» 
вбивства можуть бути використані слідчим у конкретній ситуації 
розслідування для встановлення особи організатора вбивства 
«замовленої» жертви. 

Важливим елементом криміналістичної характеристики є спосіб 
вбивства на «замовлення». У юридичній літературі зазначено, що спосіб 
вчинення злочину – один із найбільш інформативних обставин справи, 
дослідження якого дозволить прискорити розкриття «замовного» 
вбивства [4, с. 9]. І як правильно відзначає В.О. Образцов, «замовні» 
вбивства, у тому числі, ті, що скоюються у сфері бізнеса, здійснюються в 
три етапи: 1) підготовка до вчинення злочину; 2) вчинення злочину 
(реалізація злочинного акту); 3) діяльність після вчинення злочину. Автор 
визначає спосіб вбивства на «замовлення» як комплекс дій організатора, 
посередника, виконавця з підготовки злочину, вчиненню вбивства, 
приховуванню слідів вбивства, обумовлений системой суб’єктивних і 
об’єктивних факторів і відносин суб’єктів злочину між собою [5, с. 46]. 
Вважаємо за недоцільне віднесення дій організатора, посередника до 
способу вбивства на «замовлення», тому що спосіб злочину – це 
об’єднана єдиним умислом система дій злочинця з підготовки, вчинення і 
приховування злочину, детермінованих об’єктивними й суб’єктивними 
факторами, використанням відповідного знаряддя й засобів [6, с. 10]. 
Зазначену систему злочинних дій здійснює безпосередньо виконавець 
вбивства. Організатор і посередник виконують інші дії, які не мають 
відношення до вчинення виконавцем (кілером) вбивства конкретним 
способом. Таким чином, спосіб вбивства на «замовлення» складається з 
низки злочинних дій виконавця, спрямованих на підготовку до вбивства, 
його вчинення та приховування слідів.  

О.С. Саінчин поділив способи вчинення вбивств на «замовлення» на 
такі групи: 1) вбивства з використанням вогнепальної зброї (55 %);  
2) вбивства, вчинені з використанням холодної зброї (30 %); 3) вбивства з 
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використанням вибухових пристроїв (8 %); 4) нанесення потерпілому 
ударів ногами, руками, тупими предметами або задушення руками чи 
мотузкою (7 %) [2, с. 23].  

Аналіз слідчої та судової практики дозволяє нам визначити поширені 
способи вбивств на «замовлення», які характеризуються зухвалістю, 
винятковою цинічністю, очевидністю, демонстративністю і, як правило, 
заздалегідь обговорюються з «замовником» вбивства. До типових 
способів вбивств на «замовлення» слід віднести: 

 розстріл жертви впритул; 
 розстріл жертви з засади з використанням автоматичної або 

напівавтоматичної зброї з заглушкою та оптичним прицілом; 
 застосування вибухових пристроїв за місцем проживання або 

місцем роботи жертви, при русі на автомобілі тощо; 
 наїзд на жертву транспортним засобом; 
 приведення транспортного засобу до технічної несправності, що 

призводить до ДТП та загибелі людини; 
 введення в організм жертви отруйних речовин; 
 застосування засобів підпалу; 
 інсценування нещасного випадку; 
 інсценування самогубства жертви; 
 інсценування дорожньо-транспортної пригоди. 
Зазначений перелік способів вбивств на «замовлення» не є  вичерпним. У 

кожній ситуації застосування того чи іншого способу залежить від замовника 
(організатора) вбивства, його матеріальних можливостей, особи жертви, 
ступені підготовленості до злочину виконавця та інших факторів. Водночас, за 
даними слідчої практики кожне друге вбивство на «замовлення» було вчинено 
шляхом розстрілу жертви із засади з використанням автоматичної або 
напівавтоматичної зброї з заглушкою та оптичним прицілом. Залежно від 
способу вбивства на «замовлення» виконавець заздалегідь вибирає знаряддя 
чи засоби вбивства. Криміналістичні знання слідчого про типове знаряддя, 
засоби вбивства на «замовлення» має суттєве значення для розкриття й 
розслідування злочину. 

Як свідчать матеріали слідчої практики, виконавці вбивства на 
«замовлення» використовували наступні види знаряддя та засобів вбивств: 
гвинтівку з оптичним прицілом, автомат або пістолет із глушником; холодну 
зброю; вибухові пристрої та вибухові речовини; хімічні, радіоактивні, їдкі, 
отруйні речовини; фармацевтичні препарати, які викликають симптоми 
загострення якого-небудь соматичного захворювання (напад астми, серцевий 
напад та ін.); транспортні засоби (автомобіль, трактор та ін.); спеціально 
виготовлені пристосування для підпалу тощо. В окремих ситуаціях кілери 
використовують колючо-ріжучу, рубальну зброю. Використання таких видів 
холодної зброї свідчить про те, що вбивство на «замовлення» скоїли родичі 
або знайомі потерпілого. За даними нашого дослідження, у кожному 
четвертому злочину кілери застосовували вибухові пристрої за місцем 
проживання або місцем роботи жертви, при русі на автомобілі.  

В умовах певної кримінальної ситуації виконавець (кілер) вбивства 
здійснює низку підготовчих дій, які необхідні для бездоганного й 
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професійного виконання «замовлення». Необхідно виділити типові 
підготовчі дії виконавця до скоєння вбивства на «замовлення»: 

 вивчення особи жертви;  
 ознайомлення з обстановкою на місці майбутньої події, вибір 

місця засади, розробка шляхів відходів з місця злочину; 
 розрахування на місці майбутньої засади відстані, дистанції і кута 

прицілювання; 
 придбання транспортних засобів для прибуття на місце злочину 

та відходу з нього; 
 визначення способу, знаряддя, місця, часу вбивства за згодою 

«замовника» або на свій розсуд; 
 підбір знаряддя злочину, придбання знаряддя вбивства, маски, 

бронежилета тощо; 
 підбір одягу, взуття, транспортних засобів, інших предметів, 

необхідних для вчинення вбивства; 
 розробка сценарію вчинення злочину за погодженням із 

«замовником», посередником або без них; 
 розробка плану крадіжки транспортних засобів, що можуть бути 

використані злочинцем; 
 придбання пристроїв відеозйомки, відеонагляду, звукозапису, 

прослуховування розмов тощо; 
 розробка плану доставки, вивезення жертви на конкретне місце 

або інших прийомів виманювання жертви (через знайомих, телефоном, 
відключенням світла в приміщенні для виходу звідти жертви тощо) ; 

 вивчення способу життя, розпорядку дня, звичок, маршруту руху 
майбутньої жертви, наявності та кількостів нього охорони; 

 вибір місця засади чи іншого місця для вчинення злочину; 
 розробка плану проникнення в житло жертви (місце відпочинку, 

службове приміщення тощо); 
 розробка плану від`їзду з місця вчинення злочину, з цього 

регіону, у т. ч. за кордон; 
 обговорення з організатором вбивства суми винагороди та 

визначення суми задатку, способу його одержання тощо. 
Слід зазначити, що в процесі підготовки до злочину організатор 

(«замовник») і виконавець (кілер) визначають форми винагороди за 
вчинення вбивства. Це може бути: наказ «замовника», доручення, 
розпорядження, угода, банківський переказ на платіжну або кредитну 
картку винагороди матеріального характеру або угода щодо винагороди 
нематеріального характеру.  

Безумовно, практичне значення для розкриття розслідування 
вбивства на «замовлення» мають криміналістичні знання слідчого 
(прокурора) про типові способи приховування слідів. В юридичній 
літературі більшість дослідників, а саме Г. Г. Зуйков, О. Н. Колесніченко, 
В. М. Карагодін, І. М. Лузгін, М. О. Селіванов та інші, розглядають спосіб 
приховування злочину як систему умисних дій, причинно пов’язану з 
підготовкою й виконанням злочинної дії та спрямовану на 
перешкоджання розкриттю, розслідуванню й запобіганню злочину. 
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Вивчення практики розслідування зазначених злочинів дозволяє зробити 
висновок про те, що в процесі підготовки до злочину виконавець 
заздалегідь планує способи приховування слідів вбивства на 
«замовлення». Такими є: приховування трупа, коли жертва й організатор 
є партнерами по бізнесу або родичами (членами сім’ї); знищення слідів 
рук, ніг, інших слідів на одязі, взутті, автотранспорті, інших речах 
виконавця вбивства; знищення слідів вбивства шляхом вибуху або 
підпалу автотранспортних засобів; інсценування виконавцем вбивства 
іншої кримінальної події або події некримінального характеру засобів, що 
були використані при вчиненні злочину. Зокрема, на інсценування 
злочину, що полягає у створенні таких наслідків вбивства, які вказують 
на: 1) вчинення вбивства іншою особою; 2) некримінальний характер 
настання смерті (самовбивство, нещасний випадок тощо) [2, с. 22]. 
Приховування вбивства на «замовлення» не є типовим у зв’язку з тим, 
що злочинець у більшості випадків демонструє факт вбивства, а тому як 
правило, залишає зброю на місці злочину. При цьому злочинці 
використовують незареєстровану зброю або зброю, на якій заздалегідь 
знищено заводські номери, або зброю, яка спеціально пристосована для 
вбивства, має приціли, заглушки тощо. 

Вирішенню завдань стосовно огляду місця події сприятимуть 
криміналістичні знання слідчого про типові сліди вбивства на 
«замовлення», які можуть бути виявлені на місці вчинення злочину і 
вказати на спосіб злочину, про способи приховування слідів вбивства, 
особу злочинця та інші обставини. Виявлені слідчим на місці події 
матеріальні сліди мають доказове значення. Слідчий моделює «слідову 
картину» вбивства, висуває версії щодо способу, заряддя, обставин 
вбивства, особи злочинця, особи потерпілого. Аналіз слідчої та судової 
практики свідчить про те, що виконавець вбивства на «замовлення» 
залишає сліди на місці засади. Насамперед це: сліди паління, знаряддя 
вбивства, маски, бронежилети тощо; сліди взуття на ґрунті; сліди взуття 
на пильній поверхні підлоги, горища, сходів або в підвальному 
приміщенні; сліди пальців рукавичек на склі, рамах, дверях, різних 
предметах, кинутих злочинцем на землю, підлогу, або на інших 
предметах обстановки, де злочинець чекав на жертву; сліди мікрооб’єктів 
на підлозі, землі, сходах, горищі, склі, рамі, дверях тощо; запахові сліди. 
Деякі злочинці забирають окремі сліди з місця події (наприклад, гільзи) 
або приховують свої сліди (закопують в землю недопалки) на місці 
засади [7, с. 51]. Вважаємо, що слідчий може виявити на місці вчинення 
вбивства окрім типових слідів й інші сліди, які дозволяють висунути 
версію про вбивство на «замовлення». Насамперед: 

 велику кількість вогнепальних уражень на тілі жертви ; 
 тілесні ушкодження на тілі жертви, спричинені в результаті 

вибуху; 
 сліди контрольних пострілів у голову жертви чи в серце; 
 велику кількість колото-різаних ран на тілі жертви;  
 вогнепальну зброю та сліди її використання;  
 сліди вогнепальних уражень і колото-різаних ран знизу живота 

жертви (для перестрахування, якщо жертва була в бронежилеті);  
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 знищення людей, які знаходилися поряд із жертвою (охоронці, 
випадкові перехожі); 

 вибухові пристрої та сліди їх застосування; 
 транспортні засоби та сліди їх використання та інші. 
Як свідчать результати проведеного дослідження, у кримінальних 

провадженнях про вбивства «замовлення» місцем події є не лише місце, 
де скоєно злочин, а й ті місця, де виявлено труп, знаряддя злочину, 
окремі сліди й речові докази. При цьому, ці ділянки можуть бути 
територіально віддалені одна від одної, інколи на значну відстань. При 
розслідуванні зазначених вбивств виникають ситуації, в умовах яких 
слідчому необхідно проводити декілька оглядів:  

1) огляд місця вчинення вбивства; 
2) огляд місця виявлення трупа; 
3) огляд місця засади виконавця; 
4) огляд місця знищення виконавцем знаряддя вбивства, транспорту, 

інших предметів; 
5) огляд транспортного засобу, використаного виконавцем вбивства.  
На тілі, одязі жертви, предметах, речах залишаються сліди 

застосування знаряддя, засобів вбивства. Криміналістичні знання 
слідчого про типові знаряддя і засоби вбивства та сліди їх застосування 
сприятимуть їх ефективному пошуку та виявленню під час огляду місця 
вбивства. Зазначені та інші сліди, виявлені на місці вбивства, є основним 
джерелом інформації про: 

а) подію злочину: спосіб, час, знаряддя, місце, обстановку, мотиви, 
мету вбивства; 

б) особу жертви; 
в) про злочинця; вік, стать, антропологічні дані, шляхи його прибуття 

на місце події та шляхи відходу, типові способи здійснення вбивства 
тощо.  

Особливе значення в системі криміналістичної характеристики 
вбивства на «замовлення» має характеристика жертви. Криміналістичні 
дослідження свідчать про те, що об’єктами зазначених вбивств, як 
правило, є підприємці, кримінальні авторитети, корумповані політики, 
корумповані посадові особи державних органів тощо. Як правильно 
вважає В. П. Шоров, у злочинів даної категорії є специфічна ознака – 
наявність конфлікту між потерпілим і «замовником». При цьому конфлікт 
може мати різний характер: побутовий, комерційний, кримінальний, 
службовий і виробничий [8, с. 40].  

Суттєве значення для кваліфікованого огляду місця події має 
визначення завдання огляду. Вважаємо, що основними завданнями 
огляду місця вбивства на «замовлення» є: 

 встановлення особи потерпілого, часу, місця та обстановки 
вчинення вбивства на «замовлення»; 

 вивчення матеріальної обстановки події злочину; 
 встановлення місця засади виконавця вбивства на 

«замовлення»; місця знищення виконавцем знаряддя вбивства на 
«замовлення»; місця виявлення транспортного засобу, використаного 
виконавцем вбивства на «замовлення»; 
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 аналіз вихідної інформації та висунення версій. 
Важливе значення для розслідування та розкриття злочину мають 

дані про особу виконавця (кілера) злочину. Як правильно зазначає Ю. М. 
Антонян, кілери – це вбивці-професіонали, злочинці-раціоналісти, вони 
дуже обережні, уважні, мобільні [9, с. 45]. Деякі дослідники виділяють за 
морально-психологічними й фізіологічними характеристиками два типи 
вбивць, які скоюють злочини з корисливих мотивів: 1) безконтактні: 
скоюють злочини безконтактним способом, тобто на відстані від жертви і 
використовують вогнепальну зброю; 2) контактні: «байдужі до крові», які 
мали контакт із жертвою і на яких залишаються сліди крові, інші сліди. 
При затриманні вони свідчать про причетність злочинця до вчинення 
злочину [10, с. 46].  

Вважаємо, що значуща криміналістична інформація про особу 
злочинця, спосіб вбивства, знаряддя, засоби вбивства та інші обставини 
його здійснення дозволяють слідчому висунути версії щодо виконавця 
(кілера) вбивства на «замовлення»:  

 версія перша: виконавцем вбивства на «замовлення» може бути: 
професійний стрілок із числа спортсменів, колишніх бійців спецназу 
тощо;  

 версія друга: виконавцем вбивства на «замовлення» може бути 
член організованої групи, злочинної організації;  

 версія третя: виконавцем вбивства на «замовлення» може бути 
особа, яка раніше була судима за вбивство, насильницькі злочини ;  

 версія четверта: виконавцем вбивства на «замовлення» може 
бути охоронець, бойовик; 

 версія п’ята: виконавцем вбивства на «замовлення» може бути 
інша особа.  

Використання слідчим знання криміналістичної характеристики вбивств 
на «замовлення» при огляді місця події сприятиме оперативному 
визначенню методів, прийомів, засобів розкриття та розслідування 
зазначених вбивств. Одним из центральних елементів криминалистичної 
характеристики вбийств по найму є спосіб вчинення злочину, який 
представляє собою комплекс дій організатора, посередника, виконавця з 
підготовки і вчинення або приховування злочину, обумовлений системою 
суб’єктивних і об’єктивных факторів і відносин суб’єктів злочину між собою. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ЗНАНИЙ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ЗАКАЗНЫХ» УБИЙСТВ 
ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 
В. П. Корж 

 
В статье проанализированы научные подходы к понятийному аппарату 

криминалистической характеристике преступлений и предложено 
криминалистическую характеристику «заказных» убийств рассматривать как 
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систему криминалистической значимой информации о признаках подготовки 
организатора ( «заказчика») к совершению убийства, личности исполнителя 
преступления, личности жертвы, типичных способах убийства, об обстановке 
его совершения, типичных следах преступления, использование которой 
позволяет следователю с учетом конкретной ситуации определить задачи 
осмотра места происшествия, методы расследования. Рассмотрены 
основные элемнты криминалистической характеристики «заказного» 
убийства. Важным элементом криминалистической характеристики является 
способ убийства, который включает способ подготовки к преступлению, 
способ совершения убийства, способ сокрытия следов убийства. Знание 
следователем типичных способов убийства будет способствовать 
оперативности в поиске орудия убийства, личности преступника, следов, 
вещественных доказательств, решению основных задач осмотра места 
происшествия, раскрытию преступления по «горячим» следам. 
Существенное значение для расследования «заказного» убийств имеют 
криминалистические знания следователя о подготовительных действиях 
организатора, этапы подготовки «заказчика» и исполнителя ( киллера) 
убийства. В процессе подготовки к убийству «исполнитель» заранее 
планирует способы сокрытия следов убийства . Выявление и фиксация 
материальных следов на месте происшествия поможет следователю 
смоделировать «следовую картину» «заказного» убийства, выдвинуть версии 
о личности преступника, личности потерпевшего. Использование 
следователем, тактических правил, криминалистических рекомендаций при 
осмотре места происшествия позволит оперативно раскрыть и расследовать 
«заказное» убийство.  

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, типичные 
способы убийств «на заказ», подготовительные действий «заказчика», 
типичные следы убийства, осмотр места происшествия. 

 
 

THE USE BY THE INVESTIGATOR OF THE KNOWLEDGE OF THE 
FORENSIC CHARACTERIZATION OF ‘CONTRACT’ MURDERS WHEN 

INSPECTING THE SCENE  
 

V. Korg 
 

The article analyzes the scientific approaches to the conceptual apparatus of 
forensic characterization of crimes and suggests that the forensic characterization 
of ‘contract’ murders be considered as a system of significant forensic information 
about the signs of the preparation of the organizer (‘customer’) to commit a 
murder, the identity of the perpetrator, the identity of the victim, typical murder 
methods, the circumstances of its commission, typical traces of a crime, the use of 
which allows the investigator, taking into account the specific situation determine 
the inspection tasks of the scene, investigative techniques. The main elements of 
the forensic characterization of the ‘ordered’ murder are considered. An important 
element of the forensic characterization is the method of murder, which includes a 
method of preparing for a crime, a method of committing murder, a method of 
hiding traces of murder. Knowledge by the investigator of typical methods of 
murder will contribute to promptness in the search for the murder weapon, the 
identity of the criminal, traces, physical evidence, the solution of the main tasks of 
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inspecting the scene, and solving the crime in hot pursuit. Forensic knowledge of 
the investigator on the preparatory actions of the organizer, the stages of the 
preparation of the ‘customer’ and the executor (killer) of the murder are essential 
for the investigation of the ‘ordered’ murders. In the process of preparing for the 
murder, the ‘executor’ plans in advance how to conceal traces of the murder. 
Identifying and fixing the material traces at the scene of the incident will help the 
investigator to simulate the ‘trail picture’ of the ‘contract’ murder, to put forward 
versions of the identity of the perpetrator, the person of the victim. Using the 
investigator, tactical rules, forensic recommendations when inspecting the scene 
of the incident will quickly reveal and investigate the ‘ordered’ murder. 

Key words: forensic characteristic, typical method of killing by ‘order’, the 
preparatory action of the ‘customer’, the typical traces of the murder, a crime 
scene examination. 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛІДЧОГО  

ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ПОКАЗАНЬ СВІДКА  
 
У статті конкретизуються основні завдання слідчого для верифікації 

показань свідка, розглянуто сутність кожного з них на певних етапах 
допиту (підготовчому, основному та заключному). Розкрито сутність 
понять «верифікація показань свідка» та «можливість сприймати». 
Зазначено, що верифікація показань свідка – це спосіб встановлення 
об’єктивної істини факту або твердження особи стосовно обставин 
кримінального правопорушення. Можливість сприймати – це процес 
формування суб'єктивного цілісного образу обставин кримінального 
правопорушення. 

Ключові слова: верифікація, показання, свідок, слідчий, завдання, 
кримінальне правопорушення. 

 
 
На сучасному етапі розвитку органів Національної поліції 

відбувається процес запровадження в практичну діяльність поліцейських 
новітніх методів пізнання (оперативних, тактичних та стратегічних). 
Доволі важливим методом криміналістики, що належить до групи 
тактичних методів пізнання, є верифікація (з пізньолат. «verificatia» – 
підтвердження; лат. «verus» – істинний, «facio» – роблю). Однак, сутність 
його застосування вченими ще не була описана.  

Як відомо, вагоме значення для досудового розслідування 
кримінального правопорушення мають показання свідка стосовно 
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відомих йому обставин, що підлягають доказуванню під час 
кримінального провадження. Свідок зобов’язаний «…давати правдиві 
показання під час досудового розслідування та судового розгляду…» 
(пп.2, п. 2, ст. 66 КПК України [1]) та за завідомо неправдиві показання 
«…свідок несе кримінальну відповідальність…» (п. 1, ст. 67 КПК України 
[1]). Однак, в практиці досудового розслідування констатуються 
непоодинокі випадки неправдивих показань свідка.  

Відповідно до статті 96 КПК України є такі способи з’ясування 
достовірності показань свідка [1]: 1) встановлення можливості свідка 
сприймати факти, про які він дає показання; 2) викриття недостовірності 
показань свідка шляхом надання стороною показань, документів, які 
підтверджують репутацію свідка; 3) формулювання запитань, які 
спрямовані на з’ясування достовірності його показань; 4) допиту щодо 
попередніх показань, які не узгоджуються із його показаннями. Однак, 
визначені способи з’ясування достовірності показань свідка у наукових 
працях не розкриті повною мірою. Тому, набуває актуальності 
конкретизація основних завдань слідчого для встановлення достовірності 
показань свідка шляхом застосування методу верифікації.  

Процесуальна сторона допиту, способи з’ясування та встановлення 
достовірності показань свідка визначені у нормах КПК України (ст. 65-67, 
96, 224, 352), а також викладені у підручниках (навчальних посібниках, 
наукових статтях) з кримінального процесу. Наприклад, особливості 
допиту свідка описували: В. І. Галаган, Ю. М. Грошевий, 
А. Я. Дубинський, Л. Г. Дубинін, Є. Д. Лук’янчиков, О. Р. Михайленко, 
В. Т. Нор, М. А. Погорецький, С. М. Стахівський, М. С. Строгович, 
Л. Д. Удалова та ін. Тактика допиту свідка викладена у підручниках з 
криміналістики (Р. С. Бєлкіна, М. В. Жижина, М. В. Салтевського, 
В. Ю. Шепітька та ін.) тощо. Однак, у своїх працях вчені не розглядали 
перелік основних завдань слідчого для верифікації показань свідка. Це й 
буде метою нашої статті.  

На нашу думку, верифікація показань свідка – це спосіб 
встановлення об’єктивної істини факту або твердження особи стосовно 
обставин кримінального правопорушення.  

Процес верифікації показань охоплює майже усі слідчі (розшукові) дії, 
серед яких провідне значення має допит. Як відомо, усі слідчі (розшукові) 
дії мають три етапи реалізації – підготовчий, основний та заключний. 
Розглянемо сутність кожного з цих етапів у контексті основних завдань 
слідчого для верифікації показань свідка.  

Для того щоби під час допиту та інших слідчих (розшукових) дій 
можна було ефективно здійснювати верифікацію показань свідка, 
необхідна ретельна та копітка підготовка слідчого. Отже, основними 
завданнями слідчого на підготовчому етапі є: 1) вивчення обставин 
кримінального правопорушення; 2) збір відомостей про особу свідка; 
3) складання переліку запитань, які сприятимуть верифікації показань. 
Розглянемо сутність кожного з цих завдань. 

Щодо першого завдання – вивчення обставин кримінального 
правопорушення. Для подальшої верифікації показань свідка на 
підготовчому етапі допиту слідчий повинен: а) встановити, чи дійсно особа 
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була свідком події кримінального правопорушення; б) встановити обставини 
вчинення кримінального правопорушення; в) встановити особливості 
місцевості, де відбувалося кримінальне правопорушення; г) встановити 
особливості погодних умов під час кримінального правопорушення; 
д) встановити особливості умов сприйняття злочинної події та ін.  

Для вирішення другого завдання – збору відомостей про особу 
свідка, слідчий повинен встановити: а) стосунки свідка з підозрюваним, 
потерпілим; б) репутацію свідка; в) наявність у свідка хронічної психічної 
хвороби, природних або набутих аномалій розвитку органів відчуття 
тощо; г) індивідуально-психологічні характеристики свідка (тип характеру, 
особливості психічних пізнавальних процесів, рівень інтелектуального 
розвитку) та ін. Тобто слідчий повинен вивчити усі анатомо-фізіологічні, 
психічні та соціальні характеристики свідка, які можуть впливати на 
достовірність показань. Слід підкреслити, що встановлення слідчим цих 
характеристик, з одного боку, є обов’язковою умовою для подальшої 
верифікації показань свідка, з іншого – фактором, що обумовлює 
достовірність або недостовірність показань свідка. Розглянемо їх більш 
детальніше. 

Щодо встановлення слідчим вікових особливостей свідка. Наприклад, 
як відомо, діти дошкільного віку не можуть визначати вік дорослої людини 
(для дитини двадцятип’ятирічна особа здається старою); ріст дорослої 
людини (для дитини є високою особа ростом 1 м. 60 см.). Тому, для 
оцінки достовірності показань свідка зазначений фактор є доволі 
важливим. 

Також, для того щоби свідок під час дачі показань був 
неупередженим (наприклад, щоби він не захищав або не мстися 
підозрюваному), вагоме значення для подальшої верифікації показань 
має встановлення слідчим наявності у свідка стосунків з підозрюваним і 
потерпілим та їх характеру. 

Слідчий повинен також обов’язково ураховувати факт засудження 
свідка «…за завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або інші 
діяння, що підтверджують нечесність свідка…» (п. 2., ст. 96 КПК України 
[1]). Так як саме це може слугувати однією з підстав визнання показань 
не достовірними доказами. 

Щодо необхідності встановлення слідчим наявності у свідка психічної 
хвороби, природних або набутих аномалій розвитку органів чуття. 
Зрозуміло, що наявність у свідка хронічної психічної хвороби робить його 
показання не допустимими доказами. Певні природні або набуті аномалії 
розвитку органів чуття (зору, слуху, нюху, смаку, дотику) у свідка можуть 
лежати в основі хибного або спотвореного сприйняття та відтворення 
обставин кримінального правопорушення (наприклад, часткова глухота, 
поганий зір тощо).  

Для отримання від свідка достовірних показань має вагоме значення 
й його рівень інтелектуального розвитку. Саме встановлення слідчим 
здатності (нездатності, обмеженої здатності) свідка розуміти сутність та 
значення події кримінального правопорушення та його здатності 
(нездатності, обмеженої здатності) об’єктивно відтворювати її є 
необхідною умовою для подальшої верифікації показань.  
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Щодо необхідності визначення типу характеру. Так, наприклад, якщо 
особа демонстративного типу характеру, під час надання показань вона 
схильна до патологічної брехні; вона може спотворювати, перекручувати 
та викривляти фактичні дані, ставлячи себе у центрі подій; особи 
ригідного та епілептоїдного типу характеру схильні до зайвої 
драматизації подій; особа конформного типу буде жадати підтвердження 
того, що вона все правильно говорить; особа педантичного типу 
характеру буде в’язнути в дрібницях, може розпочинати здалеку, зайво 
деталізувати власне ставлення до події; особа гіпертимічного типу буде 
навпаки, пропускати так звані «дрібниці», вважаючи їх не суттєвими; 
особа тривожно-боязкого типу буде боятися давати показання та тому 
подібне. Тому дуже важливо попередньо визначити індивідуально-
психологічні особливості характеру свідка, для подальшої верифікації 
його показань під час слідчих (розшукових) дій.  

Відповідно до п. 1, ст. 96 КПК України [1] способом з’ясування 
достовірності показань свідка є встановлення можливості свідка 
сприймати факти, про які він надає показання. Розглянемо категорію 
«можливість сприймати» з точок зору психофізіології та психології.  

Можливість сприймати – це, насамперед, з’ясування того, чи дійсно свідок 
бачив або чув те, про що розказує, тобто чи він був здатним на момент 
сприйняття події об’єктивно формувати образ обставин кримінального 
правопорушення. Можливість сприймати базується на досвіді особи. Отже, ми 
вважаємо, що можливість сприймати це процес формування суб’єктивного 
цілісного образу обставин кримінального правопорушення.  

Як відомо, залежно від провідного аналізатора сприйняття може бути 
[2]: зоровим, слуховим, дотиковим, нюховим та смаковим. Розглянемо 
фактори, які впливають на об’єктивність сприйняття свідка та мають 
значення для подальшої верифікації його показань.  

Зорова можливість сприймати – це здатність особи до побудови 
зорового образу події кримінального правопорушення. На зорове 
сприйняття впливають такі фактори: 1) зовнішні: а) рівень освітленості 
(достатній, недостатній); б) розподіл яскравості (рівномірний або 
нерівномірний); в) ступінь яскравості (сліпуча, надзвичайна, особлива, 
незвичайна) та ін.; 2) внутрішньо-особистісні: а) спектральний склад 
людини; б) індивідуальні специфічні властивості ока (дальтонізм); 
в) індивідуальні спадкові особливості людського ока та психіки; 
г) психофізіологічний стан людини та ін.  

Слухова можливість сприймати – це здатність особи до акустичного 
отримання та інтерпретації інформації. На слухове сприйняття 
впливають такі фактори: 1) зовнішні: а) гучність сторонніх акустичних 
стимулів; б) складність акустичних стимулів; в) слабкість акустичного 
стимулу та ін.; 2) внутрішньо-особистісні: а) індивідуальні специфічні 
властивості будови вуха; б) вушні захворювання; в) вроджена повна або 
часткова нездатність чути; г) набута повна або часткова нездатність чути 
(внаслідок впливу: деяких системних інфекційних хвороб (наприклад, 
кору, грипу, менінгіту, епідемічного паротиту); травми або тривалої дії 
сильного шуму і вібрацій; отруєння; отосклерозу; старіння слухових 
клітин і нейронів тощо) та ін.  
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Нюхова можливість сприймати – це здатність особи сприймати та 
ідентифікувати запахи. На нюхове сприйняття впливають такі фактори: 
1) зовнішні: а) концентрація пахучої речовини; б) температура; 
в) вологість; г) забрудненість повітря та ін.; 2) внутрішньо-особистісні: 
а) індивідуальні специфічні властивості нюхових аналізаторів; б) відчуття 
голоду; в) емоції та ін. 

Смакова можливість сприймати – це здатність особи до смакового 
сприйняття, що характеризується відчуттями (солодкого, солоного, 
гіркого, кислого). На смакове сприйняття впливають такі фактори: 
1) зовнішні: а) температура; б) вологість; в) забрудненість повітря та ін.; 
2) внутрішньо-особистісні: а) відчуття голоду (коли особа поїла чутливість 
смакових рецепторів до різних смакових речовин знижується); 
б) емоційне збудження, в) переживання; г) відсутність або втрата 
смакової чутливості та ін.  

Тактильна (дотикова) можливість сприймати – це здатність особи до 
тактильного сприйняття, яке характеризується тактильним відчуттям (дотику, 
вібрації та тиску). На тактильне сприйняття впливають такі фактори: 
1) зовнішні: а) сила дії механічних подразників на поверхню шкіри; б) тиск на 
шкіру, що спричинює її деформацію та ін.; 2) внутрішньо-особистісні: 
а) ступінь чутливості нервових волок; б) природжена нечутливість до болю; 
в) тривалість активності холодових рецепторів та ін. 

За формами існування матерії науковці виокремлюють такі види 
сприйняття як [2]: сприйняття часу, сприйняття руху та сприйняття простору. 
На сприймання часу впливає багато факторів. Так, наприклад, 1) прискорюють 
сприйняття плину часу: а) діяльність особи; б) кофеїн; в) зацікавленості особи 
та ін.; 2) уповільнюють сприйняття плину часу: а) бездіяльність особи; 
б) медикаменти; в) алкоголь і хінін; д) нецікаве; є) процес очікування; ж) стан 
пригніченості або фрустрації; з) переживання та ін. Викривляють процес 
сприймання особою руху та простору такі фактори як: а) стан алкогольного 
або наркотичного сп’яніння; б) стан пригніченості; в) стан емоційного 
перезбудження; г) втома та ін. 

Сприйняття також може бути [2]: повним і неповним; помилковим або 
ілюзорним (спотворене відображення дійсності); швидким й повільним, 
глибоким і поверхневим. Для подальшої верифікації показань свідка під 
час досудового розслідування кримінального правопорушення все це 
слід обов’язково ураховувати. 

Сприйняття людини має певні властивості [2]: предметність, цілісність, 
константність, вибірковість, осмисленість, узагальнення. Знання їх сутності 
має також велике значення для подальшої верифікації показань свідка.  

Отже, щодо цілісності («…образи відображених предметів та явищ 
постають у свідомості в єдності багатьох якостей і властивостей…» [2]). Слід 
зазначити, що людина сприймає цілісну структуру предмета (явища), хоча 
найчастіше інформація про нього надходить неповно. У практиці 
правоохоронної діяльності трапляються випадки так званого «замикання». 
Часто свідки, які тільки чули, але не бачили події (неповне сприйняття), 
несвідомо доповнюють образ сприйнятого. Це пояснюється тим, що мозок 
миттєво «домальовує картину» того, що відбувалося. І, як наслідок, свідок 
може стверджувати те, що він «бачив» певну подію та впевнений у своїй 
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правоті, тоді як, насправді, – він тільки чув, а все інше – «домалював» мозок. 
Тому, під час допиту свідка, дуже важливо ставити запитання, які 
встановлювали би факт того чи дійсно свідок бачив, те що він стверджує. 

Щодо константності («…це відносна постійність величини, форми, 
кольору предметів та явищ, що сприймаються при зміні відстані, ракурсу, 
освітленості...» [2]). Слідчому, слід пам’ятати, що наприклад, 
будівельники, які будують багатоповерхові будинки (а також мешканці 
багатоповерхівок), бачать об'єкти, що знаходяться внизу, без 
спотворення їх розмірів. Тоді як лісникові, який усе своє життя прожив у 
лісі (або мешканцю села), ці об’єкти покажуться дуже маленькими, 
можливо ледь помітними. 

Предметність сприймання («…будь-який предмет або явище 
відображається не як механічна сума якостей і властивостей, а як об’єкт, 
який має свій зміст, природу, призначення…» [2]). Зазвичай предмети 
визначають не за їхнім зовнішнім виглядом, а відповідно до того, як їх 
застосовують на практиці, або за їх основними якостями. Предметність є 
набутою властивістю сприйняття.  

Вибірковість сприймання («…виділення одних об’єктів як основних 
порівняно з іншими…» [2]). Свідок вибірково сприймає обставини 
кримінального правопорушення, зосереджуючи свою увагу на тому, що його 
найбільш цікавить, або що є найбільш яскравим. Тому, під час допиту він може 
загострювати свою увагу на тих моментах, які для нього особисто є 
важливими, упускаючи ті, що на його думку, є другорядними та не важливими. 

Осмисленість сприймання («…співвіднесення предмета сприймання 
з його значенням…» [2]). Осмисленість сприймання пов’язана з 
попереднім досвідом людини та залежить від полюсу сприйняття 
предмету (явища) у минулому, від загального змісту психічної діяльності 
та індивідуальних особливостей особи. Так, наприклад, фотограф – дуже 
добре може описати зовнішній вигляд людини, обстановку місця події; 
вчитель – без особливих труднощів читає тексти, що написані різними 
почерками; звичайна людина у лісі бачить дерева та кущі, а лісник – 
різновиди рослин, їхній вік, їх хвороби тощо.  

Отже, оцінюючи можливість свідка сприймати факти та обставини 
кримінального правопорушення, слідчому слід ураховувати дуже велику 
кількість його характеристик, починаючи з його психічних та анатомо-
фізіологічних особливостей, закінчуючи його досвідом, соціальним 
статусом тощо. 

Слід підкреслити, що визначений законодавцем у п. 1, ст. 96 КПК 
України [1] спосіб з’ясування достовірності показань свідка, а саме: 
«…встановлення можливості свідка сприймати факти, про які він дає 
показання…», не є точним. Як відомо, процес сприйняття є психічним 
пізнавальним процесом, що характеризує процес формування 
суб’єктивного цілісного образу навколишнього світу. Сприйняття людини 
тісно взаємопов’язане з іншими його психічними пізнавальними 
процесами, такими як: відчуття, пам'ять, мислення, уява, мовлення.  

Тому, важливе значення для процесу отримання від свідка 
достовірної інформації стосовно обставин кримінального 
правопорушення має не тільки його здатність сприймати, але й здатність: 
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1) відчувати; 2) об’єктивно упорядкувати сприйняте; 3) запам’ятовувати, 
зберігати та об’єктивно відтворювати сприйняте; 4) утворювати образ 
предмету (явища), що в даний момент не сприймається, але був 
сприйнятий раніше; 5) об’єктивно пояснювати суб’єктивно сприйняте. Й 
отже, слідчий, під час збору інформації про особу свідка, не повинен 
обмежуватися тільки вивченням його особливостей й характеристик 
сприйняття, він також повинен ураховувати й особливості та 
характеристики усіх інших його психічних пізнавальних процесів. 

Щодо третього завдання, яке повинен вирішити слідчий під час підготовки 
до допиту – це складання переліку запитань до свідка щодо відомих йому 
обставин кримінального правопорушення. Формуючи такий перелік запитань, 
слідчому необхідно враховувати індивідуальні характеристики та особливості 
характеру, психічних пізнавальних процесів, органів чуття свідка тощо. Перелік 
запитань повинен бути спрямований на з’ясування: а) відомих свідкові фактів та 
обставин кримінального правопорушення; б) зовнішніх факторів, які могли 
викривити сприйняття; д) відповідності показань свідка обставинам 
кримінального правопорушення; є) ступеню достовірності показань свідка. 
Слідчий повинен пам’ятати, що запитання повинні бути чіткими та конкретними. 

Щодо основного етапу – під час допиту. Допитуючи свідка, слідчий 
одночасно повинен встановлювати достовірність його показань. Для цього 
слідчому необхідно вирішувати такі завдання: 1) співвідносити показання 
свідка з наявними фактичними даними та з показаннями інших осіб; 
2) здійснювати аудіовізуальну психодіагностику ознак, що вказують на 
повідомлення свідком неправдивих показань; 3) викривати свідка у 
неправдивості його показань; 4) задавати свідкові уточнюючі та конкретизуючи 
запитання, які спрямовані на з’ясування достовірності його показань та ін. 

Слід зазначити, що з часом зростає ступінь відмінності між образом 
сприймання обставин кримінального правопорушення та його уявленням. 
Отже, чим більший проміжок часу пройшов між актом сприймання й 
уявленням, тим більше образ спотворюється. Тобто з збільшенням часу, 
що минув після кримінального правопорушення, деталі обставин 
кримінального правопорушення змінюються, спрощуються або 
перетворюються (наприклад, може змінитися розташування предмету, 
образ предмета може перетворитися на загальну схему або символ). 
Тому, слідчий повинен це ураховувати під час допиту свідка.  

Результатом верифікації показань свідка під час допиту повинно бути 
підтвердження (не підтвердження): 1) відповідності його показань 
обставинам кримінального правопорушення; 2) узгодженості його 
показань з наявними об’єктивними фактичними даними; 3) достовірності 
його показань; 4) істинності наявних фактичних даних.  

На заключному етапі (після допиту) слідчий повинен вирішити такі 
завдання: 1) співвіднести показання свідка з наявними фактичними 
даними та з показаннями інших осіб; 2) оцінити показання свідка та 
визначити в них прогалини та неточності; 3) підготувати уточнюючі 
запитання до свідка (за необхідності); 4) зібрати додаткову інформацію, 
яка конкретизує та уточнює обставини кримінального правопорушення. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що верифікація – це метод 
криміналістики, який спрямований на встановлення об’єктивної істини 
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стосовно обставин кримінального правопорушення. Застосування методу 
верифікації є безперервним процесом, який охоплює майже усі слідчі 
(розшукові) дії. Тому, слідчому необхідно бути обізнаним щодо його 
сутності та особливостей застосування.  
 

Перелік посилань 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ПОКАЗАНИЙ СВИДЕТЕЛЯ 
 

А. Н. Цильмак 
 

В статье раскрыто содержание определений: «верификация показаний 
свидетеля» и «возможность воспринимать». Под верификацией показаний 
свидетеля следует понимать – способ установления объективной истины 
факта или утверждения свидетеля относительно обстоятельств уголовного 
правонарушения.  

Возможность воспринимать – это процесс формирования субъективного 
целостного образа обстоятельств уголовного правонарушения. Подчеркнуто, 
что процесс восприятия тесно взаимосвязан с такими психическими 
познавательными процессами личности как: ощущение, память, мышление, 
воображение и речь. Поэтому, достоверность информации относительно 
обстоятельств уголовного правонарушения обуславливается способностью 
личности не только воспринимать, а и способностью: 1) чувствовать; 
2) объективно упорядочивать воспринятое; 3) запоминать, хранить и 
объективно воспроизводить воспринятое; 4) образовывать образ предмета 
(явления), который в данный момент не воспринимается, но был воспринят 
ранее; 5) объективно объяснять субъективно воспринятое. Поэтому 
следователь, во время сбора информации о личности свидетеля, не должен 
ограничиваться только изучением его особенностей восприятия, он также 
должен учитывать и все другие его особенности и характеристики 
психических познавательных процессов. 

Автором конкретизируются основные задания следователя для верификации 
показаний свидетеля на определенных этапах допроса (подготовительном, 
основном и заключительном). Указано, что основными заданиями на 
подготовительном этапе являются: 1) изучение обстоятельств уголовного 
правонарушения; 2) сбор сведений о личности свидетеля; 3) составление перечня 
вопросов, которые будут способствовать верификации показаний. 
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Основными заданиями для верификации его показаний во время допроса 
свидетеля являются такие: 1) соотносить показания свидетеля с имеющимися 
фактическими данными и с показаниями других лиц; 2) осуществлять 
аудиовизуальную психодиагностику признаков, указывающих на сообщение 
свидетелем ложных показаний; 3) разоблачать свидетеля в ложности его 
показаний; 4) задавать свидетелю уточняющие и конкретизируя вопросы, 
направленные на выяснение достоверности его показаний и др. 

Результатом верификации показаний свидетеля во время допроса должно 
быть подтверждение (не подтверждение): 1) соответствия его показаний 
обстоятельствам уголовного правонарушения; 2) согласованности его показаний с 
имеющимися объективными фактическими данными; 3) достоверности его 
показаний; 4) истинности имеющихся фактических данных. 

На заключительном этапе (после допроса) заданиями следователя есть: 
1) сопоставление показаний свидетеля с имеющимися фактическими данными и 
показаниями других лиц; 2) оценивание показаний свидетеля и определение в них 
пробелов и неточностей; 3) подготовка уточняющих вопросов к свидетелю (по 
необходимости); 4) собор дополнительной информации, которая конкретизирует и 
уточняет обстоятельства уголовного правонарушения. 

Подчеркнуто, что применение метода верификации – это непрерывный 
процесс, который охватывает почти все следственные (розыскные) действия. 
Поэтому, следователю необходимо знать его сущность и особенности 
применения. 

Ключевые слова: верификация, показания, свидетель, следователь, 
задача, уголовное правонарушение 

 
 

THE PRIMARY INVESTIGATOR’S TASKS  
FOR TESTIMONIES VERIFICATION 

 
A. Tsilmak 

 
In this article there were proposed author’s definitions for ‘testimonies 

verification’ and ‘capability to perceive’. It was emphasized that testimonies 
verification is the way for determination the objective truth of fact or statement of a 
person relating to the circumstances of criminal offence.  

A possibility to perceive – is the process of formulation of holistic subject 
subjective of criminal offence. It was pointed, that the process of perception is 
interrelated with such psychological cognitive processes of personality as 
aesthesia, memory, ideation, imagination and speech. That’s why, the certainty of 
information relating to the circumstances of criminal offence is conditioned by the 
ability of personality not only to perceive, but to: 1) feel; 2) order perceived 
objectively; 3) memorize, keep and reproduce perceived objectively; 4) form the 
subject’s image or phenomenon that is not being perceived at the moment, but it 
had been perceived before; 5) explain objectively that is subjectively perceived. 

There were concretized by the author the primary tasks of investigator for 
testimony verification during certain stages of interrogation (preparatory, principal 
and final). It was mentioned, that the primary tasks on the preparatory stage are: 
1) to research the circumstances of forensic offence; 2) to collect the data about 
the personality of witness that is about: a) the character of relations with suspect 
and victim; b) his reputation; c) the presence of chronic psychological disease, 
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natural or acquired abnormalities of the development of perception bodies; d) his 
individual and psychological characteristics (type of character, peculiarities of 
psychological perceptional processes, level of intellectual development) and etc.; 
3) the composition of questions’ list, that will provide the testimonies verification. 

It was determined, that testimonies verification during interrogation may take 
place by means of testimonies comparison with available facts and methods of 
audiovisual psychodiagnostics. 

On final stage (after interrogation) investigator`s tasks are the: 1) comparison 
of testimonies with other persons` evidences; 2) estimation of testimonies and 
determination their gaps and inaccuracies; 3) preparation of clarifying questions to 
the witness (on necessity); 4) collection of additional information, that concretizes 
and clarify the circumstances of criminal offence. 

It was accentuated that verification’s method appliance is uninterrupted 
process, that comprises almost all investigative (inquiry) actions. That’s why, 
investigator should be aware of its essence and peculiarities of its appliance. 

Key words: verification, testimonies, witness, investigator, task, criminal offence 
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ГЕНЕЗИС ЗАСТОСУВАННЯ IT-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФІЛАКТИЦІ  
ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ  

ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 
 

У статті на основі аналізу наукової літератури та експертної 
практики розкрито питання застосування сучасних інформаційних 
технологій у профілактиці та розслідуванні злочинів, які вчиняються із 
використанням вогнепальної зброї. За результатами вивчення досвіду 
застосування IT-технологій в даній галузі в Україні окреслені існуючі 
проблеми та окремі шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: генезис, профілактика, розслідування злочинів,  
IT-технології, вогнепальна зброя. 
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій у 90-х роках минулого 
сторіччя, зокрема щорічне зростання ринку в цій галузі та неухильне 
розширення комп’ютерної мережі Інтернет, стали факторами, які 
зумовили радикальні зміни в усіх сферах життя в розвинених країнах. 
Інформаційні технології впроваджуються в найрізноманітніші сфери 
людської діяльності. При цьому світові тенденції розвитку комп’ютерних 
мереж характеризуються зростанням технічної досконалості та 
інтелектуальної наповнюваності, пов’язаним із розвитком технологій 
цифрової передачі аудіо- і відеоінформації, підвищення рівня 
використання оптичних систем і пакетних принципів передачі даних, 
розгорненням широкосмугових радіосистем і супутникових каналів, а 
також створенням у телекомунікаційних мережах високоінтелектуальних 
серверів із широким спектром інформаційних послуг [6, с. 9]. 

Актуальним є використання інформаційних технологій в освіті, 
культурі, засобах масової інформації, створення електронних бібліотек, 
довідниково-інформаційних систем, банків даних і знань. Потужним 
засобом наповнення інформаційного середовища є Інтернет-технології. 
Нині в Україні існує кількасот тисяч WEB-сайтів з різних галузей знань  
[6, с. 12-13]. 

Процес впровадження інформаційних технологій триває і в галузі 
боротьби зі злочинністю, профілактиці й розкритті злочинів 
правоохоронними органами [14]. Слід зауважити, що злочинність в 
Україні набуває нової структури, підвищується її організованість та 
технічна оснащеність, злочинні угруповання стають все більш 
мобільними і винахідливими. Не викликає сумнівів той факт, що для 
швидкої та ефективної боротьби зі злочинністю, необхідне залучення 
найсучасніших інформаційних технологій. 

Досить перспективними для використання в експертній та слідчий 
практиці є комп’ютерні технології. Вони дозволяють фіксувати й 
опрацьовувати інформацію в найкоротші терміни, уникаючи складних 
лабораторних процесів. Саме комп’ютерні технології ставлять роботу з 
інформацією на високий рівень. Невипадково, що ці їх якості одержали 
високу оцінку в практичних працівників правоохоронних органів. 

Експертна та слідча практика накопичила певний позитивний досвід 
використання комп’ютерних технологій у фіксації та опрацюванні 
криміналістично значимої інформації, отримала за їх допомогою певні 
результати в процесі встановлення об’єктивної істини [3, с. 2; 9; 11]. 

Профілактика та розслідування злочинів неможливе без тісної 
взаємодії слідчих, експертних підрозділів МВС, МЮ України. Однією з 
його форм є спільне використання накопиченої такими підрозділами 
інформації. Суттєву, а в багатьох випадках вирішальну роль у боротьбі зі 
злочинністю відіграє використання систем інформаційного забезпечення 
органів, які здійснюють інформаційну підтримку запобігання злочинів, 
встановлення й розшуку злочинців, надають довідникову, аналітичну та 
статистичну інформацію. 

В інформаційній мережі МВС України функціонують (функціонували) 
такі інформаційні підсистеми: «ІБД», «Розшук», «ОДК», «Оріон», 
«Пізнання», «Наркобізнес», «Арсенал» та ін. [8, с. 94; 12]. 
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На сьогоднішній день сучасні інформаційні технології 
використовуються і при проведенні судових експертиз і перевірок, 
веденні обліків та баз даних. 

Триває процес інформатизації і в галузі проведення балістичних 
досліджень. 

Серед наукових джерел найбільш систематизована і зважена 
інформація міститься у дисертаційних роботах. Значний внесок у 
вирішенні питань ідентифікаційного та неідентифікаційного характеру при 
дослідженні вогнепальної зброї, слідів на ушкоджених перешкодах, 
зробили такі дослідники як: В. Є. Бергер, П. Д. Біленчук, 
В. Ю. Владіміров, С. В. Дружинін, Б. М. Єрмоленко, В. В. Зирянов, 
М. М. Зюскін, Б. М. Комаринець, І. Ф. Крилов, В. Н. Ладін, І. В. Латишов, 
С. М. Матвєєв, М. С. Пестун, В. М. Плескачевський, Г.А. Самсонов, 
І. О. Сапожніков, Є. М. Тіхонов, В. В. Філіппов, В. Ф. Черваков та інші. 

Безсумнівно, зазначені автори надали істотну допомогу експертній і 
слідчій практиці, внесли чимало нового в теорію і практику проведення 
судово-балістичної експертизи. Разом із цим більшість таких досліджень 
проводилися за зовсім інших умов боротьби зі злочинністю, спиралися на 
інші можливості науки і техніки в розслідуванні злочинів та відповідну їм 
систему кримінального судочинства. 

Якісні зміни арсеналу науково-технічних засобів, що відбулися за 
останні роки під впливом науково-технічного прогресу, відкрили нові 
можливості в роботі з інформацією, поставили перед криміналістикою 
завдання вдосконалення старих і розроблення нових методик її 
опрацювання [3, с. 2; 18]. 

Оскільки процес впровадження інформаційних технологій, 
комп’ютеризації експертних досліджень, і зокрема, в галузі судової 
балістики, розпочався відносно нещодавно, а в розглянутих нами 
дисертаційних роботах вчених-криміналістів в галузі балістичних 
досліджень розглядаються питання ідентифікації вогнепальної зброї і 
боєприпасів до неї в достатньо широкому аспекті розуміння проблеми, то 
виникає необхідність її деталізації. 

Із року в рік працівниками Міністерства внутрішніх справ, 
Міністерства юстиції України здійснюється комплекс заходів, які 
спрямовані на посилення боротьби з незаконним обігом вогнепальної 
зброї. З минулих десятиліть ринок зброї кримінального світу значною 
мірою поповнився за рахунок старих запасів озброєння з часів війни 
(АТО, ООС) та системних розкрадань з армійських складів і арсеналів 
МВС, а також незначна кількість ввозилась з-за кордону [1, с. 37; 15]. 

Розповсюдження зброї, а також вчинення злочинів з її 
застосуванням, є однією з тривожних тенденцій нашого життя. 
Статистичні дані державних органів виконавчої і судової влади свідчать, 
що складність вирішення даної проблеми – проблеми обігу вогнепальної 
зброї, ще більше загострюється наявністю саме латентного незаконного 
обігу зброї, що не стоїть на обліках МВС України, як реальної загрози 
посягання на життя і здоров’я людини, права і свободи суспільства в 
цілому [2, с. 10]. Про це свідчить аналіз вилучення працівниками МВС 
України вогнепальної зброї у злочинців в ході цільових операцій «Зброя», 
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а також інших слідчих-розшукових заходів, що в свою чергу 
підтверджується кількістю балістичних досліджень проведених 
працівниками відділів трасологічних досліджень та балістичних обліків 
НДЕКЦ МВС України в різних областях. Так, за десять місяців 2018 року 
проведено 183 дослідження вогнепальної зброї, набоїв та слідів пострілу. 
Із них за друге півріччя 2018 року з 94 експертиз 16 ідентифікаційних, з 
яких 7 ототожнень нарізної зброї, 4 гладкоствольної, 5 травматичної дії з 
гумовою кулею, та 78 неідентифікаційних, з яких 14 з віднесенням зброї 
до категорії вогнепальної нарізної, 32 до вогнепальної саморобної та 
атипової, 5 до гладкоствольної мисливської, 2 до зброї травматичної дії з 
резиновою кулею, 8 до газо-балонної пневматичної та газової,  
17 експертиз набоїв, з яких 15 – боєприпаси до нарізної вогнепальної 
зброї та 2 набої до гладкоствольної мисливської зброї. 

Якщо порівняти кількісний показник досліджень за цей же період 
минулого року, то він не зменшується. Помітно зростає кількість 
надходження на експертизу саморобної та атипової вогнепальної зброї, 
яка до речі, за своїми вражаючими властивостями не поступається 
нарізній вогнепальній зброї заводського виготовлення. 

За архівними даними статистики ВІТ МВС України в ході проведення 
правоохоронними органами спеціальних операції на території України 
було вилучено з незаконного обігу з 2002 по 2018 рік – 68395 одиниці 
вогнепальної зброї (в 2002 році – 5514 одиниць вогнепальної зброї, в 
2003 році – 3763 одиниці, в 2004 році – 4547 одиниці, 2018 році –  
4023 одиниці) (див.рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Кількість вогнепальної зброї, вилученої з незаконного обігу на 
території України в 2002-2004, 2018 рр. 

 
З використанням вогнепальної зброї за 2002-2018 р. р. на території 

України вчинено – 7990 злочинів (2002 рік – 658 злочини, 2003 рік –  
560 злочини, 2004 рік – 385 злочини, за 2018 рік – 470 злочинів) 
(див. рис. 2). 
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Рис. 2. Кількість злочинів вчинених на території України з використанням 
вогнепальної зброї в 2002-2005, 2018 рр. 

 
У середньому, по дозвільній системі УНП МВС України в різних 

областях станом на 01.01.2019 р. зареєстровано 17588 власників 
вогнепальної зброї, сьогодні в їх володінні знаходиться 20141 одиниця 
вогнепальної зброї. 

Проаналізувавши статистичні показники, можна стверджувати, що в 
Україні кількість злочинів з використанням вогнепальної не зменшується. 
Також потрібно зауважити, що ці злочини є найбільш тяжкими, так як вони 
спрямовані проти життя та здоров’я особи – вбивства, розбійні напади тощо. 

На теперішній час розвиток традиційної криміналістики, її 
удосконалення, враховуючи створення інформаційно-пошукових банків 
даних та підвищення рівня їх автоматизації, подальший розвиток методології 
дослідження об’єктів криміналістичної ідентифікації, розглядаються як 
реальний резерв у справі підвищення ефективності експертного 
забезпечення процесу профілактики та розслідування злочинів, наближенню 
до європейського рівня. 

Останні роки зусилля судових експертів спрямовані на впровадження 
сучасних методів досліджень, оволодіння науковим інструментарієм для їх 
проведення, створення сучасних інформаційно-пошукових систем та на 
використання новітніх технологій обміну інформацією. 

В умовах значної кількості злочинів, вчинених із застосуванням 
вогнепальної зброї, надзвичайної важливості набуває питання використання 
автоматизованих балістичних пошукових систем, які підвищують 
ефективність роботи експертів та скорочують час на проведення досліджень 
[7, с. 11; 17]. 

Реагуючи на криміногенну ситуацію, що постійно змінювалася в 
країні, останніми роками Міністерством внутрішніх справ України 
здійснено ряд організаційних і методичних заходів щодо профілактики 
та розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вогнепальної 
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зброї, за допомогою криміналістичних обліків, ведення яких покладено 
на Експертну службу МВС України. 

Кількість перевірок вогнепальної зброї ЦКГТ ДНДЕКЦ на теперішній 
час (2005-2018 р. р.) складає 44422 у середньому це 3173 на рік. 

Кількість злочинів поставлених на облік ЦКГТ ДНДЕКЦ на тепе-
рішній час (2005-2018 р. р.) складає 4802 у середньому це 343 на рік. 

У рамках підвищення ефективності експертного супроводження 
профілактики та розслідування таких злочинів, на виконання п. 6.3 
Програми протидії нелегальному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів, 
вибухівки та радіоактивних матеріалів на 2004-2007 роки, у серпні  
2005 року в ДНДЕКЦ МВС України введено в експлуатацію 
автоматизовану балістичну ідентифікаційну систему (АБІС) «ТАИС», 
завдяки впровадженню якої (на тодішній час) підвищилась 
оперативність виконання перевірок, з’явилась можливість перевірки за 
великими масивами в автоматизованому режимі, обміну перевірками з 
автоматизованими обліками інших країн (РФ, Білорусі, Вірменії, Латвії 
та Литви) в рамках створення єдиної мережі автоматизованих 
кулегільзотек, що розроблялася на той час згідно плану роботи Бюро з 
координації боротьби з організованою злочинністю та іншими 
небезпечними видами злочинів країн-учасниць СНД (п. V протоколу 
наради керівництва МВС України від 17.09.2007 № 56). 

Функціонування кулегільзотек дає можливість перевірки об’єктів (тобто 
куль та гільз вилучених з місць нерозкритих злочинів із застосуванням 
вогнепальної зброї) за наявними масивами. Основна функція цього обліку – це 
встановлення факту застосування злочинцями одного і того самого 
екземпляру вогнепальної зброї при вчиненні декількох злочинів, застосування 
вилученої, знайденої та добровільно зданої вогнепальної зброї по раніш 
скоєним злочинам. Об’єднання кулегільзотеки в єдину мережу та 
інтенсивний обмін інформацією з баз даних суттєво розширив би можливості 
та роль експертних підрозділів в правоохоронній діяльності [7, с. 11]. 

Наприклад, станом вже на «доленосний» 2013 рік, масив 
автоматизованого балістичного обліку ДНДЕКЦ МВС України складав 
20 740 об’єктів, було здійснено 14 599 перевірок на причетність до 
вчинення злочинів вилученої з незаконного обігу вогнепальної зброї, 
встановлено 144 позитивних результати. Окрім поточних перевірок до 
бази електронних зображень були внесені відстріли 1 029 одиниць 
табельної зброї працівників Національної поліції (579 пістолетів АПС і 
ПМ, 450 автоматів АК-74), тривав процес занесення до масиву зброї 
працівників природоохоронної служби (на той час було введено  
735 одиниць) з метою перевірки на причетність до вчинення злочинів. 

Обсяг ЦКГТ ДНДЕКЦ на теперішній час (2005-2018 р. р.) складає 
86996 у середньому це 6214 на рік. Облік об’єктів ведуть за такими 
основними напрямами: об'єкти, вилучені з місць нерозкритих злочинів, 
вчинених із застосуванням вогнепальної зброї; кулі і гільзи, відстріляні зі зброї, 
що була знайдена, добровільно здана або вилучена у злочинців під час 
слідчих розшукових заходів. 

Враховуючи, що на території України у дозвільній системі МВС 
зареєстровано понад 137 000 одиниць короткоствольної (нагородної і 
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т.п.), середньоствольної та довгоствольної нарізної вогнепальної зброї 
громадян, 85 000 одиниць пістолетів та револьверів «несмертельної 
дії», більше 400 000 одиниць зброї правоохоронних органів та згідно 
рішення керівництва МВС України (протокол оперативної наради від 
19.09.2005 № 42), з метою поетапного укомплектування регіональних 
експертно-криміналістичних підрозділів АБІС «ТАИС» тодішнім 
Міністром внутрішніх справ було прийнято рішення про першочергове 
придбання семи повнопрофільних АБІС та шести автоматизованих 
робочих місць (АРМ) «ТАИС» (п. 4 розділу І протоколу наради 
керівництва МВС України від 09.10.2006 № 44). Проте, станом на кінець 
2013 року було придбано лише три повнопрофільних ідентифікаційних 
системи (тодішні НДЕКЦ при ГУМВС України у Вінницькій, Донецькій та 
Харківській областях), які уведені в експлуатацію у серпні 2009 року. 
Для закінчення першочергового оснащення підрозділів експертної 
служби АБІС терміново необхідно було приблизно 36,2 млн. грн., 
потреби ці були проігноровані. Окрім того, вже на момент 
впровадження «ТАИС» у практичну діяльність, це АРМ було морально 
застарілим та мало суттєві програмні недоліки. 

Ідентифікаційні балістичні дослідження – дуже складний і 
трудомісткий процес, що включає в себе роздільне й порівняльне 
дослідження об’єктів з використанням різних оптичних систем, одержання 
фоторозгорнень слідів, ілюстрацію результатів дослідження з 
використанням фотографічних методів. Як правило, такі дослідження 
відрізняються низькою відтворюваністю, пов’язаною з суб’єктивним 
підходом при виборі кута підсвічування зразків, фізичними обмеженнями 
оптичних систем, неможливістю точних вимірів кутових і лінійних 
параметрів, неможливістю одержання розгорнення слідів на 
деформованих об’єктах і т.п. 

Це призводить до того, що не всі об’єкти дослідження визнаються 
придатними для ідентифікації, нерідко робляться помилкові висновки і, як 
результат, не з’ясовуються всі обставини по кримінальних провадженнях 
[4, с. 148]. 

Також слід зауважити, що всі перевірки проводяться в ручному 
режимі. Тому проведення одної перевірки охоплює від 0,5 до 8 годин, що 
робить практично неможливим проведення перевірок зброї, яка 
знаходиться в особистому користуванні громадян, так як масиви всіх 
кулегільзотек в цілому нараховують близько 100 тисяч об`єктів 
балістичної природи (кулі, гільзи, патрони зі слідами зброї) [5, с. 79]. 

Вплив суб’єктивних факторів при проведенні порівняльних 
досліджень (вибір кута освітлення об'єктів), фізичні обмеження при 
збільшенні і роздільній здатності використовуваної техніки, втрата 
інформації з закопчених, деформованих і дзеркальних ділянок, 
неможливість одержати у фокусі всю поверхню досліджуваного об’єкта в 
багато разів знижують ефективність таких досліджень і перевірок, 
збільшують час на їх проведення і можуть призвести до помилок і 
пропусків при пошуку об'єктів. 

У зв’язку з цим, надзвичайно важливими й актуальними стають 
питання застосування сучасних інформаційних технологій при проведенні 
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балістичних досліджень, їх автоматизації та обліків, створення 
автоматизованих робочих місць експерта-баліста на базі ЕОМ, розробка 
пошукових систем, розвиток інформаційних мереж передачі зображень, 
що дозволяють експертам регіонального рівня безпосередньо зі своїх 
робочих місць передавати розгорнення слідів, а не самі об’єкти в 
Центральний банк даних і взаємодіяти з іншими районами. При цьому 
дуже важливо при одержанні розгорнень слідів на кулях і гільзах звести 
до мінімуму суб’єктивний фактор (вплив експерта на процес побудови 
зображення), досягти якісного, повного й достовірного відображення 
слідів на всій поверхні досліджуваного об’єкта, 100 %-вої повторюваності 
результатів незалежно від місця й часу одержання розгорнень. Тільки 
при такому підході до вибору джерела первинної інформації можна 
сподіватися на ефективність проведення балістичних досліджень будь-
якої складності, а також ведення кулегільзотек різних рівнів [4, с. 149]. 

У більшості розвинених країнах світу впроваджені автоматизовані 
пошукові системи (АПС), за допомогою яких порівнюються зображення куль 
та гільз в автоматичному режимі. Наприклад, в США робота по створенню 
загальнодержавної АПС була розпочата ще на початку 1950-х років. В 
Литовській ССР в 1970-х роках здійснювалася спроба автоматизації 
функціонування кулегільзотек за допомогою перфокарт; в УССР (ХНДІСЕ) 
проводились експерименти по дослідженню мікрорельєфів слідів на кулях за 
допомогою профілограм; в 1980-х роках Є. Н. Тихонов та І. В. Горбачов 
розробили концепцію побудови АПС і т.д. [5, с. 79]. 

У багатьох країнах, а також в Україні, ведуться роботи зі створення 
програмних засобів для проведення балістичних досліджень і 
автоматизованих пошукових систем. У США в деяких штатах введено 
системо Druggfier, яку поступово заміняють на розроблену в Канаді 
систему «IBIS» (система також функціонує в ЕКЦ МВС РФ, Таїланді та 
впроваджується у Польщі); у Росії розроблені й проходять апробацію 
системи «Таис», «Арсенал», «Кондор»; в Україні розроблені 
автоматизоване робоче місце (АРМ) «Баліст», лазерна автоматизована 
балістична система «Рикошет» та експериментальна установка АРМ 
«Корид» [5, с. 80]. 

Проаналізовані технічні й експлуатаційні характеристики комплексу 
«Баліст», показали, що його апаратною основою є мікроскоп з 
електронним виводом зображення за допомогою ПЗС-матриці. З точки 
зору фізичних принципів побудови зображення, їй притаманні практично 
всі недоліки, характерні для класичних методів балістичних досліджень. 

Враховуючи дані технічних та методичних показників, колективом 
співробітників Науково-технічного центру вугільних енерготехнологій НАН 
України і Міненерго України за участю тодішніх фахівців ГУ МВС України 
в м. Києві було створено лазерний скануючий пристрій і на його основі – 
лазерну автоматизовану балістичну систему «Рикошет». 

«Рикошет» – автоматизований комплекс для проведення балістичних 
експертиз, призначений для створення і збереження баз даних куль і 
гільз. 

Основою апаратної частини є лазерний сканер. Головною перевагою 
системи є принципово новий підхід при одержанні зображень. У ній 
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використовується монохроматичний лазерний випромінювач, промінь 
якого розташовується під нульовим кутом до об’єкта, що дозволяє 
одержувати досить високу повторюваність результатів сканування  
[4, с. 150]. 

Оригінальна оптична схема і використання монохроматичного світла 
дозволяє одержувати сфокусовані зображення об’єктів, а також уникнути 
викривлення зображень, що існує у системах, основою яких є мікроскоп. 

Використання лазера в поєднанні з режимом автофокусування 
дозволяє вирішити задачу сканування поверхні об’єкта практично будь-
якого ступеня деформації. Перевага цієї лазерної системи в тому, що 
вона автоматизована, компактна і комунікабельна. 

Призначення системи в тому, що її можна використовувати для 
автоматичного одержання високоякісних електронних зображень бічних і 
торцевих поверхонь куль і гільз (фокусування на поверхню 
досліджуваного об’єкта відбувається в автоматичному режимі); 
автоматизації проведення балістичних досліджень і експертиз з 
отриманими зображеннями; проведення лінійних і кутових вимірів; 
збереження отриманої інформації в локальній базі даних для організації 
наступного пошуку, а також проведення пошуку по базі даних за 
окремими параметрами. 

З 1998 року система «Рикошет» успішно експлуатувалася в НДЕКЦ 
при ГУМВС України в м. Києві. За цей час на практиці були перевірені і 
випробувані апаратно-програмні і сервісні можливості комплексу. 
Експертами проведено сотні балістичних експертиз і досліджень 
вогнепальної зброї, куль і гільз, вилучених з місць вчинення тяжких 
злочинів. У десятки разів скоротився час на проведення найбільш 
складних ідентифікаційних експертиз, при цьому слід зазначити високий 
технічний рівень і високу якість виготовлення наочних зображень. 
Наприклад, сканування кулі, стріляної з пістолета ПМ займає всього 2,5 
хв., а сама ідентифікаційна експертиза з одержанням експериментальних 
зразків, набором тексту, проведенням порівняльного дослідження, 
ілюструванням – приблизно одну годину. 

Застосування балістичної системи «Рикошет» у криміналістичних 
підрозділах України дає можливість підвищити якість і вірогідність 
балістичних досліджень, значно скоротити час на їх проведення. 
Створення цієї системи є вагомим кроком у побудові національної і 
регіональних кулегільзотек, що в свою чергу допоможе працівникам 
правоохоронних органів у розкритті та розслідуванні злочинів [4, с. 154]. 
Однак потрібно зауважити, що для ефективного зіставлення слідів на 
кулях та гільзах з наявними зображеннями слідів куль та гільз у базі 
даних (кулегільзотеці), потрібно застосовувати дану систему разом із 
певною інформаційно-пошуковою балістичною системою. Саме тому 
дане питання потребує додаткового як наукового, так і практичного 
вивчення. 

Окрім цього існують і інші проблеми інформатизації експертних 
досліджень [10; 13; 16]. 

По-перше, процес впровадження та використання балістичних 
систем експертними підрозділами України проходить занадто повільно. 
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На сьогодні ці системи мають тільки м. Київ та декілька областей України. 
Інші ж продовжують проводити ідентифікаційні дослідження в ручному 
режимі, що унеможливлює проведення оперативної перевірки за 
балістичним обліком. 

По-друге, системи ідентифікації, які використовуються експертними 
підрозділами в Україні, у переважній більшості є, все ж таки, 
автоматизованими, а не інформаційно-пошуковими, що в свою чергу, не дає 
можливості створення єдиного банку даних зображень поверхонь куль та гільз 
із наступним їх пошуком в автоматичному режимі. Відповідно, це також 
суттєво впливає на швидкість перевірки за існуючою кулегільзотекою. 

На нашу думку, для вирішення цих питань потрібно здійснити ряд 
заходів: 

1) створити власну автоматизовану інформаційно-пошукову 
ідентифікаційну балістичну систему, що можливо зробити на базі існуючих 
вітчизняних автоматизованих балістичних систем; 

2) впровадити її у практичну діяльність всіх обласних експертних 
підрозділів; 

3) розробити єдине прикладне програмне забезпечення, яке б 
дозволило створити єдиний банк даних зображень об’єктів балістичної 
природи; 

4) забезпечити взаємозв’язок та обмін інформацією між 
регіональними та центральною базами даних, а також забезпечити 
захист інформації від несанкціонованого втручання; 

5) організувати підготовку відповідних кадрів та їх навчання. 
Підводячи підсумок потрібно відзначити, що необхідність 

використання сучасних інформаційних технологій при проведенні судово-
балістичних досліджень залишається актуальною і до цього часу. 
Пов’язано це з тим, що з кожним роком збільшується кількість 
вогнепальної зброї, яка перебуває як у легальному, так і нелегальному 
обігу, поступово розширюється коло питань, що ставляться перед 
експертами-балістами, відповідно збільшується кількість завдань, які 
потрібно вирішувати. Саме тому без використання сучасних IT-
технологій, які значною мірою підвищують ефективність роботи 
правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю, вирішення таких 
завдань стає дедалі проблематичнішим. 
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ГЕНЕЗИС ПРИМЕНЕНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ И 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

 
А. В. Кофанов  
В. В. Арешонков 

 
В статье на основе анализа научной литературы и экспертной практики 

раскрыты вопросы применения современных информационных технологий в 
профилактике и расследовании преступлений, совершаемых с использованием 
огнестрельного оружия. Обращено внимание на то, что сегодня в Украине вопрос 
внедрения современных IT-технологий в экспертную деятельность, в том числе и в 
области проведения экспертизы оружия и ведения баллистического учета, 
остается чрезвычайно актуальным. Это обусловлено большим количеством 
преступлений с использованием огнестрельного оружия, количество которого в 
свою очередь увеличивается с каждым годом. 

По результатам изучения опыта применения IT-технологий в данной 
отрасли в Украине изложены существующие проблемы и отдельные пути их 
решения. Среди таких проблем необходимо отметить: во-первых, очень 
медленное внедрение баллистических систем экспертными подразделениями 
Украины. На сегодня эти системы имеют относительно незначительное 
количество экспертных подразделений. Другие же, продолжают проводить 
идентификационные исследования в ручном режиме, что существенно влияет 
на оперативность проведения проверок по учетам. Во-вторых, системы 
идентификации, которые используются экспертными подразделениями в 
Украине, в подавляющем большинстве являются все же 
автоматизированными, а не информационно-поисковыми, что в свою очередь 
делает невозможным создание единого банка данных изображений 
поверхностей пуль и гильз с последующим автоматическим поиском следов 
на них. Соответственно довольно сложно проводить проверки по 
пулегильзотеке в оперативном режиме, особенно на уровне областей. 

Для решения этих вопросов нужно: 1) по возможности создать 
собственную автоматизированную информационно-поисковую идентифика-
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ционную баллистическую систему, что возможно сделать на базе 
существующих отечественных автоматизированных баллистических систем, 
внедрить ее в практическую деятельность всех областных экспертных 
подразделений; 2) разработать единое прикладное программное 
обеспечение, которое бы позволило создать единый банк данных 
изображений объектов баллистической природы; 3) обеспечить взаимосвязь и 
обмен информацией между региональными и центральной базами данных, а 
также обеспечить защиту информации от несанкционированного 
вмешательства; 4) организовать подготовку соответствующих кадров и их 
обучение и др. 

Ключевые слова: генезис, профилактика, расследование преступлений, 
IT-технологии, огнестрельное оружие. 

 
THE GENESIS OF APPLYING IT TECHNOLOGIES IN PROPHYLAXIS AND 

CRIME INVESTIGATION USING FIREWORKS 
 

A. Kofanov  
V. Areshonkov 

 
In the article, on the basis of the analysis of scientific literature and expert 

practice, the question of the use of modern information technologies in the 
prevention and investigation of crimes committed with the use of firearms is 
disclosed. The emphasis is placed on the fact that today in Ukraine due to the large 
number of crimes involving firearms, which has not significantly decreased in 
comparison with previous years, the issue of the introduction of modern IT 
technologies into expert work remains relevant, including the field of expertise of 
weapons and ballistic record keeping. 

As a result of studying the experience of using IT-technologies in this industry 
in Ukraine, existing problems and certain ways of their solution are outlined. Among 
such problems it is necessary to note: firstly, the very slow introduction of ballistic 
systems by Ukrainian expert divisions. Today, these systems have a relatively 
small number of expert departments. Others continue to carry out identification 
tests in manual mode, do not mention the operational checking of records; 
secondly, the identification systems which used by expert units in Ukraine, in the 
vast majority, are, nevertheless, automatized, and not information retrieval, which in 
turn prevents the creation of a single data bank of image surfaces of bullets and 
sleeves with the subsequent automatic search. Thereafter, it is quite difficult to 
carry out inspections for the existing collection of bullets and cartridges in 
operational mode. 

To solve these issues, it is necessary: firstly, if possible, to create its own 
automated information retrieval identification ballistic system which can be made on 
the basis of existing domestic automated ballistic systems, to implement it in the 
practical activities of all regional expert departments; second, to develop a single 
application software that would allow creating a single data bank of images of 
ballistic nature objects; thirdly, to ensure the interconnection and exchange of 
information between regional and central databases, and to ensure the protection 
of information from unauthorized interference; fourthly, to organize the training of 
relevant personnel and their studying. 

Key words: genesis, prevention, crime investigation, IT technology, firearms. 
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В 

УМОВАХ ЗМАГАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 
 

У статті на підставі аналізу процесуального порядку використання 
спеціальних знань у судочинстві України та країн-членів ЄС досліджено 
проблеми реалізації прав учасників кримінального провадження на 
використання спеціальних знань в умовах змагального кримінального 
процесу в Україні. Розглянуто проблемні питання реалізації права сторони 
захисту самостійно залучати експерта і спеціаліста на договірних умовах 
та надано пропозиції щодо усунення перепон у його реалізації. 

Ключові слова: кримінальне провадження, спеціальні знання, 
змагальне судочинство. 

 
 

Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів, 
рівні права і можливості у доведенні перед судом їх переконливості, 
забезпечення права обвинуваченого на захист є одними з основних 
засад судочинства в Україні [1]. Принцип рівності всіх учасників 
судочинства перед законом і судом (ст. 24 Конституції України) є 
похідним від загального принципу рівності громадян перед законом, який 
забезпечує гарантії доступності до правосуддя та реалізації права на 
судовий захист (ч. 1 ст. 55 Конституції України). Це є основою сучасної 
концепції справедливого правосуддя, що передбачає реалізацію рівних 
прав кожної зі сторін на збирання та подання до суду доказів. 

Підґрунтям для закріплення в Конституції України правових норм 
щодо реалізації принципу змагальності в судочинстві слугували такі 
ратифіковані Україною міжнародно-правові акти: Загальна декларація 
прав людини від 10 грудня 1948 року (ст. ст. 10, 11), Конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року (ст. 6) 
та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 
1966 року (ст. 14), у яких йдеться про незалежний і безсторонній суд, 
право на захист, можливість обвинуваченого бути присутнім під час 
судового розгляду та брати активну участь у дослідженні доказів. 

У ст. 22 КПК України зазначено, що «кримінальне провадження 
здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне 
обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових 
позицій, прав, свобод і законних інтересів» та «сторони кримінального 
провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, 
документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших 
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процесуальних прав». Однак, реалізація даних норм є можливою лише 
через участь сторони захисту у процесі доказування, тобто у збиранні, 
перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають 
значення для кримінального провадження (ст. 91 КПК України). 
Змагальна побудова судового процесу є гарантією всебічності і повноти, 
законності та обґрунтованості вироку, однак, незважаючи на законодавчо 
закріплену рівність прав сторін на збирання та подання до суду речей, 
документів, інших доказів, сторона захисту на сьогодні фактично 
позбавлена можливості щодо самостійного збирання та подання доказів, 
в т. ч. – з використанням спеціальних знань. Згідно зі ст. 93 КПК України 
захисник може лише ініціювати перед слідчим, прокурором, слідчим 
суддею залучення експерта з метою одержання необхідної для захисту 
доказової інформації, але така ініціатива законодавчо не забезпечена 
примусом виконання. 

Проблемам реалізації принципу змагальності і рівності сторін 
судочинства, а також реалізації права сторони захисту на самостійне 
залучення експерта у кримінальному процесі присвячений значний обсяг 
публікацій вчених-криміналістів, адвокатів, співробітників правоохоронних 
органів, представників громадських організацій [2]. Так, професор 
В. Ю. Шепітько справедливо наголошує на тому, що «у сучасних умовах 
не існує рівних можливостей у зверненні до спеціальних знань у сторони 
державного обвинувачення і професійного захисту» [3, с. 121]. 

Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 
передбачено посилення співробітництва у сфері юстиції, свободи та 
безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав 
людини і основоположних свобод (ст. 8), зміцнення судової влади, 
підвищення її ефективності, гарантування її незалежності та 
неупередженості (ст. 14), взаємна правова допомога, приєднання до 
відповідних міжнародних документів ООН та Ради Європи, зокрема, 
Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року, та їх 
виконання (ст. 24) [4]. Тому дослідити проблеми реалізації прав учасників 
кримінального провадження на використання спеціальних знань в Україні 
в умовах змагального кримінального процесу уявляється можливим лише 
на підставі порівняльного аналізу процесуального порядку використання 
спеціальних знань в Україні та країнах-членах ЄС. 

Вивчення та аналіз норм права країн ЄС, які регламентують судово-
експертну діяльність, можуть слугувати орієнтирами у побудові системи 
правового забезпечення судової експертизи в Україні та сприятимуть 
поступовому зближенню законодавства України із законодавством країн 
ЄС у питаннях дотримання принципу змагальності сторін під час 
залучення експерта у кримінальному провадженні. 

Питання призначення і проведення судової експертизи закріплені в 
Регламенті Європейського суду з прав людини. Зокрема, згідно зі ст. 42 
Регламенту судова палата за вимогою сторони у справі чи третьої 
сторони, або з власної ініціативи може збирати докази та заслухати будь-
яку особу як експерта чи запросити незалежних експертів [5]. Згідно з 
Правилом А1 Додатку «Про проведення розслідування» суд має право 
звернутися до сторони з проханням подати документальні докази (в т. ч. 
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– висновки експертів), а також заслухати як свідка або експерта чи в 
будь-якій іншій якості особу, докази або твердження якої можуть 
допомогти з’ясуванню фактів у справі, або запросити незалежних 
експертів з метою надання допомоги за вимогою сторони у справі або 
третьої сторони. Суд може також звернутися до будь-якої особи чи 
інституції з проханням висловити думку або підготувати письмове 
повідомлення з приводу того чи іншого питання (в т.ч. – щодо аналізу 
висновку експерта) [6]. Тобто, міжнародні стандарти справедливого 
правосуддя передбачають реалізацію принципу змагальності і рівності 
сторін, в т.ч. – забезпечують права сторін на надання ними доказів, 
отриманих шляхом використання спеціальних знань. 

Питання використання спеціальних знань у судочинстві визначені й у 
Статуті Міжнародного кримінального Суду [7] (заснований під егідою 
ООН у 1998 р.), який може використовувати послуги фахівців, 
відряджених державами-учасниками, міжурядовими організаціями або 
неурядовими організаціями (п. 4 ст. 44 Статуту). Сторони мають право 
надавати докази на будь-якій стадії судового розгляду. Це також 
стосується і висновку експерта, до якого застосовуються 
загальноприйняті правила належності, достатності, допустимості та 
достовірності. 

У країнах романо-германського права (наприклад, в Нідерландах) 
судові експерти державних експертних установ проводять експертизи і 
дослідження за зверненням поліції, а не суду. У країнах 
англосаксонського права (наприклад, у Великобританії) експерт зазвичай 
запрошується однією зі сторін процесу для проведення експертиз або 
досліджень і розглядається, відповідно, як експерт із боку обвинувачення 
чи захисту, причому список експертів складений і оприлюднений у мережі 
Інтернет Спілкою юристів Великої Британії [8, с. 8]. 

У Чеській Республіці відповідно до Закону № 36 від 20 квітня 1967 
«Про експертів і перекладачів», експертом може бути призначено лише 
ту особу, яка заявляє про своє бажання здійснювати даний вид 
діяльності. Обласні та районні суди забезпечують доступність за 
допомогою мережі Інтернет списку експертів і установ (вищих навчальних 
закладів, наукових інститутів та організацій), які можуть складати 
експертні висновки. Державний орган Чеської Республіки може 
призначити експертом особу, яка не зазначена у списку, але має 
необхідну кваліфікацію для проведення певного виду експертизи [9,  
с. 5818-5823]. 

Системи експертних установ Фінляндії та Швеції складаються з 
державних і приватних лабораторій, які здійснюють проведення судової 
експертизи, та освітніх установ Фінляндії та Швеції, які здійснюють 
підготовку фахівців у галузі судової експертизи. Відмінною особливістю 
підготовки експертних кадрів у Фінляндії та Швеції є те, що після 
закінчення навчання експерт отримує ступінь магістра та сертифікат, на 
підставі якого він має право проводити судову експертизу як в державних 
органах, так і в приватній практиці. Експертом у Фінляндії та Швеції є 
особа, що проводить судову експертизу, має для цього спеціальні знання 
та навички, відповідну освіту. 
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У Бельгії та Франції експертом вважається будь-яка особа, яка має 
завдяки своїй освіті та досвіду поглиблені знання в одній або декількох 
певних галузях. 

У судочинстві Німеччини сторони процесу домовляються про 
залучення певних осіб як експертів (державних або приватних), а суд 
повинен дати на це згоду (§ 403 ЦПК ФРН). Окрім того, у разі відсутності 
у суду достатніх знань у галузі права, він може звернутися до особи, яка 
має спеціальні правові знання у певній галузі права, а в разі недостатньої 
компетентності в будь-якому технічному питанні суд може сам добути 
необхідні знання, використовуючи спеціальну літературу [10, с. 120]. 

У ст. 290 КПК Литовської республіки та ч. 2 ст. 18 Закону «Про судову 
експертизу» передбачено отримання сторонами по справі не лише висновків 
експерта і спеціаліста, а й «консультативного висновку», який учасник процесу 
може отримати від приватного експерта або іншої особи, яка має спеціальні 
знання. Консультативні висновки, як і інші джерела доказів, досліджуються та 
оцінюються судом (ст. 290 КПК Литовської республіки) [11, с. 132-133]. В 
Польській республіці у судочинстві стороною захисту також активно 
використовуються висновки приватних експертів і спеціалістів, в яких 
здійснюється детальний аналіз проведених раніше експертиз з метою 
виявлення експертних помилок та аналізу обґрунтованості висновків експерта 
[12, с. 231-236]. Такі висновки слугують додатком до клопотання про 
призначення повторної експертизи та є елементом тактики захисту. Такі 
матеріали належним чином досліджуються і оцінюються судом та є фактично 
незалежною рецензією на висновок експерта. На жаль, в Україні можливість 
незалежного рецензування висновків експерта у сторони захисту відсутня. 

У 2017 р. в Україні в межах судової реформи набув чинності закон 
№ 2147-198, в якому через зміни до КПК України не лише адвокатів, а й 
слідчих і прокурорів позбавили можливості самостійного залучення 
експерта, що є суттєвим обмеженням прав сторін на самостійне збирання 
доказів. Виключне право на залучення експерта на сьогодні має лише 
суд та слідчий суддя [13]. З урахуванням змін до ст. 219 КПК України, 
якими початок строку досудового розслідування обчислюється з дня 
внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань, такі зміни 
через неможливість отримання висновків експерта у стислі терміни 
можуть призвести до прийняття невиправданих рішень про закриття 
кримінальних проваджень у зв’язку з закінченням строків кримінального 
провадження. Це викликало негативну реакцію не лише вчених-
криміналістів, а й практичних працівників, які справедливо наголошують 
на тому, що ці норми «паралізують» роботу правоохоронних органів [14]. 

Законом № 2147-1925 також запроваджено зміни до ч. 1 ст. 7 Закону 
України «Про судову експертизу», відповідно до яких «судово-експертну 
діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні 
спеціалізовані установи». Це призвело до безпідставного обмеження 
прав сторін на вільний вибір найбільш кваліфікованого судового експерта 
(в т.ч. – приватного) та збільшення і без того тривалих термінів (до 1 року 
і більше) проведення окремих видів судових експертиз. 

Депутати Верховної Ради (ВР) України неодноразово намагалися 
запровадити зміни до КПК щодо порядку залучення експерта. До ВР 
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України подано такі законопроекти: № 7547 від 05.02.2018, який не було 
прийнято за результатам голосування 15.03.2018; № 8151 від 16.03.2018, 
який було прийнято за результатам голосування 22.03.2018 та № 8249 
від 06.04.2018, який в сесійній залі ВР України ще не розглядався, та № 
8336 від 04.05.2018, прийнятий за основу у першому читанні. На сьогодні 
лише незначно полегшено процес отримання дозволів на проведення 
процесуальних дій, а саме: дозволено подавати Ухвали слідчого судді і 
клопотання слідчих та прокурорів до місцевих загальних судів. 

Вирішення частини зазначених проблем, які не відповідають 
змагальним засадам судочинства, є можливим у разі ухвалення ВР 
України проекту закону  

№ 8249 від 06.04.201826, яким пропонується повернути можливість 
сторонам кримінального провадження самостійно залучати експерта, а 
недержавним експертам та іншим фахівцям – проводити судові 
експертизи у кримінальному провадженні (ст. 7 Закону). 

Незважаючи на те, що в Україні законодавчо закріплений принцип 
змагальності і рівності сторін судочинства, існує низка проблем щодо 
його практичної реалізації. Це підтверджується закріпленими в КПК 
правами сторони обвинувачення та захисту на збирання, дослідження й 
оцінку доказів (в т.ч., отриманих шляхом використання спеціальних 
знань). Сторону захисту обмежено в реалізації її права на отримання всіх 
можливих доказів доведення невинуватості особи, обстоюванні своєї 
позиції, захисті прав, свобод та законних інтересів підзахисного, що 
зрештою призводить до певного обмеження прав на формування позицій 
виправдувального характеру на користь обвинувачених. 

За результатами аналізу законодавства країн-членів ЄС та 
міжнародного законодавства можна зазначити, що у світі послідовно 
реалізовуються принципи змагальності і рівності сторін судочинства, 
самостійного залучення державних і приватних експертів і спеціалістів 
сторонами процесу, які мають вирішальне значення для забезпечення 
судочинства дійсно незалежною, об’єктивною та кваліфікованою 
експертизою. 

Професор В. Ю. Шепітько справедливо наголошує на тому, що 
«перехід на реальні рейки змагального процесу, впровадження принципу 
«рівності сторін судочинства» вимагають законодавчого встановлення 
рівності процесуальних можливостей сторін – державного обвинувачення 
та професійного захисту» [3, с. 120]. Тому вкрай важливим є законодавче 
закріплення «рівності сторін» кримінального провадження, повернення їм 
права самостійно залучати обраного ними найбільш кваліфікованого 
експерта і спеціаліста (в т.ч. – приватного), легалізація проведення 
альтернативних експертиз (в т.ч. криміналістичних) у кримінальному 
провадженні. Це сприятиме адаптації кримінального процесуального 
законодавства України до міжнародних стандартів справедливого 
правосуддя, дозволить реалізувати принцип змагальності сторін у 
судочинстві при наданні ними доказів, сприятиме підвищенню якості та 
наукового рівня експертних висновків в конкурентних умовах. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В 
УСЛОВИЯХ СОСТЯЗАТЕЛЬНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Г. К. Авдеева 

 
Состязательность сторон и равные права в предоставлении ими суду 

своих доказательств, обеспечение права обвиняемого на защиту являются 
одними из основных принципов судопроизводства в Украине. Несмотря на 
то, что в ст. 22 УПК Украины указано, что «уголовное производство 
осуществляется на основе состязательности», стороны уголовного 
производства в Украине не имеют равных процессуальных прав и 
возможностей по сбору доказательств путем использования специальных 
знаний. 

После судебной реформы в Украине в 2017 в результате принятия закона 
№2147-19 в уголовном производстве обе стороны (сторона защиты и сторона 
обвинения) лишились права самостоятельно привлекать эксперта, а также 
выбирать экспертное учреждение или эксперта. Стороны уголовного производства 
имеют право только обратиться с ходатайством о привлечении эксперта к 
следственному судье, который выбирает экспертное учреждение или эксперта и 
выносит определение о привлечении эксперта. Это является существенным 
ограничением прав сторон на самостоятельное собирание доказательств. С 
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учетом изменений в ст. 219 УПК Украины, которыми начало срока досудебного 
расследования исчисляется со дня внесения сведений в Единый реестр 
досудебных расследований, это может привести к принятию неправомерных 
решений о прекращении уголовных производств, в связи с истечением их сроков 
из-за невозможности получения выводов эксперта в сжатые сроки. 

Решение части указанных проблем регулирования судебно-экспертной 
деятельности в Украине, которые не соответствуют состязательным 
принципам судопроизводства, возможно в случае принятия ВР Украины 
проекта закона № 8249 от 06.04.2018, которым предлагается вернуть право 
сторонам уголовного производства на самостоятельное привлечение 
эксперта и предоставить право негосударственным экспертам и другим 
специалистам на проведение экспертиз и исследований в уголовном 
производстве. Это приблизит законодательство Украины к законодательству 
стран-членов Европейского Союза, позволит реализовать принцип 
состязательности сторон в судопроизводстве при предоставлении ими 
доказательств, будет способствовать повышению качества и научного 
уровня экспертных выводов в конкурентных условиях. 

Ключевые слова: уголовное производство, специальные знания, 
состязательное судопроизводство. 

 
PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF CRIMINAL 
PROCEDURE PARTICIPANTS ON THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE 

IN THE CONDITIONS OF COMPETITIVE CRIMINAL PROCEDURE 
 

G. Avdeeva 
 

А competition between the criminal procedure parties and equality rights in 
presentation their evidences to the court, the availability of accused right to defense 
himself are among the basic principles of legal procedure in Ukraine. Despite the fact 
that in Art. 22 of the Criminal Procedure Code of Ukraine states that «criminal 
proceedings are carried out on the basis of the adversarial procedure», the parties of 
criminal procedure in Ukraine do not have equaling rights and opportunities to gather 
evidence through the using of special knowledge. 

A law № 2147-19 inured at the end of 2017 in Ukraine. The changes in the Criminal 
procedure law and Ukraine law «About a forensic examination» banned for lawyers and 
investigators to choose theyselves an expert establishment or experts. Investigators, 
public prosecutors and advocates have a right only to send a request to the judge about 
needing of a forensic examination. A judge personally chooses expert establishment or 
an expert. It is a cause of the substantial lowing of rights of lawyers and investigators in 
the collecting of proofs. These problems of regulation of expert activity in Ukraine do not 
correspond to the competitive European principles of the court. Part of these problems 
can be resolved if in Ukraine will adopt the Project of law № 8249. It is proposed in this 
law to return rights for the investigators and lawyers, which allow them personally to 
attract of experts. Also it is proposed to allow to nonstate experts and other specialists to 
conduct forensic examinations. This will bring the legislation of Ukraine closer to the 
legislation of the member countries of the European Union and will allow the principle of 
equality of parties rights of criminal procedure. A competition between state and non-
state experts will lead to an increase of the quality and scientific level of expert 
conclusions.  

Key words: criminal proceedings, special knowledge, competitive judiciary. 
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ПОНЯТТЯ СЛІДІВ ЗЛОЧИНІВ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ І КРИМІНАЛІСТИЧНЕ 
ЗНАЧЕННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ 
 

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття слідів 
злочину, їх криміналістичне значення та властивості. Визначено, що у 
встановленні механізму конкретного факту злочинної діяльності важливу 
роль відіграє криміналістична характеристика даного виду злочинів. Вона 
відображає особливості способу, а також ознаки інших елементів структури 
злочинної діяльності. З огляду на це, у структурі криміналістичної 
характеристики податкових злочинів скоєних організованою злочинною 
групою, нами сформульовано криміналістичні ознаки даного виду злочинів, його 
слідів на окремих етапах організованої злочинної діяльності, що дозволяє 
встановити основний елемент криміналістичної характеристики – спосіб 
вчинення злочину, а також місце, час його вчинення та безпосередніх учасників 
організованої злочинної діяльності. 

Ключові слова: сліди злочинів, криміналістична характеристика, 
організована злочинна діяльність, оподаткування. 

 
 
Кожен злочин викликає зміни в навколишньому середовищі. За 

природою ці зміни відбуваються в матеріальному середовищі (на 
оточуючих нас предметах і в свідомості людей) і є результатом 
відображення. У криміналістиці вони називаються слідами злочину, і за 
своєю суттю являють собою матеріальні й ідеальні продукти 
відображення механізму вчинення злочину, тобто результат взаємодії 
суб’єктів злочину між собою і матеріальним середовищем. Оскільки сліди 
злочину реально відображають механізм вчинення злочину та його 
учасників, то їх роль у розслідуванні й запобіганні злочинів надзвичайно 
важлива. 

Сліди злочинів можна вважати джерелом інформації про події 
минулого. Діяльність щодо виявлення, фіксації, дослідження, оцінки й 
використання слідів-джерел інформації (фактичних даних) складає суть 
розслідування. Вміння розпізнавати сліди злочину – одне з головних 
завдань співробітників правоохоронних органів [6, с. 10-11]. 

У системі елементів, що утворюють криміналістичну характеристику 
податкових злочинів, скоєних організованими групами, сліди злочину, що 
відображають спосіб злочину, мають досить велике значення для 
доведення події злочину й встановлення винних. У даному випадку під 
слідами розуміються відображення, що є носіями фактичних даних. Вони 
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набувають вираження в матеріальних або уявних формах, причинно 
пов’язані з подією злочину і несуть інформацію про нього. 

Робота слідчого по виявленню фактів, а саме слідів злочину – 
повинна проводитися відповідно до ознак способу вчинення злочину, 
який міг бути застосований злочинцями в конкретних умовах [5, с. 423]. 

Як показує практика, ознаки способу податкового злочину, скоєного 
організованою групою, саме сліди його застосування, у звичайних 
випадках виявляються не відразу, а по етапах. 

Для досягнення злочинного результату суб’єкти організованої 
злочинної діяльності здійснюють сукупність певних дій. Для 
криміналістичної характеристики податкових злочинів, скоєних ОЗГ, 
особливого значення набуває послідовність етапів організованої 
злочинної діяльності. Аналіз практики, та проведенні нами дослідження 
дають можливість поетапно розкрити злочинну діяльність організованих 
груп, злочинних організацій, спільнот. 

І так, перший етап – створення організованого злочинного утворення 
в структурі виробництва, підприємництва, галузей і сфер економічної 
діяльності; другий – планування, розробка кримінальної технології 
економічного злочину; третій – підготовка (час, місце, обстановка, 
засоби…) та вчинення злочину; четвертий – завершення злочину, тобто 
вилучення (заволодіння) предмета злочинного посягання; п’ятий – 
приховування слідів злочину; шостий – забезпечення ефективності та 
безпеки незаконного підприємництва, фіктивного підприємництва за 
допомогою корупційних зв’язків з посадовими особами владних і 
управлінських органів; сьомий – розробка способів легалізації доходів, 
отриманих в результаті організованої злочинної діяльності. Дії суб’єктів 
кримінального підприємництва взаємопов’язані та підпорядковані єдиній 
меті отримання і легалізації злочинних доходів. Суб’єкти організованої 
злочинної діяльності, незалежно від способів маскування злочину, 
залишають сліди, характерні для кожного етапу злочинної діяльності. 
Однак дії, вчинені на етапі підготовки конкретного злочину, можуть 
перемішуватися, як би розчинятися на етапі завершення злочину. Члени 
організованого злочинного утворення на стадії підготовки злочину можуть 
навіть і не знати про весь ланцюг злочинної діяльності, що з’єднує їх дії з 
кінцевим результатом. З’ясування всіх цих обставин має важливе 
значення для всебічного дослідження конкретної ролі кожного з учасників 
організованого злочинного утворення на окремих етапах організованої 
злочинної діяльності. 

Поняття і класифікація слідів злочинів, в тому числі розкрадань, 
інших економічних злочинів, в достатній мірі висвітлені в юридичній 
літературі [2; 6]. 

Матеріальні сліди (в широкому сенсі) є різні: залежно від обстановки 
місця скоєння та виявлення ознак злочину, в (на) машинах, на 
обладнанні, апаратурі, інструментах і інших об’єктах, в документах різних 
видів (друкованих, рукописних, аудіо, фото, відео та ін.). Ідеальними 
слідами конкретного виду податкових злочинів є різні обставини, 
відображені в пам’яті свідків, членів організованої групи, злочинної 
організації, спільноти, осіб, які мають «ділові» контакти з організаторами 
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злочинного бізнесу або причетні в тій чи іншій ситуації до організованої 
злочинної діяльності [6, с. 22]. 

Вважаємо, що сліди даного класу злочинів є носіями інформації про 
організовану злочинну діяльність, які відображають зміну реальної 
дійсності в сферах виробництва, кредитно-фінансової, 
зовнішньоекономічної діяльності, приватизації, торгівлі, підприємництва. 
У зв’язку з цим, важливе криміналістичне значення має виявлення ознак 
матеріальних та ідеальних слідів на всіх етапах організованої злочинної 
діяльності. 

Проблема виявлення ознак організованого злочину у сфері 
оподаткування пов’язана з кримінально-правовим і криміналістичним 
вченням про ознаки злочинів. В юридичній літературі викладені наукові 
підходи до понятійного апарату криміналістичних ознак розкрадань, 
економічних злочинів. Аналізуючи різні точки зору, ми підтримуємо думку 
Г. А. Матусовського в тому, що криміналістичну ознаку злочину слід 
розглядати як факт, який виступає результатом злочинного діяння (сліди 
злочину в широкому сенсі), який з більшим чи меншим ступенем 
імовірності вказує на подію злочину, його обставини [1, с. 112]. 

Проблема дослідження криміналістичної характеристики слідів 
податкових злочинів пов’язана з вченням про ознаки злочину різних 
категорій. 

Так, В. П. Лавров виділяє наступні типові сліди організованої 
злочинної діяльності у навколишньому середовищі: 

– сліди однорідних (серійних) корисливо-насильницьких злочинів (з 
подібними способами) в одному або суміжних регіонах; 

– сліди (ідеальні або матеріальні) одних і тих же осіб на місцях 
злочину; 

– сліди застосування на місцях скоєння кількох злочинів однієї і тієї ж 
вогнепальної зброї; 

– сліди застосування одних і тих же способів протидії розкриттю і 
розслідуванню злочинів, сукупність одних і тих же прийомів дії злочинців; 

– викрадення подібних за структурою і значенням предметів, 
цінностей, документів; 

– сліди викрадень людей; 
– документи, з використанням яких відмиваються, легалізуються 

злочинні доходи; 
– загрози потерпілим або їхнім родичам після арешту особи, яка 

вчинила злочин; 
– ознаки (або встановлений факт) існування «загальної каси», звідки 

видаються гроші на підкуп чиновників, свідків, наймання адвокатів, 
матеріальну допомогу заарештованим, засудженим членам формування; 

– сліди фіктивного підприємництва, наприклад, документи з 
неправдивими відомостями про господарське положення або фінансовий 
стан комерційної організації, що відображають незаконний оборот 
грошових і матеріальних цінностей [3, с. 185]. 

Зазначена типізація слідів є спільною для організованої злочинної 
діяльності злочинних груп, організацій, спільнот корисливо-насильницької 
і корисливо-господарської спрямованості. 
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У той же час слід зазначити, що більшість економічних організованих 
злочинів, які порушують належне справляння податків, вчиняються з 
використанням різноманітних документів, в тому числі, нових їх видів – 
комп’ютерного запису, електронних документів з цифровими підписами (для 
формування та подання податкової звітності та електронних повідомлень про 
зміни облікових даних та даних про об’єкти оподаткування); банківські системи 
типу «Інтернет-банкінг», за допомогою яких сплачуються податки, збори та 
інші платежі до бюджету. Вони використовуються організаторами злочинного 
бізнесу на різних етапах організованої злочинної діяльності, зокрема, при 
створенні фіктивних фірм, фіктивних банків або комерційно-кримінальної 
структури в сферах і галузях економіки, при розробці безпечних і ефективних 
технологій економічних злочинів, приховуванні слідів злочинної діяльності, 
легалізації злочинних доходів. 

Кожна фінансова, господарська операція відображається у відповідних 
облікових документах. Вони розкривають сутність операцій, які 
використовуються як засіб реалізації того чи іншого способу вчинення або 
приховування злочину, для вилучення викраденого і т.п. Протиріччя в змісті 
як одного, так і різних документів: установчих (підтверджують утворення та 
реєстрацію конкретного суб’єкта підприємницької діяльності) та нормативно-
регламентуючих (що включають рішення зборів, ради директорів, правління, 
накази, положення); управлінських (службові записки, розпорядження, 
накази по поточним виробничим питанням, факси, електронні листи) і 
обліково-бухгалтерських; первинних і похідних (до первинних належать 
головні книги, журнали обліку, книги рахунків, бухгалтерського обліку, 
балансовий фінансовий звіт, розрахунок прибутку і доходів, акти на списання 
та ін.) [4, с. 170]; банківських (підтверджують проведені фінансово-
господарські операції, отримання кредиту, його витрата і повернення, 
платіжні документи, розрахунки, зобов’язання і т.д.; кадрових (контракти, 
накази, довідки, розпорядження та ін.) і управлінських і т.д. – свідчать про 
сліди податкового злочину. 

У зв’язку з тим, що на сучасному етапі активно розвивається 
електронний сервіс, крім вищевказаних, типовими слідами організованої 
злочинної діяльності є: 

– спотворення комп’ютерної інформації, що відображає виробничо-
господарську операцію, суб’єкта підприємницької діяльності, кредитно-
фінансову діяльність банку; 

– спотворення бухгалтерського обліку в електронному варіанті; 
– протиріччя у змісті бухгалтерського обліку в електронному варіанті і 

в традиційному, тобто в головній книзі; 
– знищення комп’ютерних записів в самому комп’ютері; 
– знищення комп’ютерного запису, що зберігається на магнітних 

носіях інформації; 
– пошкодження або підробка електронного підпису; 
– гострі ситуації (злом бази даних), які спричинили нібито через 

помилки в програмі збій комп’ютера, і інші. 
У зазначених та інших документах організатори злочинного 

підприємництва, фіктивного підприємництва на всіх етапах злочинної 
діяльності залишають специфічні за змістом криміналістично-значущі сліди. 
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Як свідчать результати наших досліджень, в кожному другому 
розслідуваному кримінальному правопорушенні, злочинцями були 
знищені бухгалтерські, облікові дані в електронному та традиційному 
(паперовому) варіантах. 

Наслідком організованої злочинної діяльності є завдання 
матеріальної шкоди. Для визначення матеріального збитку, заподіяного 
злочином даного класу, необхідно встановити подію злочину, способи 
його вчинення, безпосередніх виконавців, а також активних членів і 
організаторів злочинної діяльності. Як один з елементів криміналістичної 
характеристики податкових злочинів скоєних ОЗГ, матеріальні збитки 
нерозривно пов’язані з такими її елементами, як: спосіб вчинення 
злочину, місце і час його вчинення, особливості обстановки, особистісні 
властивості і рольові функції членів організованої групи, злочинної 
організації, спільноти. Проблема відшкодування матеріального збитку від 
злочину є предметом вивчення не тільки криміналістики, але й 
кримінального права, кримінального процесу. Зокрема, визначення 
розміру матеріальної шкоди від податкових злочинів, вчинених 
організованими утвореннями має велике значення для кваліфікації 
злочинних діянь і входить в коло обставин, що підлягають встановленню і 
доведенню у кримінальному провадженні. 

Аналізуючи викладені в юридичній літературі поняття ознак 
розкрадань, економічних злочинів, вважаємо, що їх криміналістичне 
поняття, класифікація можуть бути поширені на ознаки податкових 
злочинів, скоєних ОЗГ. Ознаки даного класу злочинів можуть бути 
виявлені на початковому етапі досудового розслідування. У структурі 
криміналістичної характеристики податкових злочинів, вчинених 
організованими утвореннями, виявлення ознак даного класу злочинів, 
його слідів на окремих етапах організованої злочинної діяльності 
дозволить встановити основний елемент криміналістичної 
характеристики – спосіб вчинення злочину, а також місце, час його 
вчинення та безпосередніх учасників організованої злочинної діяльності. 

У зв’язку з цим, на підставі сукупності окремих слідів-ознак можна 
висунути обґрунтовану версію про спосіб вчинення злочину. І навпаки, 
знаючи або вважаючи, який спосіб міг бути застосований злочинцями в 
даних умовах, можна визначити, де і які сліди потрібно шукати для того, 
щоб виявити конкретне правопорушення у сфері оподаткування. 
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ПОНЯТИЕ СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ИХ СВОЙСТВА И 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

А. М. Падалка 
 

В статье рассмотрены теоретические подходы к определению понятия 
следов преступления, их криминалистическое значение и свойства. 
Определено, что в установлении механизма конкретного факта преступной 
деятельности важное значение имеет криминалистическая характеристика 
данного вида преступлений. Она отображает особенности способа, а также 
признаки других элементов структуры преступной деятельности. 

Учитывая это, в структуре криминалистической характеристики 
налоговых преступлений совершенных организованной преступной группой, 
нами выделены признаки данного класса преступлений, его следов на 
отдельных этапах организованной преступной деятельности, что позволило 
установить основной элемент криминалистической характеристики – способ 
совершения преступления, а также место, время его совершения и 
непосредственных участников организованной преступной деятельности. 

Ключевые слова: следы преступлений, криминалистическая характе-
ристика, организованная преступная деятельность, налогообложение. 
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CONCEPT OF CONSEQUENCES OF CRIME, THEIR PROPERTIES AND 
CRIMINALISTIC VALUES FOR THE INVESTIGATION OF ORGANIZED 

CRIME ACTIVITY IN THE FIELD OF TAXATION 
 

A. M. Padalka 
 

The article deals with theoretical approaches to the definition of the concept of 
traces of a crime, their forensic meaning and properties. It is determined that one 
of the most important elements of revealing the mechanism of criminal activity is a 
forensic description of crimes. It reflects the features of the method, as well as the 
signs of other elements of the structure of criminal activity.  

In view of this, in the structure of forensic characterization of tax crimes 
committed by an organized criminal group, we have formulated the features of this 
class of crime, its traces at certain stages of organized crime, which allows you to 
establish the basic element of forensic characteristics – the way of committing a 
crime, as well as place, time it committing and direct participants in organized 
crime activities. 

Key words: traces of crimes, forensic characteristic, organized criminal 
activity, taxation. 
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ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ СУЧАСНИМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМИ 
ЗАСОБАМИ 

 
У статті на підставі аналізу сучасного стану забезпечення працівників 

Національної поліції України науково-технічними засобами охорони місця 
події досліджуються питання правового та технічного характеру, 
відповідно до чинного законодавства. Звертається увага на те, що 
успішна робота поліцейських з розкриття злочинів взагалі, та зокрема, на 
місці події залежить не тільки від їхньої майстерності, але й від сучасного 
техніко-криміналістичного оснащення, а саме мобільних захисних парканів 
та наметів. 
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Ключові слова: науково-технічні засоби, охорона місця події, техніко-
криміналістичне оснащення.  

 
 
Криміногенна ситуація в державі навіть після «революції гідності» 

залишається складною. За офіційною статистикою, загальна кількість усіх 
зареєстрованих кримінальних правопорушень склала у 2014 році – 
529139, у 2015 році – 565182, у 2016 році – 592604, у 2017 році – 523911, 
а лише за січень – травень 2018 року – 241958 [1]. Це свідчить про 
необхідність постійного удосконалення та підвищення рівня діяльності 
Національної поліції України (далі – НПУ) із запобігання та розкриття 
кримінальних правопорушень. 

Зрозуміло, що рівень результативності боротьби зі злочинністю 
безпосередньо пов’язаний з професійною майстерністю поліцейських, зі 
вмінням застосовувати спеціальні знання й новітні науково-технічні 
засоби (далі – НТЗ) та методичні рекомендації при провадженні окремих 
слідчих (розшукових) дій. 

Використання НТЗ повинно бути законним і правомірним, тобто, якщо 
воно прямо передбачено законом (або іншими нормативними актами), 
рекомендовано законом, або не суперечить закону за своєю сутністю. 

Кримінально-процесуальне законодавство України (далі – КПК) та 
інших держав не містить визначення поняття НТЗ, що використовуються 
в процесі розслідування, а відповідно і в роботі НПУ. 

Під правовим забезпеченням розуміють правове врегулювання всіх 
важливих питань використання НТЗ, у тому числі і техніко-
криміналістичних, без чого не можна уявити організацію роботи слідчого 
у кримінальному провадженні. 

Окрім поняття правове забезпечення в теорії криміналістики 
широкого застосування набуло поняття правова основа використання 
НТЗ у боротьбі із злочинністю. Правову основу використання НТЗ 
формує система критеріїв (принципів) як основних, вихідних положень, 
перелік яких до цього часу залишається не визначеним. Так, І. В. 
Макаров в свій час відносив до них принципи правомірності, наукової 
обґрунтованості, ефективності, безпечності і використання особами, 
уповноваженими на те законом [2, c. 99]. В. Г. Гончаренко доповнював 
цей перелік принципом доцільності [3, c. 17], а Г. І. Грамович включав у 
цей перелік принципи дотримання прав особи, збереження 
досліджуваного об‘єкта та економічності [4, c. 30]. Дане питання не 
залишається поза увагою науковців і в наш час, але підходи до 
визначення принципів (критеріїв) використання НТЗ в кримінальному 
провадженні зазнають певної модифікації. Так, автори одного з 
вітчизняних підручників з криміналістики розглядають принципи 
законності, науковості й етичності, які в сукупності утворюють правову 
основу допустимості використання технічних засобів і спеціальних знань 
[5, c. 121]. 

Правові засади – це «правова основа», джерело, на ґрунті якого 
формуються і розвиваються різні види діяльності. Правові основи 
використання технічних засобів у криміналістиці розуміють як загальні 
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положення (принципи), що визначають допустимість застосування 
технічних засобів з правової точки зору [5, c. 119]. На нашу думку, правові 
засади виступають як вихідні, фундаментальні положення діяльності у 
сфері застосування НТЗ у роботі слідчого і залучених ним до цього інших 
підрозділів НПУ. Правомірне, технічно та тактично правильне 
застосування НТЗ під час провадження слідчих (розшукових) дій для 
отримання криміналістично-значущої інформації дозволяє результативно 
реалізувати завдання кримінального провадження, забезпечити швидке, 
повне та неупереджене розслідування. 

На основі вивчення системи нормативно-правових актів можна дійти 
висновку про те, що правову основу застосування НТЗ, виходячи з виду 
здійснюваної діяльності (кримінально-процесуальної та оперативно-
розшукової), складають норми, які містяться в джерелах різної 
регулятивної значущості, а не тільки в нормах КПК України. Це: 
міжнародні договори, декларації, угоди; Конституція України [6], 
Кримінальний кодекс України [7], Кримінальний процесуальний кодекс [8], 
Кодекс України про адміністративні правопорушення [9], Закони України 
«Про Національну поліцію» [10], «Про оперативно-розшукову діяльність» 
[11], «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю» [12], «Про Службу безпеки» [13], «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» [14], накази, інструкції, міжвідомчі накази, 
вказівки, настанови, рішення МВС України та інших відомств України, які 
визначають умови і порядок використання НТЗ у кримінальному 
провадженні. 

У широкому розумінні, правову основу формують норми, що 
безпосередньо не регулюють застосування НТЗ. Разом з тим, вони 
містять у собі загальні положення, що мають принципове значення для їх 
застосування та використання отриманих результатів у кримінальному 
провадженні. До них слід віднести норми міжнародного права, зокрема 
Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини [15], а 
також Конституції України, що визначають засади, на яких ґрунтується 
правовий порядок в державі (ст. 19) [6]. 

Правову основу застосування НТЗ у вузькому розумінні становлять 
норми, які безпосередньо вказують на можливість, форми та умови їх 
застосування. 

Аналіз правових норм, що регулюють застосування НТЗ у 
кримінально-процесуальній діяльності дозволяє розподілити їх на дві 
групи. Першу групу становлять норми, які прямо регламентують 
можливість, процесуальний порядок та форму використання НТЗ у 
кримінальному судочинстві. Це положення ч. 2 ст. 71 КПК, де 
передбачається залучення спеціаліста для надання безпосередньої 
технічної допомоги (фотографування, складання схем, планів, креслень, 
відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами 
кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під 
час судового розгляду. У п. 2 ч. 4 даної статті зазначається, що спеціаліст 
має право «користуватися технічними засобами, приладами та 
спеціальним обладнанням». Вказівка про можливість застосування 
технічних засобів міститься в статтях присвячених окремим слідчим 
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(розшуковим) діям: допиту – ч. 5 ст. 224 КПК; пред‘явленню особи для 
впізнання – ч. 8 ст. 228 КПК; проведенню зазначених дій в режимі відео 
конференції – ст. 232; обшуку – ст. 236 КПК; огляду – ст. 237 КПК; 
слідчому експерименту – ст. 240 КПК; освідуванню – ст. 241 КПК. 

Зміст наведених та інших норм КПК України створює реальні механізми 
застосування окремих НТЗ і методів шляхом здійснення дій певного виду, та 
використання отриманих матеріалів у процесуальній діяльності. 

До другої групи правових норм слід віднести ті, в яких прямо не 
визначається порядок і умови використання НТЗ в процесі процесуальної 
діяльності. Висновок про можливість використання таких засобів можна 
зробити не прямо, а побічно. У більшості таких норм мова йде про 
використання технічних засобів і методів для фіксування процесу та 
результатів процесуальних і слідчих (розшукових) дій. Так, у загальній 
нормі, що присвячена додаткам до протоколів, зазначається, що ними 
можуть бути спеціально виготовлені копії, зразки об’єктів, речей і 
документів, аудіо-, відеозапис процесуальної дії, фототаблиці, схеми, 
зліпки, носії комп’ютерної інформації та інші матеріали, що пояснюють 
зміст протоколу (ст. 105 КПК). 

З наведеного можна зробити висновок, що законодавець не 
обмежується нормами загального характеру про можливість або 
необхідність застосування НТЗ у роботі слідчого. Без конкретних норм, 
зазначає В. Г. Гончаренко, що передбачають і регламентують 
застосування того чи іншого засобу або декількох однорідних засобів, без 
докладних приписів з приводу виконання деяких тактичних прийомів на 
практиці не обійтись. Можна стверджувати, що саме конкретні вказівки 
закону є важливими і реальними гарантіями дотримання принципів 
кримінального судочинства. Усі ті засоби (процеси), в результаті 
застосування яких на досудовому слідстві або в суді можуть виникнути 
матеріально зафіксовані джерела доказів або додатки до них (що мають 
доказове значення у зв’язку з належністю до даного джерела), 
обов’язково мають бути передбачені (дозволені) у відповідних статтях 
кримінально-процесуальних кодексів, а застосуванню деяких з них мають 
бути присвячені спеціальні норми [16]. 

Таким чином, правову основу застосування НТЗ взагалі і зокрема 
мобільних наметів та огороджувальних парканів складає сукупність 
правил і норм, що містяться в законах та підзаконних нормативних актах, 
які визначають як загальні засади та порядок проведення слідчих 
(розшукових) дій, так і порядок застосування конкретних НТЗ. Основною 
умовою правомірності отримання криміналістичної інформації 
застосуванням НТЗ з метою встановлення обставин кримінальних 
правопорушень є використання кожного виду засобу й методу (в усіх без 
винятку випадках) у суворій відповідності до норм міжнародного та 
вітчизняного законодавства, яким регулюється діяльність у сфері 
кримінальних процесуальних відносин, а також вимог підзаконних 
(відомчих) нормативних документів. 

Основними засобами збирання криміналістично-значущої інформації про 
кримінальне правопорушення і особу, що його вчинила, є гласні і негласні 
слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи, порядок провадження 
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яких передбачено чинним Кримінально-процесуальним законодавством [8] та 
Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» [11]. 

До таких пошукових дій в першу чергу належать: огляд (ст. 237 КПК), 
обшук (ст. 234), обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 
володіння особи (ст. 267); та ін. Всім цим діям притаманні такі спільні 
риси, як візуальне обстеження та спостереження, тобто огляд. Але, таке 
обстеження не завжди відбувається у зручних місцях та за сприятливих 
умов. Досить часто поліції доводиться працювати на відкритій місцевості 
у повній темряві, під дощем, снігом, сильним вітром та іншими 
несприятливими чинниками. Саме тому, практичні працівники НПУ вкрай 
потребують спеціальних мобільних захисних пристроїв у вигляді намету 
та паркану, які б були легкими, зручними і надійними. 

Науковці та практики неодноразово звертали увагу на те, що в 
процесі провадження слідчих (розшукових) дій поліцейські вправі 
застосовувати підручні засоби для огорожі місця події (далі МП). 
Зрозуміло, що це не завжди зручно і потребує додаткових зусиль на 
пошук та пристосування даних засобів до відповідних потреб. Вважаємо, 
що набагато зручніше мати в криміналістичному арсеналі спеціально 
розроблені та виготовлені мобільні технічні засоби для охорони місця 
події та речових об’єктів, які перебувають на ньому. 

Саме це і спонукає науковців та практиків до розробки та удосконалення 
надсучасного інструментарію для працівників НПУ. До них можна віднести 
мобільні намети та огороджувальні паркани, які використовують для охорони 
місць події від негативних чинників впливу як суб’єктивного так і об’єктивного 
характеру. До чинників суб’єктивного характеру належать ті, які 
безпосередньо залежать від професійної майстерності слідчого та членів 
слідчо-оперативної групи (затоптали сліди, не виставили охорону і т.і.). 
Чинники об’єктивного характеру (погодні умови) не залежать від волі 
людини, але від цього не менш шкідливі для слідової картини на місці події. 
Саме тому правоохоронці потребують НТЗ для боротьби з можливими 
негативними наслідками і збереження слідів на місці події. Наприклад, 
мобільній захисний намет захищає МП від снігу, дощу тощо. 
Огороджувальний паркан перешкоджає проникненню за загороду пересічних 
громадян та приховує інформаційну картину МП від сторонніх очей, оскільки 
частенько злочинці повертаються на МП з метою дізнатися, якою 
інформацією про подію володіють поліцейські. 

На сьогодні, ринок засобів захисту (загород, наметів і т.і.) МП та речових 
доказів на ньому досить слабкий і потребує подальшого розвитку. Так, 
аналіз мережі інтернет, свідчить про присутність на ринку двох закордонних 
виробників та лише однієї Української фірми «Експерт», яка розробляє та 
удосконалює згадані засоби захисту МП. Так, десяти футовий захисний 
намет «Scene Guard Scene Cover Tent 10 ft» виготовлений із міцної 
вогнезахисної тканини «Поліестер 500 D з покриттям з ПВХ, CPAI-84 може 
мати як стальний так і алюмінієвий каркас, а також додатково обладнаний 
ізольованими стінами. Даний виріб є зручним засобом захисту МП, 
незалежно від того, чи потрібно тримати сонце, дощ, вітер або сніг, або 
допитливі погляди сторонніх осіб, а також має зручну сумку з роликами для 
транспортування [17]. Див. Рис. 1. 
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Рис.1. 
 
Великоформатний непрозорий огороджувальний екран, який 

пропонують закордонні виробники легкий та зручний у використанні, його 
каркас виготовлений з полівінілхлоридних труб, діаметром 50 мм. Широкі 
стойки забезпечують стабільність та стійкість. Екран виготовлений зі 
щільної тканини ОКСФОРД 600 чорного кольору. Щільність тканини 
запобігає проникненню світла при яскравому штучному освітленні в 
темний час доби та унеможливлює спостереження сторонніми особами 
за проведенням слідчих (розшукових) дій на МП. Посередині захисний 
екран оснащений смугою яка відбиває світло, та надписом «ПОЛІЦІЯ» 
нанесений українською та англійською мовами. 

За потреби, захисні екрани можуть бути з легкістю поєднані між 
собою за допомогою металевих кнопок, розташованих уздовж висоти 
екрану, які дозволяють змонтувати захисну споруду потрібної довжини 
без використання жодних інструментів. Збільшення по висоті також 
можливе за умов приєднання додаткових стойок та наявності липкої 
стрічки по краю екрану. Зручна переносна сумка забезпечує легке 
транспортування до місця події [18]. Див. Рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. 
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Аналіз стану сучасного ринку криміналістичної техніки свідчить, що 
всі комплекти захисних мобільних наметів та портативних парканів, як 
вітчизняного так і закордонного виробництва, дуже схожі і мають певні 
недоліки. Удосконалення та оновлення арсеналу СТЗ, за допомогою яких 
працівники НПУ будуть захищати місце проведення слідчих (розшукових) 
дій допоможе, на нашу думку, підвищити ефективність збереження 
речових доказів на місці події та якість пошукової роботи слідчих. 
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ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ СУЧАСНИМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМИ 
ЗАСОБАМИ 

 
Б. Є. Лук’янчиков  

О. В. Усенко 
 

В статье проанализировано современное состояние обеспечения 
сотрудников криминалистических подразделений Национальной полиции 
Украины технико-криминалистическими средствами защиты мест проведения 
следственных действий. В первую очередь речь идет о производстве 
осмотра места происшествия и использовании при этом мобильных экранов 
и палаток. Их использование позволяет оградить место происшествия и 
находящиеся там объекты как от негативных воздействий природного 
характера (солнце, дождь, снег), так и от свободного доступа посторонних, а 
также любопытных глаз заинтересованных людей. Обращается внимание на 
нормативно-правовую базу регулирования использования данных 
криминалистических средств защиты. Автора анализируют мнения известных 
отечественных и зарубежных ученых криминалистов и предлагают свое 
видение разрешения данного вопроса, основанное на нормативно-правовом 
регулировании в Украине. 

Автора аргументировано приходят к выводу о том, что главным 
условием использования мобильных средств защиты (палатки и экраны) 
мест проведения следственных действий является строгое соблюдение 
правил и норм международного и отечественного законодательства, которое 
регулирует деятельность в сфере уголовно-процессуальных отношений. 
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Также, в статье говорится о возможности использования для защиты от 
различных воздействий вещественных доказательств на месте 
происшествия подручных средств и предметов, однако констатируется, что 
намного удобней иметь такие средства заранее приготовленными в 
патрульном автомобиле. 

Проанализирован отечественный и зарубежный рынок таких переносных 
средств охраны мест происшествий (защитных экранов и палаток), особое 
внимание уделено изучению материалов, из которых они изготовлены и 
конструктивных особенностей. Отмечается, что данные приспособления 
должны быть легкими и позволять управляться с ними одному человеку. На 
основе проведенного исследования автора пришли к выводу, что все 
комплекты мобильных защитных сооружений (палатка, экран) должны 
изготавливаться из прочного непрозрачного, не пропускающего влагу, но 
легко пропускающего воздух материала. Конструкция должна позволять 
легко соединять отдельные элементы с целью увеличивать площадь охраны, 
как по периметру, так и в высоту. 

Все выше изложенное позволяет прийти к выводу о том, что 
усовершенствование и обновление арсенала специальных технических 
средств, которые используют сотрудники полиции для сохранности 
обстановки на месте происшествия необходимые реалии сегодняшнего дня. 

Ключевые слова: научно-технические средства, охрана места 
происшествия, технико-криминалистическое оборудование. 

 
LEGAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES OF PROVIDING NATIONAL 

POLICE BY MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL MEANS 
 

B. Lukianchykov 
O. Usenko 

 
The article analyzes the current state of providing the forensic units of the 

National Police of Ukraine with technical and forensic means of protecting places 
of investigation. First of all, we are talking about the inspection of the scene of the 
incident and the use of mobile screens and tents. Their use allows to protect the 
scene of the incident and the objects located there both from the negative effects 
of a natural character (sun, rain, snow), and from free access by outsiders, as well 
as the curious eyes of interested people. Attention is drawn to the regulatory 
framework governing the use of data of forensic means of protection. The author 
analyzes the opinions of well-known domestic and foreign forensic scientists and 
proposes his own vision of resolving this issue, based on the regulatory framework 
in Ukraine. 

The author reasonably comes to the conclusion that the main condition for the 
use of mobile protective equipment (tents and screens) of the places of 
investigation is strict observance of the rules and norms of international and 
domestic legislation that regulates activities in the field of criminal procedure. 

Also the article speaks about the possibility of using improvised means and 
objects for protection against various influences of physical evidence at the scene, 
but it is stated that it is much more convenient to have such means prepared in 
advance in a patrol car. 

It is analyzed the domestic and foreign market of such portable means of 
protection of accident sites (protective screens and tents), special attention is paid 
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to the study of the materials, from which they are made and design features. It is 
noted that these devices should be light and allow one person to control them. On 
the basis of research, the author came to the conclusion that all sets of mobile 
protective structures (tent, screen) should be made of durable, non-transparent, 
impermeable, but easily breathable material. The design should allow easy 
connection of individual elements in order to increase the area of protection, both 
around the perimeter and in height. 

All of the above allows us to conclude that the improvement and updating of 
the arsenal of special technical tools used by police officers to preserve the 
situation at the scene of incident are the necessary realities of today. 

Key words: scientific and technical means, event protection, technical and 
forensic equipment. 
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ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 

РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ З 
ВИКОРИСТАННЯМ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 

 
У статті проаналізовано поняття «правове забезпечення», «значення 

та порядок проведення судової експертизи при розслідуванні шахрайств, 
що вчиняються з використанням банківських платіжних карток». Вказану 
експертизу визнано незамінним засобом перевірки та одержання нових 
доказів. Визначено значення техніко-криміналістичного експертного 
дослідження банківських платіжних карток. Констатовано, що 
почеркознавча експертиза при розслідуванні шахрайств, що вчиняються з 
використанням банківських платіжних карток, застосовується досить 
рідко, що вказує на недостатність застосування цього виду експертиз. 
Показано важливість протидії новітнім способам шахрайств, що 
вчиняються з використанням банківських платіжних карток. Серед 
новітніх експертиз відзначено програмно-технічну експертизу та 
експертизу електронних документів. 

Ключові слова: шахрайство, банківські платіжні картки, документ, 
судово-бухгалтерська експертиза, програмно-технічна експертиза 

 
 
Серед злочинів у сфері економіки особливе місце належить 

шахрайствам, що вчиняються з використанням банківських платіжних 
карток. Останнім часом в нашій державі таке шахрайство набуло 
поширення та характеризується удосконаленням форм та способів 
вчинення. Будучи в основному ненасильницьким посяганням на суспільні 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 250 

відносини, шахрайство, що вчиняється з використанням банківських 
платіжних карток, проявляється у заволодінні чужим майном або 
придбанні права на чуже майно шляхом обману чи зловживання довірою 
та за допомогою незаконних дій з банківськими платіжними картками. 

Шахрайство з банківськими платіжними картками як проблема 
постала ще в кінці 1990-х років. Цей вид злочинів видрізняється 
відсутністю насильства, та тим, що потерпілі – банк та законний власник 
картки, як правило, не бачать суб’єкта цього кримінального 
правопорушення. На сьогодні, із кожної тисячі трансакцій близько кожні 
дві є проблемними. Завдана шкода також збільшується, що вказує на 
існування організованої кримінальної індустрії, пов’язаної з незаконним 
використанням банківських платіжних карток. 

Судову експертизу при розслідуванні шахрайств, що вчиняються з 
використанням кредитних карток, слід визнати вагомим, а в більшості 
випадків – незамінним засобом перевірки та одержання нових доказів у 
провадженні. 

Серед криміналістичних експертиз найчастіше при розслідуванні 
шахрайств, що вчиняються з використанням банківських платіжних 
карток, проводиться техніко-криміналістичне дослідження самих 
платіжних карток, інших документів, за допомогою яких шахрай діяв чи які 
викрав, трасологічна експертиза, судово-бухгалтерська, комплексна 
комп’ютерно-технічна та інші види експертиз. 

Судові експертизи при розслідуванні шахрайств, що вчиняються з 
використанням банківських платіжних карток, призначаються і проводяться в 
загальному порядку відповідно до норм Кримінального процесуального 
кодексу України від 13 квітня 2012 року [7] (КПК України), Закону України «Про 
судову експертизу» від 25 лютого 1994 року № 4038-ХІІ [17], Наказу 
Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-
методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових 
експертиз та експертних досліджень» від 8 жовтня 1998 року № 53/5, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 року за 
№ 705/3145 (в редакції Наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 
року № 1950/5) [15], Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 
судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30 травня 1997 
року № 8 [18], а також рекомендацій криміналістичної тактики. 

Техніко-криміналістичне дослідження документів при розслідуванні 
шахрайств, що вчиняються з використанням кредитних карток, вже було 
предметом дослідження вчених. Так, С. Й. Гонгало зазначає, що на 
сучасному етапі техніко-криміналістична експертиза документів здатна 
вирішувати цілий комплекс нових завдань, які ставлять перед нею судова 
та слідча практика. Більшість досліджень має комплексний характер і 
вирішується в рамках комплексних експертиз, що вимагає від експертів 
знань у галузях інших наук. Такі знання не обов’язково повинні бути 
ґрунтовними, вони мають забезпечити належний рівень співпраці 
експертів для прийняття (формування) спільного висновку [4, с. 168]. 

При призначенні технічної експертизи банківських платіжних карток 
розглянутого виду потрібно провести ідентифікацію та (при можливості) 
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діагностику пристрою, на якому були виготовлені паперові документи. 
Криміналістично значима інформація, яка була отримана при 
експертному дослідженні на паперовому носії, може слугувати початком 
для проведення подальших програмно-технічних експертиз. За 
паперовим документом також може бути визначений і вид комп’ютерної 
інформації. 

Предметом криміналістичного дослідження до недавніх часів були 
лише письмові документи, виконані на площі матеріального носія, в 
основному, паперового. Тому документи поділяли на письмові, виконані 
скорописом, друкованими літерами (стилізоване письмо), цифрами 
(цифрове письмо), друкованими формами (машинописні і поліграфічні 
документи); графічні документи, до яких відносили рисунки, креслення, 
схеми; фото-, кіно- і звуковідеодокументи тощо. 

Почеркознавча експертиза при розслідуванні шахрайств, що вчиняються 
з використанням кредитних карток, за даними А. В. Реуцького, 
застосовується лише у 20 % всіх справ [19, с. 14], що вказує на 
недостатність застосування цього виду судових експертиз. Хоча, за 
дослідженнями Т. В. Охрімчук, призначення судово-почеркознавчої 
експертизи відбувається у 52,2 % подібних випадків [9, с. 127]. 

На наш погляд, почеркознавчу експертизу обов’язково слід 
призначити з метою встановлення належності підписів на паперових 
документах, а також підписів на самих банківських платіжних картках при 
наявності на них підпису. 

На бланках вказаних документів можуть залишитися і відбитки 
пальців рук осіб, які їх підписали, тому варто призначати і 
дактилоскопічну експертизу. 

Експертиза електронного підпису повинна проводитися для 
визначення електронного підпису відповідним нормам, вказаним у 
законах України «Про електронні документи та електронний 
документообіг» від 22 травня 2003 року № 851-ІV [13], «Про електронні 
довірчі послуги» від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII [12], «Про 
електронну комерцію» від 3 вересня 2015 року № 675-VІІІ [14] та інших. 

Зокрема, електронний підпис – це електронні дані, які додаються 
підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними 
пов’язуються і використовуються ним як підпис (п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону 
України «Про електронні довірчі послуги»). Електронний цифровий підпис 
накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за 
допомогою відкритого ключа. 

Варто зазначити, що у літературі пропонується доукомплектувати 
комп’ютер пристроєм, який би зчитував біометрику людини та записував 
би ці дані не в сам комп’ютер, а в токен (електронний ключ, який 
видається користувачу в банку для авторизації та підтвердження 
трансакцій у платіжній системі), також підключений до комп’ютера  
[8, с. 26, 28]. 

Однією з найбільш поширених експертиз при розслідуванні 
шахрайств, що вчиняються з використанням банківських платіжних 
карток, є судово-бухгалтерські експертизи. Об’єктами експертизи тут є 
первинні документи й фінансова звітність. 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 252 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХІV [11] 
первинний документ – це документ, який містить відомості про 
господарську операцію, а фінансова звітність – це звітність, що містить 
інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. 

У ході проведення досудового слідства при розслідуванні шахрайств, 
що вчиняються з використанням кредитних карток, призначення та 
проведення судово-бухгалтерської експертизи здійснюється з метою:  
1) з’ясування суперечностей між матеріалами документальної перевірки 
та матеріалами кримінального провадження; 2) усунення суперечностей 
між результатами первинної та наступними документальними 
перевірками; 3) підтвердження розміру матеріальної шкоди, встановленої 
матеріалами документальної перевірки; 4) встановлення фактів пору-
шення законодавства; 5) встановлення правильності оформлення фінан-
сово-господарських операцій, руху грошових коштів та їх відповідності 
встановленим вимогам ведення бухгалтерського обліку, звітності та 
чинним нормативним актам; 6) перевірки правильності методів 
дослідження при проведенні документальних перевірок і відповідності їм 
отриманих висновків; 7) встановлення стану бухгалтерського обліку та 
звітності на підприємстві, що перевіряється, та відповідності його 
встановленому порядку; 8) встановлення кола осіб, відповідальних за 
повноту та правильність дотримання господарського законодавства і тих, 
які припустили вказані порушення тощо [2, с. 175-177]. 

Враховуючи істотну суспільну небезпеку порушень правил 
бухгалтерського обліку в сучасній господарській діяльності, нагальною 
виступає необхідність визначити поняття бухгалтерського документа як 
предмета злочину у цій сфері господарської діяльності [1, с. 42]. 

Протидія новітнім способам шахрайств, що вчиняються з 
використанням кредитних карток, також здійснюється за допомогою 
експертно-криміналістичного забезпечення процесу розслідування 
вказаним видам шахрайств, які на сьогодні мають величезну кількість 
проявів. При цьому, як вказують А. М. Клочко та А. О. Єременко, 
«…Новітні прояви вчинення «банківських злочинів» не досліджувались 
достатньою мірою, оскільки зловмисники поступаються застарілим 
способам вчинення злочинних посягань» [5, с. 83]. 

До ефективних способів протидії розслідуванню шахрайств, що 
вчиняються з використанням кредитних карток, слід віднести пошук 
нових науково-технічних засобів, нові експертизи у цій сфері 
розслідування, пошук нових методів вже існуючих видів експертиз. 

Зокрема, С. Й. Гонгало обґрунтовує, що судова техніко-
криміналістична експертиза документів може бути проведена в рамках 
моноекспертизи, комплексної експертизи або комплексу експертиз. Вибір 
виду експертизи залежить від того, які саме питання цікавлять того, хто 
призначає судову експертизу. Автором також розглянуто основні 
перспективні напрями розвитку судової техніко-криміналістичної 
експертизи документів. Такими є дослідження документів з елементами 
захисту, машинограм, документів, виготовлених засобами оперативної 
поліграфії та друкуючими пристроями для персональних комп’ютерів, 
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електронних документів в середовищі їх існування тощо. Необхідна 
розробка і подальше вдосконалення експертних методик, які підлягають 
сертифікації і державній реєстрації. Дослідником запропоновано 
призначати техніко-криміналістичну експертизу комп’ютерних документів 
або їх комплексні експертизи [3, с. 15-16]. 

Важливим під час експертно-криміналістичного забезпечення 
процесу розслідування шахрайств, що вчиняються з використанням 
банківських платіжних карток, є призначення окремої експертизи 
електронних документів. 

Електронний документ – це специфічне джерело доказів при 
розслідуванні шахрайств, що вчиняються з використанням банківських 
платіжних карток. У ст. 5 Закону України «Про електронні документи та 
електронний документообіг» електронний документ визначено так: 
«документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, 
включаючи обов’язкові реквізити документа». Проте у деяких актах 
подається інакше визначення електронного документу. Так, у Положенні про 
електронні освітні ресурси, затвердженому Наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 1 жовтня 2012 року № 1060 електронний 
документ – це «документ, інформація в якому подана у формі електронних 
даних і для використання якого потрібні технічні засоби» [16]. 

Експертиза електронних документів при розслідуванні шахрайств, що 
вчиняються з використанням банківських платіжних карток, звичайно 
провадиться шляхом встановлення доступу до вказаних електронних 
документів, їх огляду, копіювання. Можливе здійснення знімків екрана 
(англ. screenshot, скриншот, зняток) – зображення, отримане 
комп’ютером, що зображує дійсно те, що бачить користувач на екрані 
монітора. Суд може призначити експертизу для установлення та 
фіксування змісту веб-сайту, порталу, сторінки, вмісту електронної 
скриньки, інших місць збереження електронних даних у мережі Інтернет. 

До порівняно нових видів судових експертиз, які можна застосувати 
при розслідуванні шахрайств, що вчиняються з використанням кредитних 
карток, можна віднести програмно-технічну експертизу, хоча ця 
експертиза як самостійний вид криміналістичного дослідження заявила 
про себе, на думку деяких дослідників, з початку 1990-х років [6, с. 458]. 
М. В. Рудик, проаналізувавши найбільш розповсюджені способи крадіжок 
грошей із пластикових карток та ураховуючи технічні можливості 
сьогодення, формулює наступні заходи протидії цьому негативному 
явищу, основними з яких є програмно-технічні експертизи [20, с. 168]. 

За допомогою програмно-технічних експертиз можуть вирішуватися такі 
завдання: відтворення й роздрукування всієї або частини комп’ютерної 
інформації (за певними темами, ключовими словами тощо), що міститься на 
машинних носіях, у тому числі та, яка знаходиться в нетекстовій формі (у 
складних форматах – у формі мов програмування, у формі електронних 
таблиць, баз даних тощо); відновлення комп’ютерної інформації, що раніше 
містилася на машинних носіях, але згодом стертої (знищеної) або зміненої 
(модифікованої) з різних причин; встановлення дати й часу створення, зміни 
(модифікації), стирання, пошкодження, знищення або копіювання тої або 
іншої інформації (файлів, програм і т.д.) тощо [10, с. 435]. 
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У комплексі призначення та проведенням нових експертних 
досліджень у цій сфері для протидії новітнім способам шахрайств, що 
вчиняються з використанням кредитних карток, необхідні, на наш погляд, 
також наступні заходи: співпраця правоохоронних, інших державних, а 
також громадських органів у сфері боротьби з цим видом злочинів; 
формування рекомендацій, які допоможуть користувачу зберегти 
персональні дані кредитної картки та кошти на рахунку; запровадження 
нових експертиз у цій сфері розслідування, а також пошук нових методів 
вже існуючих видів експертиз. 

Таким чином, призначення та проведення судових експертиз при 
розслідуванні шахрайств, що вчиняються з використанням кредитних 
карток, пов’язані з необхідністю дослідження підроблених документів та 
інших предметів, які використовував шахрай. При цьому слід зазначити, 
що ознаки злочинів у сфері шахрайств, що вчиняються з використанням 
кредитних карток, не завжди очевидні і доступні для органолептичного 
спостереження, навіть з використанням найпростіших оптичних засобів. 
Деякі предмети вимагають залучення знань фахівців. Спеціалісти, які 
беруть участь в оглядах місця події, обшуках, проводять попереднє 
дослідження, проте основні питання все-таки вирішуються судовою 
експертизою. 
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ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА 
РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК 

 
И. С. Войтенко 

 
В статье проанализированы понятие, правовое обеспечение, значение и 

порядок проведения судебной экспертизы при расследовании мошенничеств, 
совершаемых с использованием банковских платежных карточек. Определены 
значения технико-криминалистического экспертного исследования банковских 
платежных карточек. Отмечено знание объектов судебно-технической экспер-
тизы банковских платежных карточек. В статье отмечается важность экспертизы 
подписи в указанных делах. Проанализирован порядок назначения судебно-
бухгалтерских экспертиз при расследовании мошенничеств, совершаемых с 
использованием банковских платежных карточек. Объектами экспертизы здесь 
есть первичные документы и финансовая отчетность. Проанализированы 
важность заключения эксперта как источника доказательств при расследовании 
мошенничеств, совершаемых с использованием банковских платежных 
карточек. 

Ключевые слова: мошенничество, банковские платежные карточки, доку-
мент, судебно-бухгалтерская экспертиза, программно-техническая экспертиза. 

 
EXPERT-CRIMINAL PROVIDING PROCESS OF INVESTIGATION OF 

STORES INVOLVED IN USE OF BANK PAYMENT CARD 
 

I. Voytenko 
 
The concept, legal support, significance and procedure of forensic 

examination in the investigation of fraud committed with the use of bank payment 
cards are analyzed. The value of the technical and forensic expert research of 
bank payment cards is determined. The knowledge of objects of forensic 
examination of bank payment cards is noted. The article notes the importance of 
the examination of electronic signature in these cases. The order of appointment 
of forensic accounting examinations in the investigation of fraud committed with 
the use of bank payment cards is analyzed. The objects of expertise here are the 
primary documents and financial statements. The importance of the expert's 
conclusion as a source of evidence in the investigation of fraudulent use of bank 
payment cards is analyzed. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ТРЕУГОЛЬНИКА МОШЕННИЧЕСТВА В 

РАСКРЫТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

В статье, на основании анализа научной литературы и практических 
рекомендаций профессиональных организаций, рассмотрена концепция 
«треугольника мошенничества», состоящая из трёх элементов: мотив, 
возможность и самооправдание. Авторы систематизировали индикаторы 
(сигналы) элементов «треугольника мошенничества» для обнаружения 
преступного деяния экономического характера и лиц, совершивших данное 
деяние, указав способы выявления таких сигналов. В статье авторы 
указали практику применения данной концепции и рекомендации к 
расширению сферы применения. 

Ключевые слова: «треугольник мошенничества», мотив, возмож-
ность, самооправдание, индикаторы элементов, экономические 
преступления. 

 
 
Экономическая преступность является составляющей частью 

совокупной преступности, представляет собой массовое негативное 
уголовно-правовое дифференцированное общественное явление, 
обусловленное качественными и количественными показателями 
специфических закономерностей и вызывающее неблагоприятные 
социально-экономические последствия [1, с. 202]. 

Экономические преступления, известные также как финансовые 
преступления, относятся к незаконным действиям, совершенным 
отдельным лицом или группой лиц для получения финансового или 
профессионального преимущества. Основным мотивом таких 
преступлений является экономическая выгода. Низкий риск раскрытия и 
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возможность получения большой прибыли от экономических 
преступлений делает их привлекательными для организованных 
преступных групп [2, 2019]. 

В Латвии под экономическими преступлениями подразумеваются 
преступные деяния, упомянутые в Уголовном законе (УЗ) Латвийской 
Республики в разделах «Преступления против собственности», «Преступ-
ления в народном хозяйстве», «Преступления в государственных 
учреждениях», такие как мошенничество, присвоение, контрабанда, легали-
зация незаконно полученных средств, доведение до неплатежеспособности, 
уклонение от уплаты налогов и пошлин и др. [3, 1998]. 

Согласно отчету о работе Генеральной прокуратуры Республики 
Латвия за 2018 год [4, 2019], в Латвии наблюдается общая тенденция по 
снижению возбуждения дел экономического характера. Так, например, 
количество дел, расследуемых в прокуратуре в 2018 году по статье 177 
УЗ «мошенничество» и 179 УЗ «присвоение» в особо крупных размерах 
составляет 163 и 156 дел, что соответствует уровню 2015 года. В свою 
очередь, существенно возросло количество возбужденных дел по статье 
195 УЗ «легализация незаконно полученных средств» – 128 дел в 2018 
году по сравнению с 91 в 2015 году. 

Расследуемые преступления экономического характера становятся 
все более изощренными, все чаще экономические преступления имеют 
транснациональный характер, преступники широко внедряют 
инновативные разработки, как в области информационных технологий, 
так и бизнес-среде. 

Особенность экономических преступлений по сравнению с другими 
видами противозаконных деяний, в т.ч. имеющих насильственный 
характер, состоит в том, что они совершаются лицами, имеющими 
знания, способность и возможность совершать финансовые операции, 
участвовать в административных функциях; субъекты ориентированы 
или вовлечены в экономическую деятельность [1]. Эти преступления, 
американский социолог Эдвин Сазерленд (E. Sutherland), в 1949 году 
назвал «преступлениями белых воротничков», в дальнейшем вошедшее 
в обиход [5]. 

Латвийский криминолог Андрейс Вилкс (Andrejs Vilks) отмечает, что 
субъектам экономических преступлений или «белым воротничкам» 
характерны следующие особенности [1]: 

– высокая экономическая и социальная активность; 
– высокий индивидуальный потенциал и уровень образования; 
– непосредственно прямые отношения с бизнес-средой или 

государственной администрацией; 
– ярко выраженная ориентация личности. 
По статистически обобщенным данным Ассоциации сертифицированных 

экспертов по борьбе с мошенничеством (ACFE), преступник, совершающий 
профессиональное мошенничество, обычно мужчина в возрасте 36–50 лет. 
Имеет высшее образование (не менее степени магистра или выше), зачастую 
имеет два высших образования, одно из которых – техническое; занимает 
руководящую должность и имеет высокий социальный статус; женат и имеет 
детей (обычно двух или более) [6; 5]. 
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Обобщая выше изложенное, для эффективной борьбы с 
экономической преступностью необходимо постоянно развивать 
имеющиеся технологии раскрытия данных преступлений, анализировать 
и внедрять новые методы, соответствующие уровню развития 
технологических инноваций, актуальным тенденциям развития бизнес-
среды и общества в целом. 

Концепция «треугольника мошенничества» 
Следуя общепринятой теории права, любое преступное деяние 

состоит из четырех элементов: 
– объекта; 
– объективной стороны; 
– субъекта; 
– субъективной стороны. 
В данной статье авторы затрагивают один из элементов, 

являющийся наиболее трудно доказуемым, по мнению следствия – 
субъективную сторону. 

Субъективная сторона преступления, характеризуется виной лица, 
совершившего преступление, которая может быть умышленной или 
неосторожной [3, 1998], но следует отметить, что экономические 
преступления совершаются только умышленно. Существуют различные 
теории о рационализированном подходе преступника к совершению 
преступления и расчета экономической выгоды – например, теория 
Бэккера (Becker) [7]. К субъективной стороне преступления также 
относятся мотив и цель преступления. 

Авторы статьи предлагают рассмотреть концепцию «треугольника 
мошенничества», применяемую во многих странах для обнаружения 
мошеннических действий внутри организации. 

«Треугольник мошенничества» – это теоретическая модель 
представления личностных факторов, объясняющих причины 
совершения профессионального мошенничества преступниками. 

Автором данной модели признан американский социолог Дональд 
Кресси (Donald R. Cressey). В 1953 году он описал результаты опроса 
более 200 осужденных за хищения и растраты средств организации [8]. 

Как показывают исследования австралийского ученого К. Фри 
(C. Free) [9, 2015] создание модели «треугольника мошенничества» 
является результатом оригинальной работы Д. Кресси.  

Термин «треугольник мошенничества» был разработан спустя 
десятилетия после новаторской работы Д. Кресси с преступниками 
Джозефом Уэллсом, агентом Федерального агентства Бюро 
расследований (FBI), основавшим Ассоциацию сертифицированных 
экспертов по борьбе с мошенничеством (ACFE) [10, 2014].  

Д. Уэллс представлял мошенничество как недобросовестное 
действие, совершаемое для личного обогащения, а также как 
обобщенную проблему, которая требует эффективного внутреннего 
контроля и надзора за лицами внутри организаций [11, 2011]. 

Модель «треугольника мошенничества» состоит из трех компонентов 
и выглядит следующим образом (Рис.1.): 
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Рис. 1. Треугольник мошенничества 
 

Мотив или давление (Pressure) на человека является одной из 
составляющих «треугольника мошенничества» и означает в первую 
очередь финансовую потребность или алчность потенциального 
преступника. Давление может быть обусловлено и вредными 
привычками человека, например, зависимостью от азартных игр [12]. 
Мотивация совершения преступления от имени организации, например, 
искажение финансовой отчетности, может быть спровоцирована 
необходимостью внешнего финансирования, выполнения условий 
кредиторов, желанием соответствовать прогнозам аналитиков или 
системой вознаграждения руководящих работников, зависящей от 
финансовых результатов компании [13]. Нефинансовой мотивацией 
преступления является желание «смириться» с работодателем с 
правонарушением или добиться успеха из-за давления со стороны 
семьи, друзей [14]. 

Возможность или благоприятные условия (Opportunity), 
позволяющие человеку совершить неправомерное деяние. В основном 
такая ситуация возможна при слабой организации внутреннего контроля 
или его отсутствия [12]. Другими причинами может являться сложная 
организационная структура самой компании, ее размер и юридическая 
форма, специфика деятельности компании, а также сложность 
проводимых сделок, влекущая за собой субъективную интерпретацию 
[13, 2016]. 

Самооправдание (Rationalization) совершаемого преступления – 
рациональное объяснение действию в соответствии со своим личным 
кодексом этики. Например, «я заслужил эти деньги», «я только одолжу, а 
потом все верну» и пр. [12, 2009; 13, 2016]. Фактором рационализации 
преступления может являться и низкая раскрываемость таких 
преступлений, в результате чего преступник с признаками «нарцизма» 
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считает себя умнее работников следственных органов [5, 2018]. 
Некоторые исследования выделяют личность и эго преступника как 
отдельный компонент, входящий в «бриллиант мошенничества», 
«пентагон мошенничества» и т.д. [15, 2017]. 

Таким образом, преступление совершается при наличии всех трех 
составляющих. 

Согласно рекомендациям Еврокомиссии для предотвращения 
мошенничества с Европейскими фондами [12, 2009], основой 
предупреждения преступления является попытка разорвать или не 
допустить создание такого треугольника, усилив контроль над 
происходящими действиями, т.е. лишая возможности совершения 
преступления. 

Практическое применение «треугольника мошенничества» 
На сегодняшний день концепция «треугольника мошенничества» уже 

внедрена в профессиональные стандарты аудита многих стран: 
– стандарт США № 99 (Statement on Auditing Standards [SAS] № 99 

Consideration of Fraud) [16], обновленный после SAS № 88 (принят еще в 
1988 году) в связи с чередой корпоративных мошеннических скандалов и 
принятием Закона Сарбейнса-Оксли, повышающий требования к 
финансовым отчетам компаний и ответственность аудиторов (2002). 

– стандарт Австралии № 240 (Auditing and Assurance Standards Board 
[ASA ] No 240 The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of a 
Financial Report), принятый в соответствии с Законом 2004 года о 
программе экономических реформ в области корпоративного права [17, 
2006]; 

– международный стандарт аудита № 240 (International Standard on 
Auditing [ISA] No 240 The Auditor's Responsibilities to Relating to Fraud in 
Audit of Financial Statements) [18, 2009], применяемый также на 
территории стран Европейского сообщества, в т.ч. Латвии. 

Одни из самых известных исследователей в области судебной 
бухгалтерии, Смит (G. Smith) и Крамбли (D. Crumbley), в своих работах 
утверждают, что при изучении образовательного курса обучения 
судебных экспертов в области бухгалтерии, в США, Великобритании, 
Австралии, Гонконге и Ливане [19, 2009], особое внимание уделяется 
изучению концепции «треугольника мошенничества».  

В Латвии непосредственное применение теории «треугольника 
мошенничества» пока не ощутимо, хотя данная концепция 
рекомендована различными организациями, связанными с раскрытием 
мошенничества. Так, концепция «треугольника мошенничества» 
рекомендована к применению следующими организациями: 

– Европейской комиссией для своевременного предотвращения и 
раскрытия мошенничества, связанного с получением фондов от 
Европейского союза [12]; 

– международной аудиторской компанией Deloitte для 
предотвращения и раскрытия корпоративного мошенничества в 
результате аудита финансовой отчетности присяжными ревизорами [20]; 

– Латвийским Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией 
(KNAB) для выявления рисков мошенничества и борьбы со 
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взяточничеством иностранных должностных лиц в международных 
бизнес-сделках [21]; 

– KNAB для распознавания и предотвращения коррупционных рисков 
в процедурах государственных закупок [22]; 

– Европейской комиссией разработано руководство к применению 
«Мошенничество в государственных закупках – обобщение практических 
примеров и красных флажков» [23, 2017]. 

В Латвийских научных работах концепция «треугольника мошенни-
чества», об обнаружении риска мошенничества в финансовых отчетах [24], 
напрямую или косвенно затронута в диссертациях Стефана Кнабе (Stephan 
Knabe) и Елены Алфеевой (Jeļena Alfejeva) о присутствии мошенничества при 
подаче заявлений на компенсацию страхового случая [25]. 

Криминологический аспект совершения мошенничества в случае 
банкротства предприятия, в том числе в ракурсе «треугольника 
мошенничества» рассмотрен в предыдущей статье одного из авторов 
настоящей публикации [5]. 

Проанализировав научные работы и отобрав те исследования, в 
которых описываются попытки реализации моделирования 
«треугольника мошенничества» по документально фиксированным или 
исторически возобновляемым данным, авторы настоящей статьи 
пробуют идентифицировать научно выявленные, наиболее характерные 
индикаторы мошеннических деяний экономических преступлений в 
концепции «треугольника мошенничества». 

Авторы выявили индикаторы элементов «треугольника 
мошенничества» и способы их выявления, пригодные для раскрытия 
преступного деяния (Таблица 1.), и для выявления лица, способного его 
совершить (Таблицу 2.). 

Таблица 1.  

Индикаторы преступного деяния и способы их выявления 

Фактор элемента 
треугольника Индикатор фактора Способ 

выявления 
Низкая рентабельность активов 
Низкая рентабельность 
капитала 
Убытки в течение двух лет 

Низкая доходность 

Негативный денежный поток в 
течение двух лет 

Финансовый 
анализ отчетов 

компании 

Низкий кредитный индекс Базы данных 
Большая доля долговых 
обязательств 
Неудовлетворительное 
соотношение суммы долга к 
собственному капиталу 

Необходимость 
привлечения 
финансирования 

Недостаток оборотных 
денежных средств1 

Финансовый 
анализ отчетов 

компании 

Сомнение о возможности 
продолжения непрерывной 
деятельности 

М
от
и
в 

Финансовая 
нестабильность 

Высокая вероятность 
банкротства 

Финансовый 
анализ, модели 
прогнозирования  
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Высокая 
конкуренция 

Насыщение рынка, высокая 
конкуренция 

Прогнозы 
аналитиков 

Не соответствие прогнозам 
аналитиков 

Мнение 
специалистов  

Другие факторы Резкое изменение прироста 
активов 

Финансовый 
анализ отчетов 

Последовательные изменения в 
правлении  
Семейный бизнес 
Несоответствие права 
руководства компанией и 
распоряжением денежными 
средствами 
Большая доля собственников в 
правлении 

Недостаточный 
контроль над 
руководством 

Большая доля акций одного 
собственника 

Анализ данных 
регистра 

предприятий 

Большая доля продаж 
связанным сторонам 
Большая доля закупок от 
связанных сторон 

Сделки со 
связанными 
сторонами 

Гарантии связанных сторон 

Финансовый 
анализ отчетов, 
анализ сделок 

Большая доля вложения в 
инвестиции 
Реинвестирование за рубеж Сложные сделки 
Большая доля сделок с 
иностранными странами 
Существенные недостатки 
внутреннего контроля 
Количество проведений 
внутренних проверок 

Финансовый 
анализ отчетов, 
в процессе 

расследования 
 
Среда внутреннего 
контроля 

Возраст предприятия Данные регистра 
Аудиторская проверка и 
репутация аудитора 
Уровень компетенции 
руководящего персонала 

В процессе 
расследования 

Высокая доля материальных 
средств в активах Анализ отчётов 

В
оз
м
ож

но
ст
ь 

Другие возможности 

Изменение соотношения 
дебиторской задолженности к 
выручке 

Финансовый 
анализ отчетов 

Смена бухгалтера Частота смены бухгалтера 

Этика Негативные события в прошлом 
компании 

Манипуляции с 
доходами 

Констатация факта 
манипулирования доходами 
Смена финансового директора, 
консультанта 

В процессе 
расследования, 

модели 
прогнозирования 

Смена 
специалистов 

Смена руководства компании 
Не разделение 
собственности и 
контроля 

Заинтересованный генеральный 
директор 

Анализ данных 
регистра 

предприятий С
ам

оо
пр
ав
д
ан
и
е 

Другие факторы Коэффициент мошенничества с 
начислениями2 

Расчет 
показателя 
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1  

2 

 

 
Таблица 2.  

Индикаторы лица, совершившего преступное деяние 

Фактор элемента треугольника Показатель фактора 
Расходы несоизмеримые с доходами 
Финансовые трудности 
Зависимость заработной платы от 
финансовых результатов компании 

Финансовая выгода 

Потенциальное увольнение 
Проблемы в семье, развод 
Давление со стороны семьи, друзей Социальные проблемы 
Нестабильные жизненные обстоятельства 
Давление со стороны руководства Давление на работе 
Давление со стороны коллег 

Коррупция Необоснованные привилегии конкретным 
партнерам 

М
от
и
в 

Вредные привычки Зависимость от вредных привычек 
Тесная связь с заказчиком, поставщиком 

Скрытые соглашения Встречи в «закрытых помещениях», за 
пределами компании 
Нежелание делиться с обязанностями 
Отказ от повышения в должности Недостаток контроля 
Отказ от отпуска В

оз
м
ож

но
ст
ь 

Конфликт интересов Параллельный частный бизнес 
Жалобы о размере заработной платы 
Жалобы на отсутствие полномочий 

Неудовлетворенность 
работой 

Проблемы в коллективе 
Раздражительное состояние,  Личные проблемы 
Отчуждённое поведение 
Использование неэтичных методов работы Вопросы этики 
Неэтичное поведение руководства 
Авторитарный режим руководства 
Низкая заработная плата 
Отсутствие заслуженной похвалы 

С
ам

оо
пр
ав
д
ан
и
е 

Стиль руководства 
Компанией 

Неясная процедура приема и увольнения 
 
Как уже говорилось ранее, данные индикаторы уже широко 

используются для выявления мошеннических деяний в аудите и 
рекомендованы к применению в других областях. Научных исследований 
о результатах практического применения концепции «треугольника 
мошенничества» для раскрытия экономических преступлений в Латвии 
пока не обнаружено. 

В своей статье, Ю. Лиодорова и И. Воронова [5] проводили 
эмпирическое исследование о систематизации характеристик 
мошенничества и их проявлении при изменении внутренней среды 
организации. Проведенное исследование не выявило тесной связи 
между уровнем компетенции руководства компании, качеством 
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бухгалтерского учета и системой внутреннего контроля организации. 
Полученные результаты показали существенное влияние личных 
факторов на совершение преступного деяния. 

В будущем авторы настоящей статьи намерены провести подобное 
эмпирическое исследование с целью выявления систематизированных в 
данной статье индикаторов элементов «треугольника мошенничества» 
на фоне реального судебного разбирательства. 

Концепция «треугольника мошенничества» не является новшеством 
для выявления мошеннических действий в процессе аудита и 
расследования преступных деяний экономического характера в практике 
зарубежных стран. Данная концепция рекомендована к применению и в 
странах Европейского союза, в т.ч. в Латвии. Проанализировав модель 
«треугольника мошенничества», авторы не выявили несоответствий 
данной концепции Латвийскому законодательству, запрещающих ее 
применение для раскрытия экономических преступлений. 

На основании научных публикаций и практических рекомендаций 
профессиональных организаций авторы выявили индикаторы элементов 
«треугольника мошенничества» и способы их выявления, пригодные для 
раскрытия преступного деяния, и для выявления лица, способного его 
совершить. Беря во внимание изощрённость и транснациональность 
экономических преступлений, согласно Рамочному решению Совета о 
европейском ордере на арест [26, 2009], процедура передачи лиц между 
государствами-членами должна выполняться без проведения проверки 
на предмет двойной преступности деяния. В свою очередь, 
проанализировав выявленные индикаторы мошенничества и возможные 
способы их обнаружения, авторы показали необходимость применения 
комплексного подхода для раскрытия таких преступлений, т.е. 
необходимость привлечения в следствие как минимум двух 
специалистов – юриста и экономиста. 

Авторы рекомендуют расширить сферу применения концепции 
«треугольника мошенничества» и начать ее практическое применение 
для раскрытия экономических преступлений в Латвии, а также 
продолжить изучение данной концепции в научной области. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ТРИКУТНИКА ШАХРАЙСТВА»  

В РОЗКРИТТІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 
 

Ю. Лiодорова  
Я. Iевiтiс 

 
Концепція «Трикутника шахрайства» не є нововведенням для виявлення 

шахрайських операцій та аудиту, а також виявлення злочинних дій 
економічної природи в практиці зарубіжних країн. Ця концепція 
рекомендована для використання в країнах Європейського Союзу, 
включаючи Латвію. Аналізуючи модель «Трикутник шахрайства», автори не 
визначили суперечності цього поняття з латвійським законодавством, що 
забороняє його використання для виявлення економічних злочинів. 

На основі наукових досліджень та практичних рекомендацій професійних 
організацій, автори визначили показники елементів «Трикутника шахрайства» 
та підхід до їх визначення, придатних для розслідування злочинного діяння, 
та особи, яка здатна його вчиняти. Аналізуючи виявлені показники та способи 
їх виявлення, а також виходячи з складності та транснаціональності 
економічних злочинів, автори показали, що розслідування таких злочинів 
вимагає комплексного підходу, принаймні, двох спеціальностей – юриста і 
економіста. 

Автори рекомендують розширити сферу застосування концепції 
«Трикутник шахрайства» та розпочати її практичне застосування для 
виявлення економічних злочинів в Латвії, а також продовжувати вивчати цю 
концепцію в науковій сфері. 

Ключові слова: «Трикутник шахрайства», мотив, можливість, 
самовиправдання, і6ндікатори елементів, економічні злочини. 
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APPLICATION OF THE ‘FRAUD TRIANGLE’ CONCEPT 
 IN THE DETECTION OF ECONOMIC CRIMES 

 
J. Liodorova  

J. Ievitis 
 

The concept of the ‘Fraud Triangle’ is not an innovation to identify fraudulent 
transactions and in the auditing and to detect criminals acts of an economic nature 
in the practice of foreign countries. This concept is recommended for use in the 
European Union countries, including Latvia. Analyzing the ‘Fraud Triangle’ model, 
the authors did not determine inconsistencies of this concept with Latvian 
legislation prohibiting its use for the detection of economic crimes. 

Based on the scientific studies and practical recommendations of professional 
organizations, the authors identified indicators of the elements of the ‘Fraud Triangle’ 
and approach to their determination, suitable for investigating a criminal act and a 
person who is capable a committing it. Analyzing the identified indicators and ways to 
identify them, as well as based on the complexity and transnationality of economic 
crimes, the authors showed that investigation of such crimes requires a 
comprehensive approach of at least two specialties – a lawyer and an economist. 

The authors recommend expanding the scope of application of the ‘Fraud 
Triangle’ concept and starting its practical application to detect economic crimes in 
Latvia, as well as continuing to study this concept in the scientific filed. 

Key words: of the ‘fraud triangle’, motive, opportunity, self-justification, 
element indicators, and economic crimes. 
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ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ  

ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИБУХОВИХ 
МАТЕРІАЛІВ НА СУЧАСНОМУ РІВНІ 

 
У статті здійснено аналіз можливостей техніко-криміналістичного 

забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з 
використанням вибухових матеріалів на сучасному рівні. Враховуючи 
специфіку даного виду кримінальних правопорушень, вивчено перелік 
технічних засобів, що використовуються під час огляду місця події за 
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фактом вибуху, а також ті технічні засоби, які використовуються при 
виявленні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів. Дається 
визначення техніко-криміналістичних засобів та їх загально-
криміналістична класифікація. Під час опису техніко-криміналістичних 
засобів в окрему категорію винесено сучасне спеціальне обладнання, що 
використовується при розслідуванні кримінальних вибухів, з описом 
можливостей його застосування. 

Ключові слова: техніко-криміналістичне забезпечення, криміналіс-
тичні прийоми, криміналістичні методи, технічні засоби, кримінальні 
вибухи, спеціальні технічні засоби. 

 
 
Основне завдання науки криміналістики полягає в розробленні та 

застосуванні засобів, прийомів і методів розслідування кримінальних 
правопорушень, виявлення та усунення обставин, що сприяють їх 
вчиненню. Вирішенню зазначених завдань сприяє техніко-
криміналістичне забезпечення запобігання та розслідування 
кримінальних правопорушень, у тому числі, пов’язаних із використанням 
вибухових матеріалів. 

Враховуючи події останніх років, кількість кримінальних проваджень, 
пов’язаних з використанням вибухових матеріалів, в Україні помітно 
збільшилась. Про це свідчать повідомлення засобів масової інформації 
та статистичні дані правоохоронних органів. Зокрема, за даними 
Національної поліції України, тільки в 2018 році спеціалісти 
Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції вилучили з 
незаконного обігу 68,5 кілограм вибухових речовин, знешкодили 5019 
вибухонебезпечних предметів, 2871 разів виїжджали за повідомленнями 
про загрозу вибуху, близько 496 разів проводили огляди за інформацією 
про виявлення підозрілих предметів [1]. У складній системі заходів щодо 
протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з використанням 
вибухових пристроїв і вибухових речовин, важливе місце посідає техніко-
криміналістичне забезпечення їх розслідування. 

Окремі питання техніко-криміналістичного забезпечення 
розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з використанням 
вибухових пристроїв, вирішували у своїх публікаціях: В. П. Бахін, 
Т. М. Бульба, О. А. Буханченко, С. І. Винокуров, В. П. Власов, Ю. М. Дільдін, 
А. В. Іщенко, А. В. Кофанов, С. М. Колотушкін, М. В. Кобець, В. В. Мартинов, 
М. А. Михайлов, І. Д. Моторний, В. І. Пащенко, М. А. Погорецький, 
В. В. Поліщук, Ю. М. Чорноус, A. Б. Шмерего, В. В. Юсупов та ін. Однак, 
питання щодо висвітлення особливостей техніко-криміналістичного 
забезпечення розслідування кримінальних правопорушень пов’язаних з 
використанням вибухових матеріалів, ще не знайшло належного розгляду в 
наукових публікаціях. 

На наш погляд, під техніко-криміналістичними засобами слід розуміти 
прилади, пристосування, матеріали, а також прийоми, методи, способи їх 
застосування для виявлення, фіксації, вилучення, зберігання, дослідження 
вибухонебезпечних предметів, які розроблені або пристосовані наукою 
криміналістикою та використовуються при розслідуванні злочинів. 
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Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з використанням вибухових матеріалів 
потребує використання певних наукових знань. При цьому, зв’язки 
криміналістичних досліджень з існуючими науковими знаннями, що 
застосовуються для їх проведення, мають різнобічний характер. В одних 
випадках ці зв’язки безпосередні, якщо наукові положення 
використовуються для криміналістичних досліджень без відповідного 
доопрацювання або перероблення (наприклад, наукові положення про 
теорію і практику вибуху, властивості вибухових речовин і засобів 
підриву, способи поводження з ними і характер протікання процесу 
вибуху). В інших випадках ці зв’язки опосередковані, коли наукові 
положення перетворюються і на їх основі розробляються спеціальні 
методи, прийоми та засоби виявлення, фіксації, вилучення, зберігання і 
дослідження матеріальних носіїв інформації про обставини вибуху та інші 
обставини, пов’язані з ним [2, с. 87-92]. 

Техніко-криміналістичні засоби – це пристрої, пристосування або 
матеріали, що використовуються для збирання й дослідження доказів, 
або створення умов, що запобігають вчиненню злочинів [3, с. 227]. 

Різні точки зору в криміналістиці існують не тільки щодо поняття 
техніко-криміналістичних засобів, але й їх класифікації. 

Так, П. Т. Скорченко пропонує класифікувати техніко-криміналістичні 
засоби на наступні групи: ті, що підвищують результативність слідчих дій; 
ті, що підвищують результативність праці слідчого; ті, що застосовуються 
для одержання пошукової інформації; ті, що застосовуються в 
лабораторних дослідженнях; ті, що застосовуються в профілактиці 
злочинів; ті, що застосовуються під час проведення оперативно-
розшукових заходів [4, с. 7-10]. 

Наприклад, стосовно огляду місця події слід виділити наступні групи 
техніко-криміналістичних засобів, які повинні бути використані в процесі 
його проведення: засоби виявлення невидимих і слабковидимих слідів та 
інших об’єктів, пошукові засоби, засоби закріплення (копіювання) і 
вилучення слідів, засоби фіксації, засоби для одержання відбитків 
пальців у живих осіб і трупів, засоби-маркери, універсальні засоби. 

Основним положенням криміналістики є правило, відповідно до якого 
організація й тактика огляду місця події визначається слідчою ситуацією, 
яка склалася на даному етапі розслідування. Але незалежно від виду 
вихідної «експертної» ситуації, суб’єкти огляду місця події повинні мати у 
своєму розпорядженні засоби польової криміналістики загального 
призначення, тобто ті, що використовуються для виявлення й фіксації 
слідів і огляду місця подій, зокрема щодо кримінальних вибухів. До них 
відносяться: засоби фото й відеозапису, за допомогою яких фіксується 
загальна обстановка на місці події, окремі об’єкти й сліди; вимірювальні 
інструменти й пристосування; засоби обчислювальної техніки, що 
дозволяють здійснювати первинні розрахунки на місці події, 
мікрокалькулятори, спеціальні комп’ютерні програми і т. ін.; засоби, що 
дозволяють виявити й оглянути мікрооб’єкти на місці події – 
криміналістичні лупи, збільшувальне скло; засоби, що дозволяють 
демонтувати окремі об’єкти на місці події, вилучати зразки ґрунту 
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(лопатки, набір викруток, гайкових ключів, ніж, сокирка, склорізи, ножиці 
по металу, пилка); засоби візування (дроти, лазерні приціли до 
стрілецької зброї); засоби маркування й зберігання окремих слідів, 
виявлених на місці події (скляні й поліетиленові ємності із пробками, що 
забезпечують герметичність) і т. ін.; засоби, призначені для обмеження 
доступу сторонніх до місця події (огороджувальні стрічки, 
попереджувальні плакати; освітлювальне устаткування і т. ін.). 

Значний перелік технічних засобів, які можуть бути використані для 
забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з 
використанням вибухових матеріалів дає підставу розглянути його через 
класифікуючі ознаки. 

У спеціальній літературі існує класифікація спеціального обладнання, 
яка заснована на її групофікації за ознаками основних видів виконання 
спеціальних вибухотехнічних робіт. При цьому виділяється окреме 
спеціальне обладнання, яке за функціональними можливостями 
призначено для виконання декількох операцій у різних видах виконання 
спеціальних вибухотехнічних робіт. Спеціальне обладнання одної групи 
може використовуватися під час виконання спеціальних вибухотехнічних 
робіт, яке зосереджено в іншій. Наприклад, роботизовані 
системи (комплекси) використовуються, як для експертного огляду 
об’єктів, так і для транспортування або дистанційного знешкодження 
вибухових пристроїв чи відкриття зовнішніх оболонок підозрілих 
предметів. 

При використанні спеціального обладнання основна увага повинна 
приділятися можливостям наданих зразків, їх надійності та 
функціональному призначенню. Кожний зразок обладнання не може 
задовольнити усі функціональні можливості проведення повного обсягу 
вибухотехнічних робіт і повинен розглядатися у сукупності з іншими. 
Особлива увага під час вивчення зразків спеціального обладнання 
приділяється можливостям підвищення заходів безпеки та окремих дій з 
виявлення, розрядження, локалізації чи знищення вибухових пристроїв і 
вибухових речовин. У той же час багатофункціональність спеціального 
обладнання не повинна занижувати показники його ефективності у 
порівнянні з обладнанням, яке має однокомпонентне функціональне 
призначення. 

За ознаками функціонального призначення спеціальне обладнання 
поділяється на: індивідуальні засоби захисту; колективні засоби захисту 
та транспортування вибухових пристроїв; засоби для виявлення та 
ідентифікації вибухових пристроїв і речовин; засоби для контактної та 
дистанційної роботи з вибуховими пристроями; спеціальні пересувні 
вибухотехнічні лабораторії. 

Науково-технічні засоби, що застосовуються під час запобігання і 
розслідування кримінальних вибухів, доцільно класифікувати за 
походженням, загальним призначенням і конструктивними 
особливостями, а також за функціональним призначенням. 

До загальних науково-технічних засобів, що застосовуються в 
криміналістичних дослідженнях вибухонебезпечних об’єктів, ми 
відносимо криміналістичні засоби загально-технічного призначення, а 
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також прилади, апаратуру, обладнання, допоміжні технічні засоби і 
матеріали, які без будь-яких змін застосовуються для виконання завдань 
вибухотехнічних досліджень. До них належать: освітлювальні засоби; 
фото- та відеотехніка для наочно-образної фіксації; засоби фіксації 
вербальної та графічної інформації (аудіотехніка, комп’ютерна техніка 
тощо). 

До пристосованих науково-технічних засобів, тобто 
доопрацьованих (з деякими змінами) для криміналістичної вибухотехніки, 
належать хімічні реактиви та обладнання (наприклад, для тонкошарової 
та газорідинної хроматографії), засоби рентгенографії і рентгеноскопії, 
прилади та обладнання для вивчення елементного складу речовини 
(наприклад, метод емісійного спектрального, лазерного мікро-
спектрального, нейтронно-активаційного, рентгеноструктурного аналізу), 
засоби та обладнання для дослідження металографії металевих осколків 
корпусів вибухових пристроїв, комп’ютерна техніка зі спеціальним 
програмним забезпеченням, ендоскопічне обладнання (фіброскопи, 
бароскопи) тощо. 

Одним із прикладів сучасних розробок є рентгенівський генератор 
постійного потенціалу ICM CP 120-160 KB (див.рис.1). 

 

 
Рис.1. Переносні рентгенівські апарати «CP120» та «CP160» 

 
Велика проникаюча здатність і неймовірно малі розміри дозволяють 

використовувати даний пристрій в різних нестандартних ситуаціях. 
Основною конструктивною особливістю даного пристрою є 
високовольтний трансформатор з частотою 100 кГц резонансного типу. 
Ця особливість забезпечує безперервний вихід постійного струму, що є 
більш продуктивним у порівнянні з сучасними імпульсними 
рентгенівськими генераторами холодного аноду 150 кВ і 200 кВ. Залежно 
від того, який обраний детектор, за допомогою апаратів типу СР 120-160 
КВ можна отримати зображення крізь сталеву пластину завтовшки 10 або 
21 мм при дуже малому часі експозиції. Апарати СР120 і СР160 можуть 
працювати без охолодження протягом декількох хвилин, що є 
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беззаперечною перевагою у порівнянні з імпульсними рентгенівськими 
генераторами холодного анода [5]. Приклади знімків результатів роботи 
переносного рентгенівського апарату «CP120» (див. рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Зображення предметів зроблені за допомогою переносного 
рентгенівського апарату «CP120» 

 
Спеціально розроблені науково-технічні засоби – це різні типи 

науково-технічного обладнання, приладів та інструментів, які пройшли 
сертифікацію, рекомендовані для практичного застосування і прийняті на 
оснащення у вибухотехнічні підрозділи правоохоронних органів [2, с. 87-
92]. До них можна віднести: спеціальні вибухозахисні костюми для 
спеціалістів-вибухотехніків «КС-1» з маніпулятором (Україна), EOD-9 з 
маніпулятором (Канада); спеціальні засоби для руйнування 
вибухонебезпечних предметів (гідрогармати); спеціальні вибухозахисні 
контейнери для безпечного транспортування вибухових речовин і 
вибухових пристроїв (вибухозахисний контейнер ВЗК–1 «Скат», 
Бомбовий контейнер (Англія), бомбова ковдра LBA (Англія), 
багаторазовий вибухобезпечний контейнер СВ-380 (Україна), мобільний 
багаторазовий вибухобезпечний контейнер MECV (MECV-1) Celsius 
BOFOR DYNASAFE (Швеція), детектори парів та часток вибухових 
речовин, спеціальний інструмент у немагнітному та іскробезпечному 
виконанні, робототехнічні комплекси, спеціальні механічні маніпулятори, 
спеціальні протиосколкові ковдри тощо. 

Під час дослідження місць кримінальних вибухів в основному 
застосовуються так звані засоби «польової криміналістики» – техніко-
криміналістичні засоби й методи роботи з доказами, які 
використовуються або можуть бути використані не в кабінеті слідчого або 
в лабораторіях експерта, а безпосередньо в «польових умовах» – на 
місці події під час огляду або при проведенні на цьому місці інших слідчих 
дій або дослідницьких експертних операцій [6, с. 37]. 

За функціональним призначенням техніко-криміналістичні засоби і 
методи дослідження вибухонебезпечних матеріалів, можна 
класифікувати на такі групи: техніко-криміналістичні засоби і методи 
пошуку (виявлення) вибухового пристрою та слідів його застосування; 
техніко-криміналістичні засоби і методи фіксації та вилучення слідової 
інформації з місця кримінального вибуху; техніко-криміналістичні засоби 
дослідження вибухонебезпечних об’єктів; техніко-криміналістичні засоби і 
методи запобігання кримінальним вибухам. 

Техніко-криміналістичні засоби і методи пошуку (виявлення) 
вибухових пристроїв та слідів їх застосування. Науково-технічні засоби 
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і методи для виявлення вибухонебезпечних об’єктів, їх розробка (або 
пристосування вже існуючих) значною мірою залежить від властивостей 
та особливостей вибухонебезпечних об’єктів, що є предметами пошуку 
спеціалістів-вибухотехніків [7, с. 91]. Залежно від загального призначення 
і конструктивних особливостей науково-технічні засоби, які насамперед 
використовуються для виявлення вибухових речовин, вибухових 
пристроїв та їх слідів, доцільно поділяти на: засоби пошукової техніки 
(металодетектори або металошукачі); магнітомеханічні засоби; прилади 
візуально-оглядового спостереження (оглядовий прилад Regula модель 
3001 «Лоза»); детектори парів та часток вибухових речовин (детектор 
виявлення парів і часток вибухових речовин EVD-3000 (Канада), тест для 
виявлення вибухових матеріалів PIR-2 (Польща)); електротехнічні 
прилади тощо. 

Причому такі технічні засоби і методи можуть застосовуватися як для 
виявлення традиційних криміналістичних слідів на місці вибуху і його 
окремих об'єктів (відбитків пальців рук, слідів взуття, слідів інструментів, 
мікроволокон, часток будь-якої речовини й інших слідів, що мають 
важливу інформацію для слідства), так і для виявлення вибухових 
пристроїв, вибухових речовин та їх залишків після вибуху. Зокрема, для 
виявлення прихованого вибухового пристрою, що не спрацював, або 
осколків пристрою, що вибухнув, можуть застосовуватися пошуковий 
набір для виявлення вибухових пристроїв ПН-1, металодетектори 
«GARRETT», магнітні підйомники типу «МИП», магнітошукачі «ПМП-1», 
військового типу міношукачі типу ІМП-2, ПР-507, РВМ-2М, ПР-504А. 

В кожному випадку перед здійсненням пошуку вибухового пристрою 
безпосередньо фахівцем в галузі вибухотехніки, необхідно попередньо 
застосовувати службово-пошукового собаку, натренованого на 
виявлення вибухових речовин. Якщо реакція службово-пошукової собаки 
була позитивною, тобто виявлений вибухонебезпечний предмет, 
подібний з вибуховим пристроєм, необхідно використовувати комплекти 
дистанційних маніпуляторів і робототехнічних комплексів, обладнаних 
відеокамерами для дистанційного зовнішнього огляду. 

Після обстеження місця події з використанням службово-пошукової 
собаки, що не дало позитивного результату, до пошуку вибухового 
пристрою, приступає фахівець вибухотехнік. При цьому він використовує 
низку технічних засобів і методів, що дозволяють виявити вибуховий 
пристрій. До них відносяться криміналістичні й армійські металошукачі 
різних типів, газоаналізатори (детектори), що реагують на молекули 
вибухових речовин у повітрі, наприклад, газовий хроматограф «Кристал-
2000», який використовується для експрес-аналізу різних речовин, 
виявлених на місці події. Для пошуку вибухових пристроїв із 
годинниковим датчиком цілі використовуються стетоскопи й віброфони 
[8, с. 214]. 

Встановлення можливості механічних переміщень вибухового 
пристрою здійснюється, зокрема, при наявності вибухозахисного 
контейнера, яким оснащені спеціальні вибухотехнічні лабораторії й 
спеціалісти-вибухотехніки. Так, вибухозахисні контейнери типу «ЕТЦ» 
виготовляються чотирьох видів і розраховані на безпечне перевезення 
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вибухових пристроїв із вибуховими речовинами у тротиловому 
еквіваленті, відповідно: ЕТЦ-1 до 10 г; ЕТЦ-2 – до 400 г, ЕТЦ-3 – до 850 г, 
ЕТЦ-4 – до 5 кг. Крім того, випускається контейнер типу «Плутон-1», що 
дозволяє здійснювати перевезення вибухових речовин вагою до 400 г 
[9, с. 140-142]. 

Також, при огляді можуть використовуватися, як традиційні технічні 
засоби (фото- і відеокамери, вимірювальні інструменти, освітлювальні 
засоби і т. ін.), так і спеціальні вибухотехнічні. Це уніфікований набір 
науково-технічних засобів «Кремень»; виїзний комплект засобів по 
визначенню вибухових речовин. Для визначення парів вибухових 
речовин може бути використаний портативний газовий хроматограф типу 
«Луна-М», що дозволяє проводити експрес-діагностичний аналіз проб в 
«польових умовах». 

Для виявлення дрібних металевих фрагментів підірваного вибухового 
пристрою може використовуватися металошукач «Корунд». Так само з 
цією метою можна застосовувати спеціальний комплект для виявлення й 
вилучення осколків «Хрест», до складу якого входять: підйомник для 
пошуку осколків у водоймах, колодязях до 10 метрів глибиною. Набір 
щупів для виявлення осколків у вузьких лабіринтових просторах, магнітні 
граблі для проведення пошукових робіт в траві, калюжі, бруді й т. ін., 
магнітні кісточки для дослідження ґрунту, сміття, снігу і т. п. [4, с. 54]. 

З метою виявлення осколків у важкодоступних місцях можуть 
використовуватися металеві щупи, рентгенівські апарати «Інспектор», 
«Особняк-4». Останні можуть застосовуватися й для дослідження 
внутрішнього устрою предметів, що викликають підозру на їхню 
належність до вибухового пристрою. Крім того, для визначення центру 
вибуху рекомендується використовувати спеціальні засоби візування 
польоту окремих елементів вибухового пристрою «Откос». Для 
вилучення фрагментів вибухового пристрою й предметів навколишнього 
оточення, спеціалісту необхідно мати столярні й слюсарні 
інструменти [10, с. 93-96]. 

Техніко-криміналістичні засоби і методи фіксації та вилучення 
слідової інформації з місця кримінального вибуху. Засоби і методи 
криміналістичної фіксації доказової інформації (відповідно до різних 
способів такої фіксації – вербальний (словесний), графічний, 
предметний, наочно-образний). 

Вербальна (словесна) фіксація є найпоширенішою і здійснюється 
шляхом складання протоколів окремих слідчих (розшукових) дій і 
звукозапису із застосовуванням технічних засобів, наявних у слідчій 
валізі, а також органолептичних засобів. 

Різні прилади, апарати, інструменти та матеріали використовуються і 
для поширеної у криміналістичному дослідженні вибухонебезпечних 
об’єктів графічної форми фіксації, під час якої здійснюється складання 
планів, схем, креслень, малюнків тощо, на яких можна відобразити ті чи 
інші властивості, сторони та якості об’єкта [11, с. 35-38]. 

Зважаючи на те, що вибухові речовини змінюють свої властивості під 
дією кисню, що позначається на їх збереженні (консервації), а у 
подальшому – і на результаті їх дослідження та транспортуванні, 
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важливе значення має застосування фото – та відеозаписувальної 
апаратури, за допомогою якої фіксуються образ об’єкта, його ознаки і 
властивості, недоступні для безпосереднього сприйняття. Ця форма 
фіксації доказової інформації дозволяє наочно відтворити місце події для 
подальшого його аналізу суб’єктами судового розгляду і забезпечує 
високу точність та об’єктивність відтворення місця кримінального 
правопорушення. 

Останнім часом, все частіше при розслідування злочинів пов’язаних з 
вибухами, пожежами та дорожньо-транспортними пригодами, 
спеціалістами використовуються «безпілотні літальні апарати», технічні 
засоби повітряного обстеження та фіксації території на якій сталася 
пригода (див. рис. 3). 

 

 
 

Рис.3. Зображення безпілотного летального апарату «Квадрокоптер» 
з пультом керування оператора 

 
Застосування «Квадрокоптерів» під час огляду місця події, дозволяє 

з висоти оцінити масштаби руйнувань викликаних надзвичайною подією. 
Також за допомогою даних пристрої можливо оглянути територію на 
наявність підозрілих (вторинних вибухових пристроїв «мін-пасток», 
«розтяжок») предметів, що спрощує огляд місця події та підвищує 
безпеку спеціалістів, які залучаються до його огляду. 

Техніко-криміналістичні засоби дослідження вибухонебезпечних 
об’єктів. Усі технічні засоби такого призначення поділяються на: засоби, 
що використовуються для аналізу окремих складових досліджуваного 
об’єкта; засоби, які полегшують порівняльне дослідження об’єктів; 
засоби, котрі полегшують оцінку даних, одержаних під час 
дослідження [12, с. 215]. 

Різноманіття технічних засобів, що застосовуються для дослідження 
вибухонебезпечних об’єктів, зумовлюється різноманіттям конструкції 
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вибухових пристроїв та матеріалів, з яких вони виготовлені. Так, хімічний 
склад вибухової речовини, якою було споряджено вибуховий пристрій, 
досліджується за допомогою газового аналізатора наприклад, прилад 
типу «EGIS» (США). Для складних і точних досліджень вибухових 
речовин та їх слідів у лабораторних умовах можуть застосовуватися 
газові хроматографи, рентгенофлуоресцентні аналізатори тощо. 

Під час проведення металознавчих досліджень, які дозволяють 
визначити марку металу, з якого виготовлено частини вибухового 
пристрою, оцінити потужність вибухової речовини за зміною (у результаті 
вибухового навантаження) структури металу, застосовуються хімічні 
реактиви та обладнання для тонкошарової і газорідинної хроматографії 
вибухових речовин; засоби рентгенографії та рентгеноскопії; прилади та 
обладнання для дослідження елементного складу речовини методом 
емісійного спектрального, лазерного мікроспектрального, нейтронно-
активаційного, рентгеноструктурного аналізу; засоби та обладнання для 
дослідження металографії металевих осколків і корпусів вибухових 
пристроїв тощо. 

Техніко-криміналістичні засоби і методи запобігання кримінальним 
вибухам. 

Для проведення огляду і спеціального контролю на режимних 
об’єктах застосовуються стаціонарні та інші засоби металовиявлення, 
детектори парів вибухових речовин тощо наприклад, в аеропортах 
здійснюється контроль багажу із застосуванням рентгенотелевізійної 
техніки. Подібна апаратура використовується для виявлення вибухових 
пристроїв і засобів, що їх імітують, у поштовій кореспонденції (посилках, 
бандеролях, тощо).  

Перевірка важкодоступних місць в автомобілях, будівельних 
конструкціях, каналах вентиляції здійснюється з застосуванням 
оглядових дзеркал та ендоскопів типу набір МК-1, МК-2 (Німеччина), 
набір спеціального інструменту PIRO-1 (Англія), набір спеціального 
інструменту PIRO-2M (Польща, Україна). 

Для блокування радіосигналу радіоприймачів, яким можуть бути 
укомплектовані підривачі саморобних вибухових пристроїв, 
використовуються генератори перешкод типу «Персей», «Завада», 
«Форт». Високопотужний частотний генератор перешкод «Камиш-М4» 
дозволяє запобігти вибуху відповідних пристроїв, керованих 
радіоканалом. 

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що ефективність 
застосування зазначених засобів залежить від багатьох чинників, у тому 
числі наявності їх у достатній кількості, уміння використання, 
своєчасності технічного обслуговування, ремонту і т. ін. 

Таким чином, підводячи підсумки нашого дослідження, доходимо 
висновку, що створення ефективних засобів та методів виявлення, 
вилучення, дослідження та знешкодження вибухонебезпечних об’єктів, 
дозволить підвищити рівень матеріально-технічного забезпечення 
вибухотехнічних підрозділів сучасними науково-технічними 
засобами (комплексами). Тому, питання щодо розробки і удосконалення 
сучасних зразків технічних засобів для використання при розслідуванні 
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кримінальних правопорушень пов’язаних з використанням вибухових 
матеріалів необхідно відпрацьовувати постійно із залученням наукових 
кіл, спеціалістів практиків, розробників. До того ж, так як злочини 
«теракти» з використанням вибухових пристроїв і вибухових речовин 
скоюються в різних країнах світу і при цьому гинуть люди то боротьба з 
кримінальними вибухами та умовами, що сприяють їх вчиненню не може 
замикатись в межах однієї держави. На наше глибоке переконання 
необхідний постійний обмін досвідом відповідних фахівців різних держав і 
взаємодопомога щодо технічного оснащення спеціалістів вибухотехніків. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЗРЫВЧАТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ 
 

Ю. П. Приходько 
С. Г. Луценко 

 
В данной статье проведен анализ возможностей технико-

криминалистического обеспечения расследования преступлений связанных с 
использованием взрывных устройств и взрывчатых материалов. Технико-
криминалистическое обеспечение расследования уголовных 
правонарушений связанных с использованием взрывчатых материалов 
требует использования определенных научных знаний и подходов. 
Применяемые научно-технические средства для криминалистических 
исследований наряду с уже существующими научными знаниями, имеют 
разносторонний характер. В одних случаях эти связи непосредственные, 
если научные положения используются для криминалистических 
исследований без соответствующей доработки (например, научные 
положения о теории и практике взрыва, свойствах взрывчатых веществ и 
средств подрыва, способы обращения с ними и характер протекания 
процесса взрыва). В других случаях эти связи косвенные, когда научные 
положения усовершенствуются и на их основе разрабатываются 
специальные средства, приемы и методы. 

Учитывая специфику данного вида преступлений, изучены наборы 
технических средств, используемых при осмотре места происшествия по 
факту взрыва, а также тех технических средств, которые используются при 
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обнаружении, обезвреживании взрывоопасных предметов и их исследований 
в криминалистических лабораториях. При описании технико-
криминалистических средств, в отдельную категорию вынесено современное 
специальное оборудование, используемое при расследовании криминальных 
взрывов, с описанием возможностей его применения. Изложенная в статье 
информация может быть полезной к совершенствованию существующих 
технических средств и разработке новых, с учетом использования их при 
расследовании криминальных взрывов. 

Ключевые слова: технико-криминалистическое обеспечение, 
криминалистические приемы, криминалистические методы, технические 
средства, уголовные взрывы, специальные технические средства. 

 
TECHNICAL SUPPORT OF THE INVESTIGATION  

OF CRIMES RELATED TO THE USE OF EXPLOSIVE MATERIALS  
AT THE UP-TO-DATE LEVEL 

 
Yu. Prykhodko 

S. Lutsenko 
 

This article analyzes the capabilities of the technical forensic support for the 
investigation of crimes related to the use of explosive devices and explosive 
materials. Technical and forensic support for the investigation of criminal offenses 
related to the use of explosive materials requires the use of certain scientific 
knowledge and approaches. Applied scientific and technical means for forensic 
research, along with already existing scientific knowledge, are diverse. In some 
cases, these connections are direct if scientific provisions are used for forensic 
research without appropriate revision (for example, scientific statements on the 
theory and practice of an explosion, the properties of explosives and means of 
detonation, methods of handling them and the nature of the explosion process). In 
other cases, these links are indirect when scientific provisions are improved and 
special tools, techniques and methods are developed on their basis. 

Considering the specificity of this type of crime, the sets of technical means 
used in the inspection of the scene of the incident after the explosion, as well as 
those technical tools that are used in detecting, neutralizing explosive objects and 
their research in forensic laboratories. In the description of technical and forensic 
means, a modern special equipment used in the investigation of criminal 
explosions, with a description of the possibilities of its use, is in a separate 
category. The information presented in the article may be useful for the 
improvement of existing technical means and the development of new ones, 
taking into account their use in the investigation of criminal explosions. 

Key words: technical and forensic provision, forensic methods, forensic 
methods, technical means, criminal explosions, special technical means. 
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РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК 
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 

Стаття включає в себе аналіз чинного законодавства щодо 
визначення судового контролю на стадії досудового розслідування. 
Судовий контроль розкривається через повноваження слідчого судді в 
кримінальному провадженні. У статті аналізуються останні дисертаційні 
дослідження, предметом яких є дослідження судового контролю. 
Аналізується судова статистика та кількість рішень слідчих суддів із 
застосуванням практики ЄСПЛ. Дається оцінка розширенню переліку 
процесуальних дій, які мають проводитись за дозволом слідчого судді. 
Вказується на недоліки застосування слідчими суддями практики ЄСПЛ. 

Ключові слова: Європейській суд з прав людини, судовий контроль, 
кримінальне провадження. 

 
 
Судовий контроль у кримінальному провадженні займає особливе 

місце серед наукових досліджень за даною тематикою, що 
підтверджується великою кількістю наукових досліджень у період 
чинності КПК України 1960 року та сучасних досліджень, які розглядають 
інститут слідчого судді в контексті його повноважень у чинному КПК 
України 2012 року. Це частково обумовлено тим, що в законодавстві досі 
немає визначення терміну «судовий контроль», а повноваження слідчого 
судді розглядаються через функцію судового контролю. 

Саме поняття функція судового контролю, як і функція правосуддя, 
на стадії досудового розслідування, досі залишається актуальною у 
наукових дослідженнях при визначенні повноважень слідчого судді та 
аналізі прийнятих слідчим суддею процесуальних рішень. Правосуддя − 
це самостійна галузь державної діяльності, що включає в себе судовий 
розгляд та вирішення у судовому засіданні питань кримінального 
провадження щодо встановлення винуватості обвинуваченої особи та 
прийняття відповідного судового рішення. Але, у той самий час, 
повноваження слідчого судді можна розглядати з позиції дещо звуженого 
розуміння правосуддя, судового контролю за обмеженням прав і свобод 
людини та громадянина на стадії досудового розслідування. 

З аналізу останніх наукових досліджень можна зробити висновок, що 
розширення меж судового контролю в кримінальному провадженні це 
наступний крок до переосмислення значення судового контролю в 
кримінальному провадженні. Рішення, які приймає слідчий суддя, повинні 
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базуватись на засадах законності та верховенства права. Враховуючи 
існуючі проблеми застосування практики Європейського суду з прав 
людини (Далі – ЄСПЛ) у рішеннях слідчого судді, необхідно звернути 
увагу саме у зазначену площину досліджень, задля посилення ролі суду 
на стадії досудового розслідування та зменшення кількості процесуаль-
них помилок, які можуть стати новими рішеннями ЄСПЛ проти України. 

Дослідженню питань контролю зі сторони суду та повноважень 
слідчого судді з питань судового контролю на стадії досудового 
розслідування були присвячені роботи: Ю. П. Аленіна, О. В. Білоуса, 
Д. М. Валігури, І. В. Гловюк, Ю. М. Грошевого, С. В. Єськова, С. В. 
Завади, Т. Г. Ільєвої, О. В. Капліної, Н. С. Карпова, О. Б. Комарницької, 
О. М. Коріняка, О. П. Кучинської, В. О. Лазарєвої, Л. М. Лобойка, Є. Д. 
Лук’янчикова, М. А. Макарова, В. Т. Маляренка, В. Т. Нора, М. М. 
Ольховської, М. А. Погорецького, О. І. Полюховича, В. О. Попелюшка, 
В. В. Рожнової, Д. О. Савицького, Н. П. Сизої, Р. І. Тракало, А. Р. 
Туманянца, Л. Д. Удалової, В. Я. Яблокова, О. Г. Яновської та інших. Така 
кількість наукових досліджень вказує на беззаперечну актуальність 
судового контролю на стадії досудового розслідування. 

Метою цієї статті є розкриття необхідності застосування практики 
ЄСПЛ у рішеннях слідчого судді для посилення значення судового 
контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 
провадженні. 

Пунктом 18 частини 1 статті 3 КПК України значення терміну 
«судовий контроль» розкривається через повноваження слідчого судді, 
до яких належить «…здійснення у порядку, передбаченому цим 
Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 
осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 
247 цього Кодексу…»[1]. Зазначена норма не дає нормативного 
визначення терміну «судовий контроль» та фактично вказує на 
повноваження слідчого судді. Можна спробувати підійти до розуміння 
терміну «судовий контроль» з іншої сторони, через розкриття 
повноважень слідчого судді.  

У дисертаційному дослідженні М.А. Макарова на тему «Судовий 
контроль у кримінальному процесі: теоретичні та правові основи» 
зазначається, що на виконання завдань кримінального провадження, 
слідчий суддя уповноважений: приймати рішення про застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження; надавати дозвіл на 
проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та 
інших процесуальних дій; розглядати скарги на рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого, прокурора; вирішувати деякі питання щодо видачі 
осіб (екстрадиції) [2, c. 1]. Також у другому пункті висновків, дається 
визначення судового контролю – це діяльність слідчого судді на стадії 
досудового розслідування та під час екстрадиційної процедури зі 
здійснення у порядку, передбаченому КПК, наданих йому повноважень, 
метою якої є своєчасне забезпечення захисту та охорони прав, свобод та 
інтересів осіб у кримінальному провадженні [2, с. 27]. 

Через аналіз існуючих повноважень слідчого судді або, як зазначає М.А. 
Макаров, «діяльності слідчого судді» [2, с.27] у Кримінальному 
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процесуальному кодексі України (Далі – КПК) можна зробити висновок про 
судовий контроль. Але, чи можна вважати абсолютно всі повноваження 
слідчого судді у кримінальному провадженні судовим контролем? О.І. 
Полюхович у дисертаційному дослідженні на тему «Судовий контроль при 
проведенні негласних слідчих (розшукових) дій», посилаючись на О.Г Шило 
та І.В. Гловюк, зазначає: «характеризуючи діяльність суду на досудовому 
провадженні, не можна не вказати на її неоднорідний характер» (О.Г Шило), 
«повноваження слідчого судді виходять за межі здійснення тільки судового 
контролю, а функціональна спрямованість його діяльності, враховуючи 
наявні у нього повноваження, не є монофункціональною» (І.В. Гловюк) [3, c. 
14]. Останні дисертаційні дослідження, предметом яких є дослідження 
судового контролю, уточнюють повноваження слідчого судді у 
кримінальному провадженні та обґрунтовано пропонують розширити перелік 
слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які мають проводитися за 
дозволом слідчого судді.  

Наукове обґрунтування розширення переліку процесуальних дій, які 
мають проводитись за дозволом слідчого судді та співставлення 
судового контролю з попереджувальним і подальшим контролем, 
розкриває повноваження слідчого судді з нової сторони, що 
беззаперечно є слушними обґрунтуванням контрольних повноважень у 
кримінальному провадженні.  

Як зазначає М.А. Макаров, крім попереджувального (дозвільного) та 
подальшого, є третій вид судового контролю, який здійснюється через 
повноваження слідчого судді встановлювати та поновлювати 
процесуальні строки, розглядати відводи, здійснювати допит свідка, 
потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні, 
вирішувати питання про речові докази. [2, с. 27]. 

Вирішення слідчим суддею питань, які стосуються прийняття рішень 
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 
рішень про проведення слідчих (розшукових) дій у житлі чи іншому 
володінні особи, рішень про проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій, рішень про проведення експертизи, задоволення клопотання про 
допит свідка та потерпілого під час досудового розслідування у судовому 
засіданні, розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність слідчого та 
прокурора, та прийняття рішень у міжнародному співробітництві: 
застосування тимчасового арешту; відмову в застосуванні тимчасового 
арешту, якщо для його обрання немає підстав; затвердження згоди особи 
на її видачу (екстрадицію) та застосування екстрадиційного арешту; 
затвердження згоди особи на її видачу (екстрадицію), відмови особи від 
застосування спеціального правила щодо меж кримінальної 
відповідальності та застосування екстрадиційного арешту; застосування 
тимчасового арешту та відмову у затвердженні згоди особи на її видачу 
(екстрадицію) та прийняття інших рішень тільки підтверджують тези щодо 
«неоднорідного характеру» та «поліфункціонального характеру» 
діяльності слідчого судді. У цьому контексті діяльність слідчого судді і 
складає його функцію судового контролю.  

Прийняття слідчим суддею рішень та виконання функції судового 
контролю повинно включати в себе реалізацію засад верховенства права 
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та законності з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, 
що визначено пунктом 2 статті 8 КПК України та пунктом 5 статті 9 КПК 
України [1]. Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 
2006 року визначено, що суди застосовують при розгляді справ 
Конвенцію та практику Суду як джерело права. Частина 1 статті 2 
зазначеного Закону зазначає, що Рішення є обов'язковим для виконання 
Україною відповідно до статті 46 Конвенції [4]. 

У висновках Узагальнення практики застосування судами загальної 
юрисдикції першої та апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у 
кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року за 2011 – перше півріччя 2012 року 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 01.06.2013 відмічається, що з огляду на 
зазначене судам при здійсненні судочинства необхідно ширше 
застосовувати норми міжнародного права. Зважати, що обов'язковим є 
не тільки врахування рішень ЄСПЛ, постановлених щодо України, а й 
застосування поряд із нормами національного законодавства України 
норм Конвенції та практики ЄСПЛ і щодо інших країн-учасниць Конвенції 
з метою недопущення порушення прав людини та основоположних 
свобод. Ухвалюючи рішення у кримінальних справах (провадженнях), з 
метою недопущення неправильного тлумачення та застосування норм 
Конвенції у контексті кожної конкретної справи свої висновки 
підтверджувати практикою ЄСПЛ, викладеною у його рішеннях [5]. 

Недоліки застосування кримінального процесуального законодавства 
України щодо порушення прав та основоположних свобод людини за 
статтями 3, 5, 6 Конвенції призводять також до фінансових втрат 
Державного бюджету України у зв'язку із виконанням рішень ЄСПЛ щодо 
відшкодування шкоди, завданої такими діями, в тому числі судів. 
Наприклад, за даними Секретаріату Урядового уповноваженого у 
справах Європейського суду з прав людини у 2011 та 2012 роках на 
виконання рішень ЄСПЛ по суті скарг з Державного бюджету України 
було сплачено 25021734,79 грн. та 39002553,75 грн. відповідно [5].  

Гроші, які сплачуються за порушення Україною норм Конвенції, 
закладаються Кабінетом Міністрів України до Державного бюджету 
України. Статтею 19 Закону України «Про Державний бюджет України на 
2019 рік» визначено право Кабінету Міністрів України по реструктиризації 
заборгованості. Надати право Кабінету Міністрів України в 
установленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість 
обсягом до 7.544.562.370 гривень за рішеннями судів, виконання яких 
гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав 
людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, 
шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи 
років з відстроченням платежів за такою заборгованістю на один рік та 
відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Право видачі таких векселів 
надати органам Державної казначейської служби України [6]. 

Cума заборгованості за порушення Україною норм Конвенції кожного 
року зростає. Реальне застосування у діяльності слідчого судді практики 
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ЄСПЛ дозволить посилити судовий контроль на стадії досудового 
розслідування, що, у свою чергу, може мінімізувати кількість рішень 
проти України у кримінальному провадженні.  

За даними судової статистики, у Єдиному державному реєстрі 
судових рішень за 2019 рік [7], станом на 27.02.2019 року слідчими 
суддями по всій Україні було прийнято 1202 рішення у кримінальних 
провадженнях, які включають в себе практику Європейського суду з прав 
людини з загальних 130664 рішень, що складає «0,9% рішень з ЄСПЛ». 
По місту Києву за 2019 рік, станом на 27.02.2019 року слідчими суддями 
було прийнято 256 рішень, які включають в себе практику Європейського 
суду з прав людини з загальних 9794 рішень, що складає «2,6% рішень з 
ЄСПЛ». За 2018 рік Єдиний державний реєстр судових рішень містить 
4896 рішень слідчих суддів у кримінальних провадженнях, які включають 
в себе практику Європейського суду з прав людини з загальних 241706 
рішень, що складає «2,02% річної статистики з рішеннями ЄСПЛ». По 
місту Києву за 2018 рік слідчими суддями було прийнято 342 рішення, які 
включають в себе практику Європейського суду з прав людини з 
загальних 24485 рішень, що складає «1,4 % рішень з ЄСПЛ». 

З аналізу судової статистики можна зробити висновок про те, що 
тенденція по застосуванню практики Європейського суду з прав людини у 
2019 році повільно, але зростає. В цілому, існує реальна необхідність 
ширшого застосування судами практики ЄСПЛ при здійсненні судового 
контролю у кримінальному провадженні.  

Національна академія прокуратури України спільно із Генеральною 
прокуратурою та Асоціацією розвитку суддівського самоврядування 13 
червня 2018 року організувала Першу науково-практичну конференцію на 
тему «Практика Європейського суду з прав людини в діяльності 
прокуратури і суду: виклики і перспективи». Голова Бахмацького 
районного суду Чернігівської області П.І. Пархоменко виступав на тему 
«Сучасні недоліки застосування практики ЄСПЛ національними судами. 
П.І. Пархоменко відмітив недоліки застосування практики ЄСПЛ та 
зробив такі висновки: застосування Конвенції та практики Європейського 
Суду є необхідністю, що відповідає взятим на себе Україною 
міжнародним зобов’язанням; дотримання (забезпечення) прав і свобод, 
гарантованих Конвенцією, та втілення стандартів, які випливають з її 
положень, в першу чергу покладаються на держави-учасниці Конвенції, 
які і зобов’язані забезпечити її виконання та впровадження стандартів на 
національному рівні; сама правова природа Конвенції не обмежує 
застосування на національному рівні рішень Європейського Суду в яких 
Україна не була стороною як джерело права; застосування Конвенції та 
практики Європейського Суду вимагає від національного 
правозастосувача аналізу особливостей прав людини, які гарантовані 
Конвенцією, і виходячи саме зі змісту відповідних прав необхідно 
використовувати рішення Суду, як джерело права, які пов’язані з таким 
правом» [8, с. 143]. До загальних проблем застосування судами практики 
ЄСПЛ П. І. Пархоменко зазначав, що: «Мають місце копіювання 
потрібних цитат або визначень з того чи іншого рішення Європейського 
Суду без аналізу особливостей права, гарантованого Конвенцією, яке 
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було предметом розгляду Європейського Суду і тим більше надання 
відповіді на запитання, чи охоплюється ситуація, яка розглядається на 
національному рівні змістом відповідного права» [8, с. 141]. 

У судовій практиці можна зустріти такі недоліки роботи слідчого 
судді, як постановлення слідчим суддею ухвали, що не передбачена 
кримінальними процесуальними нормами. Велика Палата Верховного 
Суду від 23 травня 2018 року у справі № 237/1459/17, у провадженні  
№ 13-19кс18: установила, що Слідчий суддя Мар'їнського районного суду 
Донецької області ухвалою від 13 квітня 2017 року задовольнив 
клопотання прокурора та призначив у межах кримінального провадження 
№ 42017051630000025 позапланову комплексну перевірку на предмет 
дотримання в діяльності СФГ «Афродіта» вимог законодавчих і 
нормативно-правових актів з охорони праці, промислової безпеки та 
трудового законодавства. Після апеляції голова СФГ «Афродіта» подав 
касаційну скаргу, у якій просив скасувати ухвалу суду апеляційної 
інстанції та призначити справу до нового розгляду в суді апеляційної 
інстанції. Таке прохання було мотивовано тим, що, як вважав скаржник, 
відмова апеляційного суду відкрити апеляційне провадження за скаргою 
на ухвалу слідчого судді суперечить загальним засадам кримінального 
провадження, передбаченим ст. 7 Кримінального процесуального 
кодексу [9]. 

Велика Палата Верховного Суду постановила: Касаційну скаргу 
голови Селянського (фермерського) господарства «Афродіта» 
задовольнити. Ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 20 червня 
2017 року про відмову у відкритті апеляційного провадження за 
апеляційною скаргою голови Селянського (фермерського) господарства 
«Афродіта» на ухвалу слідчого судді Мар'їнського районного суду 
Донецької області від 13 квітня 2017 року скасувати та призначити новий 
розгляд в суді апеляційної інстанції [9]. 

Враховуючи непоодинокі проблеми застосування суддями практики 
ЄСПЛ за матеріалами Голови Бахмацького районного суду Чернігівської 
області П.І. Пархоменка та прийняття процесуальних рішень, які не 
передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України за 
практикою Великої Палати Верховного Суду, доцільно звернути увагу на 
посилення компетентностей при діяльності слідчих суддів із застосування 
практики Європейського суду з прав людини.  

Назаров В. В., Тракало Р. І. у роботі «Судовий контроль у 
кримінальному провадженні: теоретичні та практичні аспекти» 
зазначають, що введення судового контролю на стадії досудового 
розслідування робить кримінальне провадження більш ефективним, 
забезпечує більш надійний захист конституційних прав його учасників, у 
тому числі права на недоторканність приватного життя. Разом з тим, 
необмеженість судового втручання в діяльність органів досудового 
розслідування може як «паралізувати» їх діяльність, так і вплинути на 
об’єктивність судового провадження [10, c. 94]. В цілому, ми 
погоджуємось з такою позицією. Враховуючи переваги судового 
контролю, необхідно також враховувати фактори ризику. Але, чи є 
фактор ризику у застосуванні практики ЄСПЛ слідчим суддею? Така 
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діяльність прямо не стосується необмеженого судового втручання. Це не 
тільки вимога законодавства, а дотримання засади верховенства права у 
кримінальному провадженні. 

О. І. Полюхович у дисертаційному дослідженні «Судовий контроль 
при проведенні негласних (слідчих) розшукових дій» зазначає про 
рішення по справі «Волохи проти України» від 2 листопада 2006 р. 
Оцінюючи достатність та адекватність національних заходів захисту 
права на недоторканість приватного життя (заявниками ставилась під 
сумнів законність прослуховування телефонних розмов), ЄСПЛ 
наголошував на тому, що верховенство права серед іншого передбачає, 
що втручання органів виконавчої влади у права осіб має підлягати 
ефективному контролю, який має здійснюватись судовим органом, 
принаймні як останньою інстанцією, оскільки судовий контроль надає 
найбільші гарантії незалежності, безсторонності та здійснення належного 
провадження [3, с. 109]. Судовий контроль за негласними слідчими діями 
також повинен включати в себе застосування практики ЄСПЛ. 

Загальні засади кримінального провадження включають в себе 
повагу до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту 
недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, 
таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканність 
права власності, забезпечення права на захист та інші. Практично, всі 
визначені засади кримінального провадження стосуються прав людини і 
можуть бути предметом судового контролю на стадії досудового 
розслідування.  

З огляду на проаналізований матеріал, можна зробити висновок, що 
застосування практики ЄСПЛ у діяльності слідчого судді на стадії 
досудового розслідування − необхідна умова дотримання верховенства 
права у кримінальному провадженні та загальне стратегічне завдання 
для України, враховуючи суму заборгованості у Державному бюджеті 
України на виконання рішень ЄСПЛ.  
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РЕШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КАК 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ В УГОЛОВНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

О. В. Плахотник 
 
Целью данной статьи является раскрытие необходимости применения 

практики ЕСПЧ в решениях следственного судьи для усиления значения 
судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в 
уголовном производстве. Статья включает в себя анализ действующего 
законодательства относительно определения судебного контроля на стадии 
досудебного расследования. Судебный контроль раскрывается через 
полномочия следственного судьи в уголовном производстве. 
Рассматриваются мнения ученых относительно определений судебного 
контроля и функции следственного судьи на стадии досудебного 
расследования. Из анализа последних научных исследований можно 
сделать вывод, что расширение границ судебного контроля в уголовном 
производстве − следующий шаг к переосмыслению значения судебного 
контроля в уголовном производстве. Решения, которые принимает 
следственный судья, должны базироваться на принципах законности и 
верховенства права. Делается вывод о необходимости исследования 
применения практики ЕСПЧ следственными судьями для усиления роли суда 
на стадии досудебного расследования и уменьшение количества 
процессуальных ошибок, которые могут стать новыми решениями ЕСПЧ 
против Украины. Анализируется судебная статистика и количество решений 
следственных судей с применением практики ЕСПЧ за 2018 год и начало 
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2019 года. Из анализа судебной статистики делается вывод о том, что 
тенденция по применению практики ЕСПЧ в 2019 году медленно, но растет. 
Рассматривается необходимость широкого применения судами практики 
ЕСПЧ при осуществлении судебного контроля в уголовном производстве. 
Дается оценка расширению перечня процессуальных действий, которые 
должны проводиться с разрешения следственного судьи. Анализируются 
недостатки применения практики ЕСПЧ судами и такие недостатки, как 
постановления следственным судьей постановления, не предусмотренного 
уголовным процессуальными нормами. Анализируется практика Большой 
Палаты Верховного Суда. Дается оценка рисков работы следственного 
судьи, которые могут касаться чрезмерного вмешательства в работу 
правоохранительных органов. Отмечается решение ЕСПЧ «Волохи против 
Украины» от 2 ноября 2006 г. Делается вывод, что судебный контроль за 
негласными следственными действиями также должен включать в себя 
применение практики ЕСПЧ, а применение практики ЕСПЧ в деятельности 
следственного судьи на стадии досудебного расследования − необходимое 
условие соблюдения верховенства права в уголовном производстве и общее 
стратегическое задание для Украины. 

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, судебный 
контроль, уголовное производство. 

 
DECISION OF THE EUROPEAN COURT ON HUMAN RIGHTS AS 
MANDATORY ELEMENT OF JUDICIAL CONTROLIN CRIMINAL 

PROCEEDING 
 

O. Plakhotnik 
 

The purpose of this article is opening of necessity of application of ECHR 
practice in the decisions of the investigating judge to increase the value of judicial 
control over the observance of rights, freedoms and interests of individuals in 
criminal proceedings. The article includes analysis of the current legislation on the 
definition of judicial review at the pre-trial investigation stage. Judicial control is 
revealed through the powers of the investigating judge in criminal proceedings. 
There were examined opinions of scientists in relation to determinations of judicial 
control and function of investigation judge on the stage of pre-trial investigation. It 
is possible to draw conclusion from the analysis of the last scientific researches, 
that expansion of scopes of judicial control in a criminal production, it is a next 
step to rethink the value of judicial control in criminal proceedings. Decisions taken 
by the investigating judge should be based on the principles of legality and rule of 
law. The conclusion about the need to study the application of ECHR investigating 
judges to strengthen the role of the court at the stage of pre-trial investigation and 
reduction of procedural errors that can become new ECHR judgments against 
Ukraine. Judicial statistics and decision of consequence judges content are 
analysed with the use of practice of ECHR for 2018 and beginning 2019 years. 
Out of analysis of judicial statistics a conclusion is made that tendency on 
application of practice of ECHR in 2019 is slowly, but grows. The necessity of wide 
use of practice of ECHR courts is examined during realization of judicial control in 
a criminal proceedings. The estimation is given to expansion of the list of 
proceedings that must be carried out with the permission of the investigating 
judge. It is analyzed the shortcomings of the application of the ECHR practice 
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courts and disadvantages such as the decision by the investigating judge ruling, 
not under criminal procedural rules. The practice of the Grand Chamber of the 
Supreme Court is analysed. It is given the risks of the work of the investigating 
judge, who can relate to undue interference in the work of law enforcement. It is 
noted the decision of the ECHR ‘Volokhi against Ukraine’ dated November 2, 
2006. It is concluded that the judicial review of the investigative actions should 
also include the application of the ECHR practice, and application of ECHR in the 
activities of the investigating judge at the pre-trial investigation stage is a 
prerequisite for respect for the rule rights in criminal proceedings and the strategic 
task for Ukraine. 

Key words: European Court of Human Rights, court control, criminal 
proceedings. 
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ТЕОРІЯ ІГОР У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

 
Стаття включає в себе аналіз засади змагальності з позиції теорії 

ігор, як раціональної поведінки людей з неспівпадаючими інтересами, науки 
про стратегічне мислення, теорії математичних моделей для прийняття 
оптимальних рішень в умовах конфлікту. Розглядається стратегія сторін 
кримінального провадження у контексті засади змагальності, рівності 
сторін. Дається визначення стратегії, теорії ігор. Аналізуються роботи 
вітчизняних та зарубіжних вчених, які розглядали теорію ігор у 
кримінальному провадженні та окремі концепції рішень з цієї теорії з метою 
реального застосування теорії ігор у кримінальному провадженні України. 

Ключові слова: теорія ігор, кримінальне провадження. 
 

 
Сучасне розуміння змагальності у кримінальному процесі України 

передбачає наявність рівності сторін кримінального провадження та 
свобод у поданні ними до суду речей, документів, інших доказів, 
клопотань, скарг, доведення перед судом їх переконливості, а також на 
реалізацію інших процесуальних прав. Загалом, кримінальне 
провадження здійснюється на засаді змагальності та передбачає 
самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту 
їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, 
передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України (Далі – 
КПК України). Наявність у сторін не співпадаючих інтересів породжує 
процесуальні інтереси кожної з них, а обстоювання правових позицій з 
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урахуванням процесуальних інтересів призводить до необхідної 
раціональної поведінки сторін, що базується на відповідних логічних 
міркуваннях та включає в себе дії, спрямовані на досягнення результату 
у вигляді відповідної процесуальної мети. Таку діяльність можна назвати 
стратегічною, а процесом досягнення інтересів сторони у кримінальному 
провадженні – стратегією сторони кримінального провадження. Обидві 
сторони у кримінальному провадженні будуть розробляти оптимальні 
стратегії для досягнення відповідної процесуальної мети. З боку 
обвинувачення це може здійснювати: слідчий, керівник органу 
досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його 
представник та законний представник у випадках, установлених КПК 
України; з боку захисту це може здійснювати: підозрюваний, 
обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно 
якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 
виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні 
захисники та законні представники, згідно ч.19 ст.3 КПК України [1]. 
Права та обов’язки кожного учасника зі сторони обвинувачення та 
сторони захисту можуть бути використані не тільки на відстоювання 
правових позицій, але й на спростування тверджень сторони 
кримінального провадження. Процесуальна контр позиція, так само, як і 
позиція твердження, повинні ґрунтуватись на доказах, а сам процес 
доказування може включати в себе загальне стратегічне завдання 
сторони кримінального провадження, загальною метою якого буде 
доведення винуватості або не винуватості особи, яка притягується до 
кримінальної відповідальності. Процесуальне завершення обраних 
стратегій може бути різним. Наприклад, кримінальне провадження буде 
закрито у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, 
існує вирок по тому ж обвинуваченню, що набрав законної сили, або 
постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по 
тому ж обвинуваченню, потерпілий, а у випадках, передбачених КПК 
України, його представник відмовився від обвинувачення у 
кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, крім 
кримінального провадження щодо злочину, пов’язаного з домашнім 
насильством, укладена угода про примирення між потерпілим та 
підозрюваним чи обвинуваченим або укладена угода між прокурором та 
підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості інше. 

Не зважаючи на те, що КПК України не передбачає застосування 
стратегій сторонами кримінального провадження, прийняття 
процесуальних рішень та вчинення відповідних процесуальних дій 
сторонами кримінального провадження напряму стосуються діяльності, 
що спрямована на досягнення процесуального результату. Така 
процесуальна діяльність сторін кримінального провадження містить всі 
ознаки стратегічної діяльності, що спрямована на досягнення 
процесуальної мети. 

Обрання оптимальної стратегії сторони обвинувачення чи сторони 
захисту дозволяє використовувати теорію ігор, як теорію математичних 
моделей прийняття оптимальних рішень в умовах неспівпадіння інтересів 
сторін у кримінальному провадженні. 
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Дослідженням засади змагальності та надання доказів до суду 
займалися такі науковці, як: Ю.П. Аленін, Т.В. Варфоломеєва,  
Ю.М. Грошевий, О.В. Капліна, О.Ю. Костюченко, Д.Є. Крикливець,  
О.П. Кучинська, В.Т. Маляренко, М.М. Михеєнко, М.А. Погорецький,  
М.С. Строгович, І.Я. Фойницький, В.П. Шибіко, М.Є. Шумило,  
О.Г. Яновська та інші.  

Дослідженню теорії ігор у кримінальному провадженні приділялось 
значно менше уваги. О.Г. Яновська досліджувала теорію ігор у статті 
«Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова 
змагального кримінального судочинства» [2], Б.Д. Леонов досліджував 
теорію ігор у статті «Роль теорії стратегічної поведінки (теорії ігор) у 
регулюванні боротьби з тероризмом» [3], зарубіжні вчені: Ю.А. Цветков 
«Игра в правосудие: как увеличить выигрыш?» [4], О.Я. Баев 
«Избранные работы по проблемам криминалистики и уголовного 
процесса» [5], И.В. Маслов «Теория игр как методика оценки 
эффективности уголовно-процессуальных норм» [6] та інші. 
Дослідженням теорії ігор займались відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, 
однак багато положень з цієї теорії досі залишаються не достатньо 
розробленими у кримінальному процесі України. 

Метою статті є аналіз кримінального процесуального законодавства 
з огляду на можливість використання теорії ігор у кримінальному процесі 
України. 

Використовуючи термін стратегія у цій статті, необхідно дати 
визначення самому поняттю «стратегія» у контексті змагальності сторін. 
Є кілька визначень поняття стратегія: 1) спосіб дій; 2) загальний, не 
деталізований план будь-якої діяльності, що охоплює тривалий період 
часу, спосіб досягнення складної мети…; 3) модель поведінки. Але, на 
думку автора, у контексті теорії ігор краще підійде визначення повного 
плану дій при всіляких ситуаціях, здатних виникнути. Стратегія 
визначає дію гравця в будь-який момент гри і для кожного можливого 
перебігу гри, здатного привести до кожної ситуації. Поняття «стратегія» 
іноді (помилково) плутають з поняттям «хід». Хід є дією одного з гравців в 
якийсь момент гри. Стратегію можна порівняти з повним комп'ютерним 
алгоритмом для участі в грі, який передбачає можливість ходу з будь-
якого можливого положення під час гри. [7].  

Також можна дати кілька визначень, що таке теорія ігор (game teory). 
«Теорія ігор – це теорія раціональної поведінки людей з 
неспівпадаючими інтересами» [8], «Теорія ігор – це наука про стратегічне 
мислення» [9], «Теорія ігор – це теорія математичних моделей для 
прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту» [10], «Теорія ігор – 
це розділ прикладної математики, який досліджує моделі прийняття 
рішень в умовах неспівпадіння інтересів сторін (гравців)» [11]. Оскільки 
сторони, що беруть участь в більшості конфліктів, зацікавлені в тому, 
щоб приховати від супротивника власні наміри, прийняття рішень в 
умовах конфлікту, зазвичай, відбувається в умовах невизначеності. 
Навпаки, фактор невизначеності можна інтерпретувати як противника 
суб'єкта, який приймає рішення (тим самим прийняття рішень в умовах 
невизначеності можна розуміти як прийняття рішень в умовах конфлікту). 
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Зокрема, багато тверджень математичної статистики природнім чином 
формулюються як теоретико-ігрові [12]. Спір між сторонами 
кримінального провадження, за аналогією, можна порівняти з 
визначенням конфлікту при прийнятті оптимальних рішень. 

Б.Д. Леонов у своїй роботі «Роль теорії стратегічної поведінки (теорії 
ігор) у регулюванні боротьби з тероризмом», посилаючись на джерела, 
зазначає, що теорія ігор допомагає вибрати найкращі стратегії з 
урахуванням уявлень про інших учасників, їх ресурси і можливі дії. 
Вперше математичні аспекти цієї теорії були викладені в книзі 
Дж.Неймана і О.Моргенштерна «Теорія ігор та економічна поведінка» 
(1944 р.). Ці вчені займалися так званими іграми з нульовою сумою, в 
яких перемога однієї сторони неминуче означає поразку іншої. У 1949 р. 
Джон Неш захистив докторську дисертацію про теорію ігор, за яку через 
сорок п'ять років отримав Нобелівську премію з економіки («за 
фундаментальний аналіз рівноваги в теорії некооперативних ігор»). У 
своїх роботах він зробив аналіз «ігор з ненульовою сумою» як особливий 
клас ігор, в яких учасники або виграють, або зазнають поразки. Такі 
ситуації отримали назви «рівноваги Неша», або «некооперативна 
рівновага», за якої сторони використовують оптимальну стратегію 
поведінки, яка і створює стійку рівновагу. Гравцям вигідно зберігати цю 
рівновагу, так як будь-яка зміна поведінки тільки погіршить їхнє 
становище. Згадані роботи Дж. Неша зробили значний внесок в розвиток 
теорії ігор, у зв'язку з чим були переглянуті математичні інструменти 
економічного моделювання [3]. 

У кримінальному процесі України, ця теорія може бути використана у 
контексті змагальності сторін. Чи можна використовувати математичні 
моделі для прийняття оптимальних рішень у кримінальному провадженні 
України? Все залежить від підготовки сторін та компетенцій, якими вони 
можуть оперувати у кримінальному провадженні з урахуванням тих прав, 
обов’язків та повноважень, що визначені КПК України. Застосування 
математичних моделей з теорії ігор може показати ефективність обраних 
стратегій сторін кримінального провадження та передбачити розвиток 
подій кожної процесуальної ситуації. З огляду на вищевикладене, можна 
стверджувати, що процесуальна ситуація це – результат дій суб’єктів 
кримінального провадження у відповідності до визначеної кримінальної 
процесуальної форми. 

На володінні необхідними уміннями та навичками із застосування 
теорії ігор звертав увагу А.А. Шиян. У своєму навчальному посібнику 
присвяченому теорії ігор «Теорія ігор: основи та застосування в економіці 
та менеджменті» А.А. Шиян зазначає застосування теорії ігор, як і 
застосування взагалі кожного теоретичного методу, вимагає від 
дослідника двох умінь та навичок: По-перше, необхідно володіти 
методами та технологіями, за допомогою яких можна звести реальну 
задачу до теоретичної. Тобто необхідно уміти стиснути інформацію про 
Реальний Світ до умов Світу Модельного, – але зробити це таким чином, 
щоб не втратити при цьому саме ті особливості задачі, завдяки яким і 
«проявляється потрібний нам ефект»…По-друге, отримавши рішення, 
потрібно наповнити його реальним змістом. Для цього потрібно володіти 
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технологіями зворотного переходу – від Світу Модельного до Світу 
Реального. Потрібно уміти наповнювати «загальне рішення» конкретними 
деталями, – саме тими, які, власне, й дозволяють застосувати 
«теоретичне рішення»…[c.8, 13] 

У кримінальному провадженні стиснути інформацію про розвиток 
подій реального світу до моделі теорії ігор з відповідним обрахунком 
можливо за допомогою таблиці або матриці рівноваги Неша. 
Прорахувавши варіанти подій, що можуть розвиватись у різних 
процесуальних ситуаціях, можна розробити стратегію та втілювати її у 
життя, що і буде реалізацією теоретичного рішення у практичній 
діяльності. По суті, у зазначеному процесі застосовується алгоритм 
прийняття оптимального рішення у кримінальному провадженні.  

На думку автора, рішення може бути оптимальним, з позиції 
рівноваги Неша, тільки за наявності змагальності сторін кримінального 
провадження. Оцінка доказів чи проведення процесуальних дій слідчим, 
прокурором на стадії досудового розслідування теж пов’язано з рішенням 
сторони обвинувачення, але ці рішення більше стосуються тактики, 
вирішення локальних завдань слідства. Змагальність передбачає рівність 
сторін, на стадії досудового розслідування така рівність може бути 
забезпечена тільки за участю слідчого судді.  

Дослідженню змагальності через одну з концепцій теорії ігор були 
присвячені роботи О.Я. Баева та О.Г. Яновської. О.Я. Баєв у своїй роботі 
«Избранные работы по проблемам криминалистики и уголовного процесса» 
зазначає, дійсно, кримінальне судочинство, засноване на принципі 
змагальності сторін, з позицій категоріального апарату теорії ігор повністю 
«вписується» у так звану антогоністичну гру двох гравців із суворим 
суперництвом, представляє одну з її різновидів… У загальній теорії систем і 
теорії ігор успішна, якісна діяльність в умовах подібної антагоністичної гри 
двох осіб описується принципом мінімакса. Суть його полягає у тому, щоб 
стратегія першого гравця гарантувала б виграш, не менший, ніж значення 
гри незалежно від вибору стратегії другим гравцем [5].  

Продовжуючи думку О.Я. Баєва, О.Г. Яновська у роботі «Ефективна 
реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального 
кримінального судочинства» з відповідними посиланнями на джерела 
зазначала, що стратегічним принципом, наприклад, тактики адвокатської 
діяльності може бути принцип не мінімаксу, а максиміну, принаймні для 
тих теоретично змодельованих ситуацій, які стосуються кримінального 
судочинства та – вужче – участі адвокатів у кримінальному судочинстві 
на стороні захисту (як адвокатів-захисників підозрюваних, 
обвинувачених). Якщо звернутись безпосередньо до теорії ігор, то в ній 
принцип мінімаксу розкривається так: мінімаксним виграшем (мінімаксом) 
є гарантований програш другого гравця. Другий гравець у теорії ігор – це 
той, хто обирає стратегію після обрання стратегії ініціатором (першим 
гравцем). Для зазначених авторів принцип мінімаксу ‘полягає в тому, щоб 
стратегія другого гравця (у нашому випадку адвоката) гарантувала б 
виграш (результат у кримінальному провадженні) не менший, ніж 
значення гри (можливі, бажані адвокатом результати), незалежно від 
вибору стратегії першим гравцем(слідчим, прокурором)’ [2]. 
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Як можна бачити, у науці вже виникали питання розгляду 
змагальності та максимінної рівноваги з загальних концепцій рішень 
теорії ігор. Це вказує на те, що наукові розвідки, що відбувались у 
минулому розглядали теорію ігор як логічне доповнення засади 
змагальності. 

На думку автора, рівновага Неша дозволяє використовувати всі 
процесуальні можливості сторін кримінального провадження для 
досягнення результату, який буде влаштовувати обидві сторони. 
Результат у такій стратегії не обмежується результатом гри з нульовою 
сумою (zero-sum game). Максимінна рівновага у контексті гри з нульовую 
сумою призводить до виграшу, або програшу однієї з сторін і це скоріше 
стосується загального результату кримінального провадження у вигляді 
судового рішення. Що цілком відповідає розробленим фон Нойманом і 
Морґенштерном теорії ігор з нульовою сумою в яких перемога однієї 
сторони означає поразку іншої. Рівновага Неша інша.  

Упродовж 1950-1953 років Неш опублікував чотири революційні 
роботи, в яких представив глибокий аналіз ігор з ненульовою сумою, – 
особливого класу ігор, в яких всі учасники або виграють, або зазнають 
поразки. Джон Неш взяв до уваги, що в реальному житті ситуації 
непримиренного антагонізму трапляються рідко, і частіше доводиться 
приймати рішення в умовах, коли учасники конфлікту зацікавленні у 
компромісі [14].  

Сучасне розуміння змагальності та рівності сторін кримінального 
провадження включає в себе ті процесуальні особливості, які можна 
використовувати з урахуванням ігор з не нульовою сумою. Це більш 
гнучка, більш прогнозована стратегія сторін у кримінальному 
провадженні, що може включати в себе укладання угод, закриття 
кримінального провадження за ст. 285 КПК України, вигідне для сторін 
застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 
запобіжних заходів та інше. Можна говорити навіть про зменшення 
кількості процесуальних помилок застосовуючи всі можливості 
математичного апарату. Застосовувати у кримінальному провадженні 
математичний апарат, з розрахунком формул, для належного 
застосування теорії ігор не потрібно. А.А. Шиян зазначає «…для 
практичної діяльності найважливіше значення має не «математична 
строгість» викладу, а опис способів застосування та використання 
апарату теорії ігор» [c.7, 13]. Тож, можна зосередити увагу на способах 
застосування та використання готового апарату теорії ігор у 
кримінальному провадженні для підвищення ефективності у стратегіях 
сторін кримінального провадження з метою досягнення реальної 
процесуальної рівноваги. 

Ю.А. Цветков у своїй статті «Игра в правосудие: Как увеличить 
выигрыш?» розглядає теорію ігор у кримінальному провадженні ширше. 
Автор наводить дуже цікаві практичні приклади застосування теорії ігор 
через судові рішення, процедуру оскарження, повноваження прокурора, 
суд присяжних інше. Ю.А. Цветков зазначає, ‘Рівновага Неша’ – це 
стратегія, при якій всі гравці жертвують невизначеною можливістю 
отримання максимального виграшу кимось одним на користь не 
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найбільшого, однак гарантованого виграшу для кожного. Як досягти такої 
рівноваги в судовому процесі? Для цього повернемося до 
запропонованого нами розуміння гри, як обміну інтересів на можливості і 
можливостей на інтереси. Візьмемо реальний приклад з практики. Судом 
розглядається кримінальна справа за обвинуваченням організованої 
групи в складі п'ятьох підсудних в скоєнні 20 епізодів квартирних крадіжок 
в особливо великому розмірі (п. «а» ч. 3, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 КК РФ). 
Побудуємо матрицю рівноваги Неша для даного судового процесу, 
визначивши позицію кожного гравця по відношенню до чотирьох базових 
показників. (див. таб. 1). Побудована матриця дає наочне уявлення про 
оптимальний спосіб обміну інтересів учасників процесу на їх можливості. 
Так, інтереси суду полягають у тому, щоб розглянути цю справу в 
мінімальний строк і винести стабільний вирок. У строках його інтереси 
повністю збігаються з прокурором і не суперечать інтересам підсудного. 
Можливістю скоротити строк розгляду справи мають підсудні, якщо не 
стануть заперечувати проти оприлюднення показань свідків або 
погодяться зі звинуваченням і подадуть клопотання про розгляд справи в 
особливому порядку. В цьому випадку кримінальну справу, яка 
розглядалася б не менше півроку, буде розглянуто за один день [4]. 
Фактично у своїй роботі Ю.А. Цветков показує, як можна ефективно 
використовувати теорію ігор на практиці. 

Розглядаючи не тільки сторони, а й інтереси суду у ефективному та 
швидкому вирішенні «справи», Ю.А. Цветков закладає у матрицю Неша 
ризики щодо подальшого оскарження судового рішення. Такий підхід 
враховує не тільки можливість апеляційного оскарження, а й судову 
практику при вирішенні визначених категорій справ. Таким чином у 
матриці розглядаються не тільки сторони, а й суд як учасник рівноваги 
Неша у якого теж є своя зацікавленість у стабільному та справедливому 
вироку, який буде влаштовувати всіх учасників визначеного 
кримінального провадження. 

Таблиця 1 

 
 
Також, Ю.А. Цветков розглядає алгоритм розгляду скарг з вибором 

оптимальної стратегії (див. таб. 2). Він зазначає, побудоване дерево 
дозволяє нам зрозуміти, що оптимальною стратегією в даній грі є 
скасування прокурором оскаржуваного рішення. У цій ситуації кожен з 
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гравців виявляється у виграші. Заявник і прокурор виграють результат 
(шукане рішення для заявника і позитивний показник роботи для 
прокурора), і всі разом виграють в економії часу, яке довелося б 
витратити на участь в розгляді скарги. При цьому сукупний виграш всіх 
гравців стає максимальним з числа можливих [4].  

Таблиця 2 

 
 
Аналізуючи застосування теорії ігор Ю.А. Цветков приходить до 

висновку, теорія Неша розрахована якраз на некооперативні ігри, в яких 
пряма змова неможлива і кожен гравець повинен робити такі ходи, які 
будуть оптимальними з точки зору його суб'єктивної оцінки того, що 
вважає оптимальним для себе і для свого контрагента інший гравець [4]. 
В цілому, автор підтримує таку позицію Ю.А. Цветкова. У теорії Неша 
немає мови про змову для досягнення процесуального результату. Все 
вирішує досвід та прорахунок можливих варіантів розвитку подій. 
Зрозуміло, що теорію ігор можна застосувати до будь якої ситуації, але 
на думку автора, засада змагальності відповідає всім класичним умовам 
некооперативної гри , яка може досягти результату з не нульовою сумою. 

Розглянути всі переваги теорії ігор для кримінального провадження 
України в одній статті неможливо. Дана стаття містить тільки початкову 
інформацію щодо оптимальних стратегій сторін кримінального 
провадження, можливості ефективного вирішення різних процесуальних 
ситуації, досягнення прогнозованої процесуальної мети та 
процесуального результату. Засаду змагальності можна застосовувати з 
використанням готових математичних моделей для прийняття 
оптимальних рішень у кримінальному провадженні з метою досягнення 
рівноваги Неша та підвищення прогнозованості результату кримінального 
провадження. 
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ТЕОРИЯ ИГР В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ 

 
О. В. Плахотник 

 
Целью данной статьи является раскрытие возможности применения теории 

игр в уголовном процессе Украины. В статье рассматривается принцип 
состязательности уголовном процессе. Наличие не совпадающих интересов 
сторон порождает процессуальные интересы каждой из них. Отстаивание 
правовых позиций с учетом процессуальных интересов приводит к рациональному 
поведению сторон. Такую деятельность можно назвать стратегической, а 
процессом достижения интересов стороны в уголовном производстве – стратегией 
стороны уголовного производства. Обе стороны в уголовном производстве будут 
разрабатывать оптимальные стратегии для достижения соответствующей 
процессуальной цели. Выбор оптимальной стратегии стороны обвинения или 
стороны защиты позволяет использовать теорию игр, как теорию математических 
моделей принятия оптимальных решений в условиях несовпадения интересов 
сторон в уголовном производстве. В статье дается определение стратегии и 
определение Теории игр. Конфликты, которые рассматриваются в теории игр, 
сравниваются по аналогии со спором в уголовном производстве. Анализируется 
работа Б.Д. Леонова «Роль теории стратегического поведения (теории игр) в 
регулировании борьбы с терроризмом» про то, что теория игр помогает выбрать 
лучшие стратегии с учетом представлений о других участниках, их ресурсах и 
возможные действия. Рассматривается работа А.А. Шияна «Теория игр: основы и 
применения в экономике и менеджменте» про необходимость владения умениями 
и навыками по применению теории игр. Анализируется работа О.Я. Баева 
«Избранные работы по проблемам криминалистики и уголовного процесса» про 
то, что принцип состязательности сторон, с позиций категориального аппарата 
теории игр полностью «вписывается» в так называемую антагонистическую игру 
двух игроков. Анализируется работа О.Г. Яновской «Эффективная реализация 
функций обвинения и защиты как условие состязательного уголовного 
судопроизводства» про стратегию та тактику адвокатской деятельности с позиции 
применения концепции решения теории игр. Анализируется работа Ю.А. Цветкова 
«Игра в правосудие: Как увеличить выигрыш?» про практическое применение 
теории игр в уголовном производстве с применением матрицы Нэша и алгоритмов 
принятия оптимальных решений. Делается вывод, что принцип состязательности 
можно применять с использованием готовых математических моделей для 
принятия оптимальных решений в уголовном производстве с целью достижения 
равновесия Нэша и в целом повысить прогнозируемость результата уголовного 
производства. 

Ключевые слова: теория игр, уголовное производство. 
 
THEORY OF GAMES IN THE CRIMINAL PROCESS OF UKRAINE 

 
O.V. Plakhotnik 

 
The purpose of this article is to reveal the possibility of using game theory in the 

criminal process of Ukraine. The article deals with the adversarial principle of the 
criminal proceedings. The presence of conflicting interests of both sides gives rise to 
the procedural interests of each of them. Defending legal positions with due regard for 
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procedural interests leads to rational behavior of the both sides. Such activities can be 
called strategic, and the process of achieving the interests of the both sides in criminal 
proceedings is the strategy of the sides to criminal proceedings. Both sides in criminal 
proceedings will develop optimal strategies for achieving the appropriate procedural 
goal. The choice of the optimal strategy of the prosecution or the defense allows you to 
use game theory, as the theory of mathematical models for making optimal decisions 
in the context of a divergence of interests of the both sides in criminal proceedings. 
The article provides a definition of strategy and a definition of Game Theory. Conflicts 
that are considered in game theory are compared by analogy with a dispute in a 
criminal proceeding. The work of B.D. Leonov ‘The role of the theory of strategic 
behavior (game theory) in the regulation of the fight against terrorism’ about the fact 
that game theory helps to choose the best strategies, taking into account ideas about 
other participants, their resources and possible actions. The work of A.A. Shiyan 
‘Game Theory: Basics and Applications in Economics and Management’ about the 
need to master the skills and abilities to apply game theory. The work of O.Y. Baev 
‘Selected Works on the Problems of Criminalistics and Criminal Procedure’ about the 
fact that, from the standpoint of the categorical apparatus of game theory, the 
adversarial principle completely fits into the so-called antagonistic game of two players. 
It was analyzed the work of O.G. Yanovskaja ‘Effective implementation of the functions 
of the prosecution and defense as a condition of adversary criminal proceedings’ about 
the strategy and tactics of advocacy from the perspective of using the concept of 
solving game theory. It was analyzed the work of Y.A. Tsvetkov ‘The game of justice: 
How to increase the gain?’ which examines the practical application of game theory in 
criminal proceedings using the Nash matrix and algorithms for making optimal 
decisions. It is concluded that the adversarial principle can be applied using ready-
made mathematical models to make optimal decisions in criminal proceedings in order 
to achieve Nash equilibrium and, in general, increase the predictability of the outcome 
of criminal proceedings. 

Key words: game theory, criminal proceedings 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ 

 
У статті на підставі аналізу наукової літератури з криміналістики, 

кримінального процесу та з урахуванням актуальних змін до ст. 368-2 
Кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції» 
надано криміналістичну характеристику незаконного збагачення.  

Ключові слова: криміналістика, кримінальний процес, криміналістична 
характеристика, незаконне збагачення. 
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Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення запроваджена 

в Україні у 2011 році Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 
правопорушення» № 3207-VI від 07.04.2011 року [1], коли КК України 
було доповнено статтею 368-2. В подальшому в цю статтю чи не щороку 
вносилися зміни. Чинна редакція ст. 368-2 КК може застосовуватись 
лише щодо тих випадків незаконного збагачення, які мали місце, 
починаючи з 26 квітня 2015 р. (з дати набрання чинності Законом України 
«Про запобігання корупції») [2].  

Вказана норма введена з метою виконання зобов’язань, взятих 
Україною в результаті підписання 11.12.2003 року та ратифікації 
18.10.2006 року Конвенції ООН проти корупції, а саме – її ст. 20, згідно 
якої кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких 
законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для 
визнання злочином умисного незаконного збагачення. Умисне незаконне 
збагачення визначається у цій статті як значне збільшення активів 
державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи та які вона 
не може раціонально обґрунтувати [3]. Незаконне збагачення є 
корупційним злочином (згідно примітки до ст. 45 КК України) [4].  

Дослідженню проблем корупційної злочинності, у тому числі, 
кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, присвячені 
роботи таких вчених, як: П. П. Андрушко, В. В. Білоус, О. С. Бондаренко, 
О. О. Дудоров, В. М. Киричко, М. В. Кочеров, М. І. Мельник,  
В. О. Навроцький, О. В. Пчеліна, М. А. Погорецький, Т. І. Слуцька,  
Д. М. Стародуб, Є. Л. Стрєльцов, І. В. Терентьєв, В. І. Тютюгін,  
М. І. Хавронюк, В. М. Шевчук, В. Ю. Шепітько та інші. Проте у більшості 
досліджень вчені розглядають незаконне збагачення в контексті 
комплексних досліджень службової чи корупційної злочинності. В той же 
час спеціальні комплексні дослідження криміналістичної характеристики 
незаконного збагачення наразі відсутні. 

Метою цієї статті є дослідження в межах її обсягу криміналістичної 
характеристики незаконного збагачення.  

Станом на кінець січня 2018 року розслідували понад 100 епізодів 
незаконного збагачення та декларування недостовірних даних (статті 
368-2 та 366-1 Кримінального кодексу України відповідно). Половина з 
цих епізодів зареєстровані за результатами аналізу відомостей з Єдиного 
державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання 
функцій та місцевого самоврядування (так звана «система електронного 
декларування») [5]. Всього на початок 2019 року у провадженні НАБУ 
перебуває близько 600 справ.  

Як правило, незаконне збагачення застосовується в сукупності зі 
статтею про декларування недостовірної інформації. Наприклад, 
Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове 
розслідування у кримінальному провадженні під №55016000000000477, 
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 
ст. 368-2 КК України, за фактами декларування недостовірної 
інформації, в частині не зазначення в декларації за 2015 – 2016 роки про 
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активи декларантом, користування житловим будинком, земельною 
ділянкою і транспортним засобом (в 2016 році) та незаконного 
збагачення, в частині набуття суддею, який є особою уповноваженою 
на виконання функцій держави, активів у значному розмірі та передачі 
ним цих активів колишній дружині та іншим особам, з метою 
маскування незаконного походження майна, а також в частині 
наявності у судді великої кількості готівкових коштів, які не 
співвідносяться з його заробітною платою [6]. 

Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення передбачена 
ст. 368-2 КК України. Незаконне збагачення, як і, зокрема, легалізація 
злочинних доходів, є проявом так званої вторинної злочинної діяльності, 
щодо нього завжди існує предикатний злочин (як правило, корупційний 
або корисливий злочин проти власності) чи інше предикатне 
правопорушення, проте орган розслідування під час розслідування 
незаконного збагачення не зобов’язаний встановлювати наявність 
предикатного злочину чи правопорушення, його завданням є лише 
встановлення неможливості особи пояснити джерело походження 
активів. Наприклад, що такі активи отримані не як плата за наукову, 
педагогічну або творчу діяльність, не вигране, не успадковане, не 
отримане як подарунок, не накопичене за рахунок легальних доходів 
минулих років тощо.  

Наприклад, з запровадженням декларування доходів суддів багато з 
них інструментом для легалізації своїх статків використовували 
виграш в лотерею [8]. Загальновідомий факт декларування народним 
депутатом України в кінці 2017 року трьох виграшів в лотерею 
впродовж місця на загальну суму більше півмільйона гривень [9] став 
приводом для проведення розслідування цього факту НАБУ.  

Запровадження відповідальності за незаконне збагачення дозволяє 
виявляти факти прихованої і як правило систематичної корупції. 
Водночас незрозумілою є позиція законодавця щодо суспільної 
небезпеки такого злочину, адже, наприклад, кримінальна 
відповідальність за одержання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України) 
у значному розмірі (100 і більше НМДГ) передбачено основне покарання 
у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, тоді коли за набуття 
активів у власність у значному розмірі (1000 НМДГ), передбачено такий 
вид покарання, як позбавлення волі на строк до двох років. Виходить так, 
що ступінь суспільної небезпеки незаконного набуття активів у власність 
у розмірі 1000 НМДГ є меншим, ніж ступінь суспільної небезпеки 
одержання неправомірної вигоди у значному розмірі – 100 НМДГ, розмір 
якої, відповідно, у 10 разів є менший, ніж розмір незаконно набутих 
активів. Та навіть, у випадку одержання неправомірної вигоди у великому 
розмірі (200 НМДГ) службовою особою, яка займає відповідальне 
становище, такі діяння караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 
років, тоді, коли за діяння, передбачене ч. 2 ст. 368-2 КК України, 
передбачено покарання на строк від 2 до 5 років. Тобто, особа, яка 
декілька разів могла одержувати неправомірну вигоду (у значному, 
великому чи особливо великому розмірі), або вчиняти інші корупційні 
злочини, за які не була притягнена до кримінальної відповідальності, у 
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випадку, встановлення невідповідності вартості наявних активів, які не 
відповідають її офіційним доходам, законність походження яких, особа, 
не може підтвердити доказами, вчинене слід кваліфікувати, як незаконне 
збагачення зі значно меншими санкціями [7, c. 51-52].  

Ми розглядаємо криміналістичну характеристику в 
загальнотеоретичному плані як систему, що містить сукупність 
«криміналістично значущих» ознак, притаманних певному виду злочину. 
Як і будь-яке системне утворення, криміналістична характеристика 
злочинів складається із взаємопов’язаних складових частин – елементів. 
Вказані елементи існують не відособлено, а пов’язані певними 
кореляційними зв’язками.  

Структура зв’язків елементів криміналістичної характеристики 
відображає динамічний, «фазовий» характер, обумовлений послідовним 
розміщенням елементів у відповідності з послідовністю розгортання 
злочинної діяльності, починаючи з позиції: 1) «особистість злочинця», що 
діє в напрямку 2) вибору предмета посягання, 3) в певній обстановці,  
4) шляхом застосування певних способів, 5) що викликає відповідні 
наслідки у вигляді комплексу слідів і збитку [10, c. 27-28]. 

Особа злочинця визначена в ст. 368-2 КК України як: особа, 
уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування; службова особа, яка займає відповідальне становище, 
службова особа, яка займає особливо відповідальне становище. 

Згідно примітки до цієї статті особами, уповноваженими на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені 
у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання 
корупції», а саме: 

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший 
заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-
міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники 
центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету 
Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, 
Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, Голова та 
інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови; 

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 
г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених 
відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців 
строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних 
закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі 
військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової 
підготовки; 

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник 
Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи 
секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, 
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інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи 
секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації 
України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді); 

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-
виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу 
органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, 
Національного антикорупційного бюро України; 

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки 
України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного 
бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, 
державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 
податкової політики та державної політики у сфері державної митної 
справи; 

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції; 
ж) члени Центральної виборчої комісії; 
з) поліцейські; 
и) посадові та службові особи інших державних органів, органів 

влади Автономної Республіки Крим; 
і) члени державних колегіальних органів.  
Службова особа, яка займає відповідальне становище визначена в 

примітці до ст. 368 КК України. Ними є особи, зазначені у пункті 
1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 
6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», 
судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки 
до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та 
одиниць.  

Службова особа, яка займає особливо відповідальне становище 
також визначена в примітці до ст. 368 КК України, а саме: 

1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету 
Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, члени 
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, Антимонопольного комітету України, Голова Державного комітету 
телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна 
України, його перший заступник та заступники, члени Центральної 
виборчої комісії, народні депутати України, Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини, Директор Національного антикорупційного 
бюро України, Генеральний прокурор, його перший заступник та 
заступники, Голова Конституційного Суду України, його заступники та 
судді Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, 
його перший заступник, заступники та судді Верховного Суду України, 
голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники та судді вищих 
спеціалізованих судів, Голова Національного банку України, його перший 
заступник та заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони 
України, його перший заступник та заступники, Постійний Представник 
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Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший 
заступник та заступники, радники та помічники Президента України, 
Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України; 

2) особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про 
державну службу» належать до категорії «А»; 

3) особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої та 
другої категорій посад в органах місцевого самоврядування. 

Такі особи зазвичай володіють власним високим рівнем загальних і 
спеціальних (у тому числі юридичних) знань або мають необхідні ресурси 
для безперешкодного одержання таких знань з інших джерел, у тому 
числі й від найближчого соціального оточення. Означене становить 
підґрунтя для усвідомлення потенційної можливості притягнення до 
відповідальності за незаконне збагачення та може бути використано 
ними з метою протидії розслідуванню шляхом своєчасного вчинення дій, 
спрямованих на маскування як самих фактів незаконного отримання у 
власність певних активів, так і джерел їх походження. Для цього ними 
можуть широкого використовуватися різні фікції, зокрема, у вигляді 
фіктивних правочинів і підставних осіб. Тому при розслідуванні складних і 
заплутаних схем (технологій) незаконного збагачення слід визнати 
доцільним з’ясування горизонтальних і вертикальних зв’язків 
підозрюваних з іншими особами з метою встановлення кінцевого 
бенефіціара, прихованого за маскою номінального власника. Це 
завдання може бути виконано шляхом комплексного здійснення слідчих 
(розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких, 
передусім, повинні бути проаналізовані відкриті дані щодо осіб і активів, 
які містяться в різних державних реєстрах та електронних інформаційних 
системах або їх частинах, доступ до яких не обмежується їх власниками, 
володільцями або утримувачами чи не пов’язаний із подоланням системи 
логічного захисту [11, c. 12]. 

Предмет безпосереднього злочинного посягання цього злочину 
прямо зазначено в статті 368-2 КК України – активи в значному розмірі, 
законність підстав набуття яких не підтверджено доказами. Згідно 
примітки до цієї статті активи в значному розмірі визначаються як: 
грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір 
(вартість) перевищує 1000 НМДГ. Отже предмет безпосереднього 
злочинного посягання незаконного збагачення носить виключно 
майновий характер.  

Нагадаємо, що відповідно до Пункту 5 підрозділу 1 розділу XX 
Податкового кодексу України якщо норми інших законів містять 
посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей 
їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм 
адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації 
адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума 
неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової 
соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 
розділу IV цього Кодексу для відповідного року (50 відсоткам розміру 
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прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), 
встановленому законом на 1 січня звітного податкового року) [12].  

На 2019 рік податкова соціальна пільга становить 926,50 грн. (1853 
грн.*50%). Отже для притягнення особи до кримінальної відповідальності 
за незаконне збагачення у 2019 році сума активів повинна становити 
926,50*1000=926 500 грн.2.  

Під активами в диспозиції статті розуміють грошові кошти або інше 
майно, а також доходи від них. Отже активами не можуть бути 
нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги. Таке 
розуміння активів унеможливлює притягнення до кримінальної 
відповідальності за незаконне збагачення, коли особа не накопичила 
(збільшила) свої статки, а незаконно позбавилась майнових витрат 
(наприклад, вона чи її близька особа безоплатно або за «символічною» 
ціною отримала різноманітні послуги – медичні, освітні, туристичні, 
юридичні, ремонтні, транспортні).  

Проте, оскільки грошові кошти є активами, то у випадку придбання 
особою певних товарів чи послуг за рахунок коштів, законність набуття 
яких не підтверджено доказами, вчинене може розглядатися як 
незаконне збагачення.  

Грошовими коштами відповідно до ст. 192 ЦК України є гривня й 
іноземна валюта. Нормативне розуміння коштів закріплено в ст. 3 Закону 
України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»: кошти 
існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготівковій 
формі (формі записів на рахунках у банках). Грошові знаки випускаються 
у формі банкнот і монет, що мають зазначену на них номінальну вартість 
[13]. 

Згідно з Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання й 
валютного контролю» №15 від 19 лютого 1993 р. іноземна валюта – це 
іноземні грошові знаки, що є законним платіжним засобом на території 
відповідної іноземної держави, або такі, що вилучаються з обігу, але 
підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти в 
грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових 
(клірингових) одиницях, які перебувають на рахунках або які вносять до 
фінансових установ за межами України.  

Іноземна валюта (поряд з платіжними документами, іншими цінними 
паперами, банківськими металами тощо) відноситься до валютних 
цінностей.  

Майно згідно чинного законодавства України (ч. 1 ст. 190 ЦК України) 
розуміється як особливий об’єкт – це окрема річ, сукупність речей, а 
також майнові права та обов’язки [14]. У положеннях ЦК України також 

                                           
2 На 2018 рік податкова соціальна пільга становить 881 грн. (1762 грн.*50%). Отже для 
притягнення особи до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в 2018 
році сума активів повинна становити 881*1000=881 000 грн. Для кваліфікації 
кримінальних правопорушень за 2017 рік слід застосовувати податкову соціальну 
пільгу в розмірі 800 грн. (загальна сума активів повинна бути не менше 800 000 грн.); – 
за 2016 рік – 689 грн. (активи на суму 689 000 грн.); за 2015 рік – 609 грн. (активи на 
суму 609 000 грн.).  
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закріплюється, що: річчю є предмет матеріального світу, щодо якого 
можуть виникати цивільні права та обов’язки (ст. 179); майнові права є 
неспоживною річчю, тобто річчю, призначеною для неодноразового 
використання, яка зберігає при цьому свій первісний вигляд протягом 
тривалого часу (ч. 2 ст. 185). До майна відносяться і цінні папери, як 
документи установленої форми з відповідними реквізитами, що 
посвідчують грошове або інше майнове право (ст. 194 ЦК України).  

Доходи від них. Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового 
кодексу України (далі – ПКУ) дохід з джерелом їх походження з України – 
будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому 
числі від будь-яких видів їх діяльності на території України, її 
континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у 
тому числі, але не виключно, доходи у вигляді доходів від надання 
резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, 
розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, 
приписаного до розташованих в Україні портів. Дохід є похідно 
категорією, необхідно довести, що дохід отриманий від коштів чи майна, 
законність підстав набуття яких не підтверджено доказами (наприклад, в 
результаті здавання в оренду, продажу тощо).  

У процесі доказування предмета незаконного збагачення необхідно 
виходити із найбільш детального опису та встановлення індивідуальних 
властивостей і ознак предмета цього злочинного посягання. Коли 
предметом незаконного збагачення є грошові кошти, то необхідно 
встановити яка саме сума, у якій валюті, якими купюрами, які 
індивідуальні ознаки купюр, по можливості номера купюр, які особливості 
та індивідуальні ознаки. Коли предметом незаконного збагачення 
виступають товарно-матеріальні цінності важливо встановити їх 
найменування, кількість, якісні ознаки, форму, розмір, колір, об’єм, вагу, 
індивідуальні ознаки, номера, дефекти, дані про джерела їх придбання, 
матеріал з якого вони виготовлені, клеймування, маркування, 
характеристика упаковки та інші індивідуальні ознаки, що мають 
криміналістичне значення [11, c. 8]. 

Спосіб вчинення незаконного збагачення також зазначено в ст. 368-2 КК 
України – набуття у власність активів або передача таких активів будь-якій 
іншій особі. Вчинення злочину може проявлятися лише у формі дії.  

Набуття у власність активів означає вчинення в минулому дії, за 
допомогою якої особа дістала можливість володіти, користуватись й 
розпоряджатись певними активам. Така дія може бути одноразовою або 
ж набувати вигляду поступового накопичення активів. Відповідно до ст. 
328 ЦК право власності набувається на підставах, що не заборонені 
законом1, у т.ч. із правочинів.  

Доказування факту вчинення незаконного збагачення у цій формі 
прояву вимагає встановлення невідповідності офіційних доходів 
зазначеної особи тим реальним активам, які наявні. 

Передача активів будь-якій іншій особі визначено в примітці до цієї 
статті, під якою розуміється: укладення будь-яких правочинів, на підставі 
яких виникає право власності або право користування на активи, а також 
надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладення 
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таких правочинів. Така передача, виходячи з диспозиції статті, повинна 
бути здійснена лише особою, яка набула такі активи.  

Якщо ж передача активів третій особі здійснюється з мовчазної згоди 
чи за розпорядженням особи без попереднього набуття нею таких активів 
у власність кримінальна відповідальність, за наявності підстав, може 
наставати за зловживання впливом (частини 2 або 3 ст. 369-2 КК). 

Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або 
припинення цивільних прав та обов’язків (ч. 1 ст. 202 ЦК). Правочини 
можуть бути односторонніми (наприклад, заповіт, довіреність) і дво– чи 
багатосторонніми (це, зокрема, різноманітні договори – купівлі-продажу, 
позики, доручення, комісії, страхування, схову, перевезення, про сумісну 
діяльність тощо), оплатними й безоплатними, каузальними та 
абстрактними, умовними, можуть вчинятися в усній або письмовій формі. 

Передача активів може бути здійснена і на фіктивного власника, щоб 
формально приховати свої статки. У такому випадку передача активів 
іншій особі може бути одночасно способом приховування незаконного 
збагачення. Інкримінувати особі факт передачі нею активів у значному 
розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, 
можна лише після доказування факту набуття нею цих активів. 

Приховування незаконного збагачення – це умисна дія злочинця, що 
полягає в приховуванні, знищенні, маскуванні або фальсифікації слідів 
такого злочину, спрямовану на повне або часткове ухилення винуватого 
від кримінальної відповідальності. Способи приховування незаконного 
збагачення пов’язані із застосуванням злочинцями окремих хитрощів, 
зокрема, з метою приховування повної та достовірної інформації про 
своє матеріальне становище, особи, які підозрюються у вчиненні 
незаконного збагачення, заздалегідь офіційно розривають шлюб у 
державних органах реєстрації актів цивільного стану, при цьому 
продовжують фактично проживати із дружиною та вести спільний побут. 
Мають місце випадки реєстрації суб’єктом злочину права власності на 
майно на осіб, які не є суб’єктами декларування й відомості про яких не 
підлягають декларуванню тощо [11, c. 10]. 

Типову «слідову картину» складають групи матеріальних та 
ідеальних слідів злочину. 

Основним джерелом матеріальних слідів є предмет безпосереднього 
злочинного посягання – активи. Активи можуть бути в матеріальній 
формі: грошові кошти, цінні метали, дорогоцінності, рухоме і нерухоме 
майно. Активи можуть бути в нематеріальній формі: записи на рахунках в 
банках, майнові права, цінні папери цінні папери, інші документи, що 
посвідчують грошове або інше майнове право. У такому випадку 
джерелом матеріальних слідів будуть документи, в яких міститься 
інформація про належність активів конкретній особі.  

Всі документи можна поділити на такі групи: 
1) документи, якими підтверджуються майнові права на активи 

особи (оскільки частина майна може набуватися на законних підставах, а 
частина бути предметом незаконного збагачення); 

2) декларація особи, яка підтверджує реальні доходи і майно особи. 
Для встановлення фактів незаконного збагачення, як правило, 
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підставляється інформація з декларації особи щодо її доходів з тими 
активами, які є в особи в наявності; 

3) документи НАЗК, пов’язані з перевіркою декларації особи чи 
моніторингом способу життя особи; 

4) документи, які підтверджують приналежність особи до категорії 
осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за незаконне 
збагачення; 

5) інші документи (пояснення особи щодо належних їй активів; 
протоколи допитів; записки особи щодо належного їй майна, грошових 
коштів, боргові розписки тощо).  

Джерелами ідеальних слідів злочину є люди. Колеги по роботі, 
родичі, друзі можуть надати інформацію щодо характеристики особи 
підозрюваного, дати набуття певних активів, способу життя 
підозрюваного. Водночас повідомлена ними інформація носить 
допоміжний характер (основним джерелом інформації мають бути 
документи) і повинна оцінюватися з урахуванням їх ставлення до 
підозрюваного, оскільки такі оскільки часто намагаються 
охарактеризувати особу лише з позитивної сторони і приховати 
відомості, які можуть, на їх думку, нашкодити підозрюваному.  

Надати інформацію про факти вчинення цього злочину можуть 
працівники контролюючого органу – НАЗК, які здійснювали перевірку 
декларації, щодо виявлених ними фактів вчинення правопорушення та 
встановлених ними обставин його вчинення.  

Криміналістична характеристика незаконного збагачення є системою 
криміналістично значимих ознак цього виду злочину, яка включає в себе 
такі елементи: особа злочинця, предмет безпосереднього злочинного 
посягання, спосіб вчинення злочину, слідова картина. Вказані елементи 
пов’язані між собою кореляційними зв’язками, які відображають 
динамічний, «фазовий» характер, обумовлений послідовним 
розміщенням елементів у відповідності з послідовністю розгортання 
злочинної діяльності. Криміналістична характеристика незаконного 
збагачення допомагає відмежувати вказаний злочин від інших службових 
та корупційних злочинів. Криміналістична характеристика незаконного 
збагачення полегшує визначення кола обставин, які підлягають 
доказуванню в кримінального провадженні щодо злочинів цього виду, та 
планування їх розслідування. Водночас, під час розслідування злочинів 
цього виду виникає низка проблем, які потребують подальшого 
вирішення, а тому зазначене питання потребує окремого наукового 
дослідження, що стане предметом подальших наукових досліджень.  
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО 

ОБОГАЩЕНИЯ 
 

З. Н. Топорецкая 
 
В статье на основании анализа научной литературы по криминалистике, 

уголовному процессу и с учетом актуальных изменений в ст. 368-2 
Уголовного кодекса Украины, Закона Украины «О предотвращении 
коррупции» предоставлено криминалистическую характеристику незаконного 
обогащения. 

Целью этой статьи является исследование в пределах ее объема 
криминалистической характеристики незаконного обогащения. 

Криминалистическая характеристика преступления рассматривается 
авторами как система, содержащая совокупность криминалистически 
значимых признаков, присущих определенному виду преступления. Как и 
любое системное образование, криминалистическая характеристика 
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преступлений состоит из взаимосвязанных составных частей – элементов. 
Указанные элементы существуют не обособленно, а связаны 
определенными корреляционными связями, обусловленными 
последовательным размещением элементов в соответствии с 
последовательностью развертывания преступной деятельности, начиная с 
позиции: 1) личность преступника, действующей в направлении 2) выбора 
предмета посягательства, 3) в определенной обстановке, 4) путем 
применения определенных способов, 5) что вызывает соответствующие 
последствия в виде комплекса следов и ущерба. 

В статье проанализированы такие элементы криминалистической 
характеристики незаконного обогащения: личность преступника, предмет 
непосредственного преступного посягательства, способ совершения 
преступления, следовая картина. 

Указанные элементы связаны между собой корреляционными связями, 
которые отражают динамичный, «фазовый» характер, обусловленный 
последовательным размещением элементов в соответствии с 
последовательностью развертывания преступной деятельности. 
Криминалистическая характеристика незаконного обогащения помогает 
отделить указанное преступление от других служебных и коррупционных 
преступлений. Криминалистическая характеристика незаконного обогащения 
облегчает определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию в 
уголовном производстве по преступлениях данного вида, и планирование их 
расследования. В то же время, в ходе расследования преступлений данного 
вида возникает ряд проблем, требующих дальнейшего решения, а потому 
данный вопрос требует отдельного научного исследования, станет 
предметом дальнейших научных исследований. 

Ключевые слова: криминалистика, уголовный процесс, криминалис-
тическая характеристика, незаконное обогащение. 

 
CRIMINALISTICS CHARACTERISTICS OF ILLEGAL ENRICHMENT 

 
Z. Toporetska 

 
The article deals with the analysis of scientific literature on criminalistics, 

criminal process, taking into account the actual changes to Art. 368-2 of the 
Criminal Code of Ukraine, the Law of Ukraine “On Corruption Prevention” as well 
as the criminalistics significant indications of illegal enrichment.  

The purpose of this article is to study within its scope the criminalistics 
significant indications of illegal enrichment. 

The authors consider the criminalistics characteristics of the crime as a 
system containing a set of forensic significance features that are inherent in a 
particular type of crime. Like any systematic education, the forensic description of 
crimes consists of interconnected components – elements. The specified elements 
are not isolated, but connected with certain correlation links, determined by the 
sequential placement of elements in accordance with the sequence of deployment 
of criminal activity, starting from the position: 1) the identity of the offender acting 
in the direction 2) the choice of the object of the attack, 3) in certain conditions, 4) 
by applying certain methods, 5) causing the corresponding effects in the form of a 
set of tracks and damage. 
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The article analyzes the following elements of the forensic character of illegal 
enrichment: the person of the offender, the subject of a direct criminal offense, the 
method of committing a crime, a trace pattern. 

The indicated elements are linked by correlation bonds, which reflect the 
dynamic, “phase” nature, due to the sequential placement of elements in 
accordance with the sequence of deployment of criminal activity. Forensic 
characteristics of illegal enrichment help to distinguish this offense from other 
official and corruption crimes. Forensic characteristics of illegal enrichment 
facilitate the determination of a range of circumstances to be proved in a criminal 
proceeding for crimes of this kind and the planning of their investigation. At the 
same time, while investigating crimes of this kind, there are a number of problems 
that require further resolution, and therefore this issue requires a separate 
scientific study, which will be the subject of further research. 

Key words: criminalistics, criminal process, forensic characteristic, illegal 
enrichment. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ ДОПИТУ З МЕТОЮ 

ПРОФІЛАКТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
 
У статті розкриваються основні тактичні прийоми допиту, 

спрямовані на вирішення завдань з запобіганя кримінальних правопорушень. 
На основі аналізу положень чинного законодавства та наукових праць у 
галузі кримінального процесу, криміналістики та юридичної психології 
досліджуються особливості вирішення під час провадження цієї слідчої 
(розшукової) дії такого завдання, як встановлення обставин, що сприяли 
вчиненню злочину, а також профілактично-виховному впливу на 
підозрюваного під час проведення допиту. 

Ключові слова: профілактика, допит, тактичні прийоми, причини та 
умови злочину, профілактично-виховний вплив. 

 
 
У кримінально-процесуальній науці сформувалась загальноприйнята 

позиція, відповідно до якої під допитом розуміють слідчу (розшукову) дію, яка 
направлена на отримання в усній або письмовій формі відомостей про 
обставини, які мають значення для кримінального провадження [1, с. 229]. 

Вважаємо, що таке розуміння допиту лише частково відображає 
сутність та завдання цієї слідчої (розшукової) дії для кримінального 
судочинства. У літературі неодноразово наголошувалось, що з 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 320 

психологічної точки зору, допит це прогнозоване й плановане 
формалізоване спілкування слідчого з допитуваним, під час якого 
здійснюється вплив на його розумову та вольову сферу [2, с. 64]. 

Враховуючи зазначене, з’ясувати сутність допиту можна з 
урахуванням положень не тільки кримінального процесу, а й 
криміналістики та судової психології. Комплексне їх застосування 
дозволяє визначити допит як слідчу (розшукову) дію, тактичні прийоми 
якої дозволяють отримати інформацію, але й запобігти вчиненню 
кримінальних правопорушень у майбутньому. 

Допит, як засіб запобігання кримінальних правопорушень, та окремі 
його тактичні прийоми були предметом дослідження таких науковців-
криміналістів, як С. П. Єфімічєв, Т. П. Каратай, С. І. Данілова,  
Т. В. Авер’янова, Р. С. Бєлкін, О. Р. Россінська, О. В. Угольніков та ін. 

У криміналістичній літературі беззаперечним є значення допиту в 
встановленні обставин криміногенного характеру. Так С. П. Єфімічєв 
вбачає сутність допиту в отриманні слідчим від допитуваного відомостей 
про подію злочину, осіб, які його вчинили, характер і розмір шкоди, 
обставини, які підштовхнули до вчинення злочину, а також сприяли його 
вчиненню, інші обставини, які мають значення для справи [3, c. 64]. 

Необхідно погодитись з думкою Р. С. Бєлкіна про те, що шляхом 
проведення допиту можливо не тільки виявити обставини, які сприяли 
вчиненню злочину, але й визначити, якою мірою вони сприяють 
вчиненню нових злочинів [4, c. 966]. 

Разом із тим, роль допиту у запобіганні кримінальних правопорушень 
не обмежується з’ясуванням причин та умов їх вчинення. Актуальним 
напрямом, який до цього часу залишається недостатньо висвітленим у 
криміналістичній науці, є використання тактичних прийомів допиту з 
метою здійснення профілактично-виховного впливу на допитуваного (як 
правило, підозрюваного). 

Враховуючи зазначене, метою статті є дослідження тактичних 
прийомів допиту з метою профілактики кримінальних правопорушень. 

Положення чинного КПК України та матеріали слідчої і судової 
практики свідчать, що відомості про обставини вчинення кримінального 
правопорушення, в тому числі його причини та умови, можуть бути 
встановлені під час допиту свідка, потерпілого, підозрюваного, 
обвинуваченого та експерта. 

Така ж думка переважає і в юридичній літературі [5, с. 5; 6, с. 33]. 
На можливість використання показань свідків у доказуванні причин 

злочинності звертали увагу такі процесуалісти та криміналісти, як 
О. А. Герцензон, Р. С. Бєлкін, І. М. Лузгін, С. Ф. Борисов. Деякі автори 
зазначають необхідність детальних та чітких вказівок органам розслідування 
про обов’язкове включення питань про причини та умови, які сприяють 
вчиненню злочинів, до переліку обставин, які встановлюються під час 
допитів свідків [7, c. 24]. На думку Г. Ф. Горського, це питання необхідно 
вирішити на законодавчому рівні [8, с. 84]. 

Така ж позиція закріплена і у постанові Пленуму ВСУ № 5 від 16.04.2004 
року «Про практику застосування судами України законодавства у справах 
про злочини неповнолітніх», у якій зазначено, для з’ясування обставин, які 



Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів 

 321

вплинули на вчинення неповнолітнім злочину, судам належить 
використовувати положення КПК України про допит свідків [9]. 

Коло свідків, які можуть повідомити про обставини, що сприяли 
вчиненню злочину, залежить значною мірою від уміння слідчого 
орієнтуватися в обстановці та знайти таких свідків. Свої пропозиції з 
цього питання може внести прокурор, який здійснює процесуальне 
керівництво розслідуванням, а також сторона захисту, однак кінцеве 
рішення про доцільність виклику тієї чи іншої особи як свідка для дачі 
показань про причини та умови вчинення злочину визначає сам слідчий. 

В юридичній літературі пропонуються загальні рекомендації щодо 
типового переліку запитань, які дозволять встановити причини та умови 
вчинення злочину, незалежно від його різновиду та процесуального 
статусу учасника. До таких запитань відносять наступні: 

– що спонукало особу до вчинення злочину, чи вчиняла вона раніше 
аналогічний злочин з тих же причин; 

– яким способом було вчинено злочин, звідки підозрюваному стало 
відомо про цей спосіб, чи вчиняв він інші злочини цим самим способом; 

– що дозволило вчинити злочин цим способом, які умови полегшили 
його вчинення, чи використовувались ці умови іншими особами для 
вчинення злочинів, чи були ці умови спеціально створені для вчинення 
злочинів чи використовувались тільки підозрюваним; 

– спосіб приховання злочину та обставини, які цьому сприяли; 
– як були придбані чи виготовлені знаряддя вчинення злочину, що 

сприяло їх придбанню чи виготовленню, що відомо допитуваному про 
інші засоби, які використовувались співучасниками; 

– як та через кого були реалізовані майно та інші цінності, отримані 
злочинним шляхом, що сприяло їх реалізації; 

– які інші злочини задумувались чи готувались підозрюваним або 
відомими допитуваному особами, що є предметом цих злочинних 
посягань, коли і де передбачалось вчинення цих злочинів, з 
використанням яких обставин та яким способом; 

– які обставини, на думку допитуваного, дозволяють або полегшують 
вчинення чи приховання аналогічних злочинів чи інших злочинів на 
конкретному об’єкті (території); 

– які заходи, на думку допитуваного, необхідно вжити для 
запобігання аналогічних розслідуваному злочину; 

– хто з морально нестійких осіб, членів організованих злочинних груп 
відомий допитуваному, вчинення яких злочинів можна очікувати від цих 
осіб та з яких причин [10, с. 269–270]. 

Конкретний перелік свідків та обставин, які вони можуть повідомити, 
залежить також від категорії кримінального провадження. Так, під час 
розслідування злочинів у сфері службової діяльності з метою 
встановлення обставин, які сприяли їх вчиненню, можуть бути допитані 
співробітники установи, де вчинено злочин, керівник органу влади, де 
вчинено злочин, або, якщо він сам визнаний винним, а також допит 
вищестоящого керівника. 

Важливим фактором, який необхідно враховувати при визначенні 
кола свідків, є встановлення їх здатності аналізувати факти та обставини, 
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які, на їх думку, сприяли вчиненню злочину. Враховуючи зазначене, у 
процесі з’ясування таких обставин за допомогою показань свідків 
доцільно орієнтуватися головним чином на осіб, старших 18 років. Такі 
показання пов’язані з оцінкою фактів життєвої ситуації, обстановки. 
Зробити це та прослідкувати взаємозв’язок цієї ситуації з подією злочину 
можуть лише особи, які мають життєвий досвід. Це не означає повної 
відмови від використання показань неповнолітніх осіб. В окремих 
випадках вони можуть повідомити досить цінні факти, які вказують на 
причини та умови вчинення злочину, особливо у кримінальних 
провадженнях про злочини неповнолітніх [8, с. 84]. 

Судження свідка про причини та умови вчинення злочину доцільно 
фіксувати у протоколі його допиту, оскільки у кінцевому підсумку вони 
ґрунтуються на фактах, особисто сприйнятих свідком або відомих йому з 
інших джерел, фактах аналогічної ситуації, що спричинила вчинення 
злочинів іншими особами. У зв’язку з цим заслуговує на увагу позиція 
Р. Д. Рахунова про те, що у практиці можливі випадки, коли показання 
свідка, які мають характер судження, не усуваються, а, навпаки, є 
цінними для слідства. До них автор відносить, наприклад, показання 
бухгалтера про стан ведення обліку [6, c. 13]. 

Достатньо різноманітною за своїм характером є інформація про 
причини та умови вчинення злочину, яка може бути отримана під час 
допиту потерпілого. 

Під час допиту неповнолітнього потерпілого у кримінальних 
провадженнях про втягнення його у злочинну діяльність до таких обставин, 
зокрема, відносяться: авторитет дорослого, який втягнув неповнолітнього у 
злочинну діяльність, проживання неповнолітнього окремо від батьків, 
матеріальні проблеми, несприятлива обстановка у сім’ї, відсутність друзів, 
безвідповідальне, несерйозне ставлення до покладених на неповнолітніх 
обов’язків, дурість, слабка сила волі, неврівноваженість характеру, 
імпульсивність, безконтрольність, страх, потяг до таємничого, 
хвальковитість, заздрість, жадібність, замкнутість, довірливість, нестійкість 
поглядів, пошук легких шляхів у житті, втрата сенсу життя, вразливість, 
допитливість, бажання привернути до себе увагу. Крім того, під час допиту 
неповнолітнього необхідно встановити також конкретну життєву ситуацію, 
яка склалась для неповнолітнього та могла вплинути на вчинення ним 
злочину: невпевненість у завтрашньому дні, відсутність взаєморозуміння у 
сім’ї, відсутність позитивного авторитету серед товаришів. 

Джерелом найбільш повної інформації про обставини криміногенного 
характеру є підозрюваний. Під час його допиту крім суспільно-політичної 
та кримінологічної характеристики можна встановити: сукупність причин 
та умов, які зумовили вчинення ним злочину; використання наявних 
сприятливих умов або умисного їх створення, особливо у провадженнях 
про розкрадання; обставини, які сприяли придбанню і використанню 
засобів підготовки, вчинення та приховання злочинів; коли, за яких 
обставин та кому саме стало відомо про злочин, який готується, а також 
про вчинення його підозрюваним; яка роль потерплого у виникненні та 
розвитку криміногенної ситуації; вину допитуваного чи інших конкретних 
осіб у штучному створенні умов, які полегшують вчинення злочину; 
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способи і засоби вчинення злочину, його маскування, особливо якщо 
злочин тривалий, канали і методи збуту викраденого; склад і характер 
злочинної групи в цілому, окремих співучасників; злочини, які готуються 
та осіб, які намагаються їх вчинити; криміногенні обставини, які можуть 
сприяти вчиненню іншого злочину. 

Важливе профілактичне значення має допит підозрюваного, який 
визнає свою вину та розкаюється у вчиненому. Він буде сприяти 
встановленню змісту умислу, мотивів та мети злочину, з’ясуванню умов 
формування у нього антисуспільної установки та умов, які сприяли йому 
під час вчинення злочинів. 

Якщо у кримінальному провадженні повідомлено про підозру кільком 
особам, кожну з них допитують про обставини, які стосуються не тільки її 
власних дій, а й інших підозрюваних. 

Звичайно, не завжди підозрюваний (обвинувачений) у зв’язку з 
відсутністю у нього достатнього рівня знань може критично аналізувати 
свої злочинні дії, однак, практика проведення допитів осіб, підозрюваних 
у вчиненні злочинів свідчить, що вони, як правило, усвідомлюють 
сукупність причин і умов життєвої ситуації, які сприяли вчиненню ними 
злочину, правильно оцінюють їх у процесі дачі показань. У 50 % випадків 
проведеного нами вивчення протоколів допитів підозрювані давали 
показання про причини і умови злочину, причому в 4/5 загальної кількості 
випадків їх показання відповідали дійсності. У зв’язку з цим необхідно 
погодитись із позицією П. Ф. Пашкевича про те, що якщо показання 
обвинуваченого правильно відображають явища досліджуваної у справі 
ситуації (об'єктивної дійсності), то вони об'єктивні за своїм змістом і в 
силу цього мають доказове значення [11, c. 85]. 

Підозрюваний може дати показання про причини і умови, які сприяли 
вчиненню ним злочину, виходячи із суб’єктивної їх оцінки, а також 
відповідно до наявних у кримінальному провадженні доказів про причини 
та умови злочину (матеріалів експертиз, показань свідків, тощо). І одна й 
інша частина його показань мають значення для об’єктивного 
встановлення причин злочину. 

Обставини криміногенного характеру можуть бути встановлені на 
різних етапах допиту. 

На стадії підготовки слідчий вчиняє дії, спрямовані на забезпечення 
ефективності та результативності допиту, отримання від допитуваного 
максимально повної та достовірної інформації про причини та умови, які 
сприяли злочину. 

Крім того, вже під час таких підготовчих дій як вивчення матеріалів 
кримінального провадження та особи допитуваного слідчий може 
встановити або як мінімум висунути припущення про обставини, які 
спряли вчиненню злочину. 

Саме під час ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження слідчий може виявити обставини криміногенного характеру, 
які вже попередньо зафіксовані у документах (актах ревізій, висновках 
експертів, довідках, поясненнях та показаннях інших осіб, тощо). 

Повне та всебічне встановлення обставин, які сприяли вчиненню 
злочину, можливе лише за умови застосування під час підготовки до 
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допиту положень з наукової організації праці. У контексті проведення 
досліджуваної слідчої (розшукової) дії це означає: постановку мети 
допиту, визначення його окремих завдань, врахування наявної у слідчого 
інформації про обставини, які сприяли злочину, визначення необхідності 
у додаткових засобах отримання доказів про ці обставини, створення 
умов для проведення цієї слідчої (розшукової) дії, вирішення питання про 
час та місце її проведення, обрання методів її виконання, з’ясування 
порядку фіксації результатів. 

Специфіка підготовки до допиту певною мірою залежить від 
процесуального статусу допитуваного. Готуючись до допиту потерпілих 
для встановлення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину, 
важливе значення має визначення ступеня віктимності особи 
допитуваного. 

Наступним елементом підготовки до допиту є вивчення спеціальних 
питань. У першу чергу це стосується таких злочинів, як порушення 
правил техніки безпеки, порушення правил пожежної безпеки, безпеки 
руху на автомобільному, повітряному, залізничному, водному транспорті, 
розкрадання майна на підприємствах, установах, організаціях, службові 
злочини, тощо. 

Для з’ясування під час допиту обставин, які сприяли вчиненню таких 
злочинів, слідчий повинен володіти мінімальним обсягом спеціальних 
знань у відповідній сфері. В іншому випадку він повинен попередньо 
проконсультуватись із спеціалістом. 

Під час підготовки до допиту з метою дослідження спеціальних питань 
слідчому доцільно вивчити: первинні матеріали спеціального характеру, 
інструкції, пам’ятки, довідники, договори, стандарти та інші документи, які 
дозволять встановити обставини, що сприяли вчиненню злочину. 

Обрати оптимальну тактику допиту та правильно оцінити показання 
допитуваного слідчому допомагає також вивчення його особи. 

Особи, які допитуються про обставини криміногенного характеру, не 
завжди зацікавлені у правильному їх встановленні. Причини та умови 
вчинення злочину часто пов’язані з недоліками у службовій діяльності 
певних осіб, з ганебними обставинами поведінки, способом життя 
допитуваних осіб. Можливі також випадки навмисного приховування 
підозрюваним чи іншими особами обставин, які сприяли злочину, з метою 
збереження їх для вчинення наступного злочину. 

Враховуючи зазначене, допитуючи свідка чи підозрюваного про 
обставини, які сприяли вчиненню злочину, слідчому необхідно вивчити 
допитуваного, з’ясувати, у яких стосунках вони перебувають між собою, а 
також з іншими учасниками кримінального провадження. 

Обсяг характеризуючих допитуваного даних визначається 
матеріалами конкретного кримінального провадження. З’ясувати 
наперед, вивчення якої сфери життєдіяльності особи дозволить слідчому 
встановити обставини, які сприяли вчиненню злочину, неможливо. Для 
одних злочинів це можуть бути професійні якості особи, для інших – 
психічні та психологічні. Враховуючи зазначене, вважаємо, що з метою 
встановлення обставин, які сприяли вчиненню злочину, слідчий повинен 
з’ясувати як соціально-демографічні так і персонографічні, професійні, 
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морально-побутові, психологічні та інші дані допитуваного. Однак, це не 
означає, що усі вони повинні вивчатись однаково ретельно та глибоко. 
Так, встановивши під час розслідування злочину у сфері сучасних 
інформаційних технологій, що її свідком є лікар, детальне дослідження 
його професійних навиків для встановлення причин цього злочину не 
матиме значення. І навпаки, сприйняття обстановки вчинення такого 
кримінального правопорушення фахівцем у цій сфері вимагає 
ґрунтовного дослідження питання про рівень його знань для 
встановлення причин та умов події злочину. 

Таким чином, лише після повного вивчення особи допитуваного 
слідчий матиме можливість зробити висновок, які з встановлених ним 
якостей особи дозволять отримати під час її допиту інформацію про 
обставини, які сприяли вчиненню злочину, а тому вимагають детального 
вивчення та аналізу. 

Чинне кримінальне процесуальне законодавство не визначає 
переліку дій, за допомогою яких можливе вивчення особи допитуваного, 
тому вирішення цього питання можна віднести до завдань тактичного 
характеру. Відомості про особливості допитуваного можуть бути отримані 
як шляхом проведення процесуальних (допитів, обшуків), так і 
непроцесуальних (оперативно-розшукових) дій, і, як правило, крім пам’яті 
слідчого, не фіксуються у будь-якій іншій формі. 

Оскільки допит є слідчою (розшуковою) дією, проведення якої вимагає 
застосування складних психологічних прийомів, наступним важливим 
етапом його провадження є встановлення психологічного контакту. У 
криміналістичній науці останній розглядається як своєрідний тактичний 
прийом, необхідний для отримання правдивих показань [12, с. 76]. 

В. Л. Васильєв характеризує психологічний контакт як стадію, на якій 
визначаються такі загальні параметри спілкування, як його темп, ритм, 
рівень напруги, основні стани співрозмовників та основні аргументи, 
якими вони будуть переконувати один одного [13, с. 357]. 

Психологічний контакт – це спосіб встановлення комунікативних 
зв’язків, емоційної довіри до слідчого [14, с. 42]. 

Лише за умови встановленого між слідчим та підозрюваним 
психологічного контакту можливий не тільки повноцінний обмін 
інформацією (в тому числі про обставини криміногенного характеру), а й 
профілактичний вплив, який передбачає використання слідчим методів 
виховання. 

Під методами виховання необхідно розуміти сукупність специфічних 
способів, прийомів виховної діяльності, які прямо або опосередковано 
використовуються у процесі формування особистісних якостей для 
розвитку мотиваційної сфери, вироблення відповідних навиків та звичок 
поведінки, а також для її ефективного коригування та удосконалення [15, 
с. 155–156]. 

Під час допиту застосовуються в основному такі методи виховного 
впливу на підозрюваного, як переконання, роз’яснення, приклад, 
заохочення. 
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Метод переконання – це такий вплив однієї людини на іншу (інших), 
який торкається раціонального та емоційного начал у їх єдності та 
формує нові погляди, які відповідають вимогам суспільства [16, с. 296]. 

Як зазначає А. І. Долгова, метод переконання – це комплекс 
виховних, роз’яснювальних заходів, які здійснюються з метою зміни 
антисуспільної спрямованості особистості та закріплення її позитивної 
соціальної орієнтації. Переконання застосовується для подолання або 
нейтралізації основних антисуспільних орієнтацій, які можуть призвести 
до вчинення злочинів [17, с. 391]. Його застосування передбачає певний 
рівень свідомості виховуваних. На його основі виробляється ідейна 
переконаність, політична зрілість, найважливіші моральні начала 
особистості [18, с. 174]. 

З точки зору криміналістичної профілактики застосування методу 
переконання передбачає появу у підозрюваного впевненості у 
недоцільності, неможливості вчинення злочину як засобу досягнення у 
майбутньому його життєвої мети, отримання необхідних благ, тощо. 

Переконання застосовується для виховання в особи потреби у 
правомірній поведінці. Цей метод використовується протягом усієї 
індивідуальної профілактики, утворюючи основу, на якій грунтується уся 
виховна робота та застосовуються інші методи впливу [19, с. 113]. 

Метод переконання реалізується за допомогою різних прийомів та 
методів виховного впливу, використання яких дозволяє диференціювати 
підхід до об’єктів профілактики, адекватно реагувати на ситуації, які 
складаються, і на цій основі вибирати оптимальні шляхи дії. Одним із 
таких прийомів є роз’яснення. Це прийом емоційно-словесного впливу на 
виховуваних. Роз’яснення застосовується тільки там і тоді, коли 
виховуваному необхідно щось пояснити, повідомити про моральні норми, 
так чи інакше вплинути на його свідомість та почуття. Роз’яснення 
застосовується: а) щоб сформувати та закріпити нову моральну якість чи 
форму поведінки; б) для вироблення правильного ставлення 
виховуваного до певного вчинку, який вже вчинений [20, с. 68]. 

Роз’яснення може стосуватись різних сторін соціального життя, 
соціальних цінностей та принципів поведінки у суспільстві. У зв’язку з цим 
має значення роз’яснення слідчим підозрюваному змісту та суті правових 
та моральних норм, поєднання прав та обов’язків особи, правомірних 
способів задоволення потреб та інтересів, вирішення життєвих проблем. 

Слідчий поступово підводить підозрюваного до правильної оцінки 
власної антисуспільної поведінки та усвідомленню необхідності змінити її 
у кращу сторону. При цьому, як зазначає А. І. Алєксєєв, у 
роз’яснювальній роботі можуть бути використані наступні прийоми: 

– протиставлення конкретного антисуспільного вчинку (поведінки) 
правопорушника моральним принципам суспільства, які визнаються 
самим правопорушником; 

– протиставлення такого вчинку (поведінки) діям, способу життя 
людей, авторитетних для правопорушника; 

– співставлення антисуспільного вчинку (поведінки) порушника з 
безумовно протиправними діями інших осіб [21, с. 292]. 



Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів 

 327

Важливе значення у процесі профілактично-виховного впливу на 
підозрюваного має приклад. Його дія грунтується на відомій 
закономірності: явища, які сприймаються зором, швидко та без особливих 
зусиль закарбовуються у свідомості, тому що не вимагають ні 
розкодування, ні перекодування, якого вимагає будь-який мовний вплив. 
Приклад діє на рівні першої сигнальної системи, а слово – другої. Приклад 
дає активні зразки для наслідування і тим самим активно формує 
свідомість, почуття, переконання, активізує діяльність [20, с. 70-71]. 

Для реалізації цього методу слідчому важливо запропонувати 
підозрюваному як приклад відомих йому людей, які можуть справити на 
нього позитивне враження та вплив. 

Для стимулювання суспільно корисної поведінки підозрюваного 
слідчим може застосовуватись метод заохочення. Його суть полягає у 
позитивній оцінці дій виховуваного. Заохочення закріплює позитивні 
навики та звички. Воно вселяє упевненість, створює приємний настрій, 
підвищує відповідальність [22, с. 158]. 

Застосування методу заохочення слідчим під час допиту полягає у 
схваленні тих чи інших вчинків підозрюваного, позитивної зміни його 
поведінки, суспільно корисних прагнень, починань та дій. 

Таким чином, комплексний підхід до розуміння допиту з позицій 
кримінального процесу, криміналістики та юридичної психології свідчить 
про те, що тактичні прийоми його проведення серед інших дозволяють 
вирішувати наступні завдання: виявляти обставин, які сприяли вчиненню 
кримінального правопорушення; здійснювати індивідуально-
профілактичний вплив на допитуваного з метою запобігання вчинення 
ним злочинів у майбутньому. 

На сучасному етапі розвитку кримінального процесу як перелічені 
вище, так і інші напрями профілактики кримінальних правопорушень не 
знаходять належної реалізації у практичній діяльності органів досудового 
розслідування, а також належного наукового дослідження. Основна 
причина цьому вбачається у відсутності у Кримінальному 
процесуальному кодексі України вказівки на запобігання злочинів як 
завдання кримінального судочинства загалом та органів, які здійснюють 
кримінальне провадження, зокрема. 

Враховуючи зазначене, вважаємо необхідним відновлення у нормах 
кримінального процесуального законодавства України положень, які б 
регулювали обов’язки правоохоронних органів вирішувати під час 
розслідування та судового розгляду кримінального провадження 
завдання з профілактики кримінальних правопорушень. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДОПРОСА С ЦЕЛЬЮ 
ПРОФИЛАКТИКИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
С. В. Томин 

 
В статье раскрываются основные тактические приемы допроса, 

направленные на решение задач по предупреждению уголовных 
правонарушений. На основе анализа норм действующего законодательства 
и научных трудов исследуются особенности решения при производстве этого 
следственного (розыскного) действия такой задачи, как установление 
обстоятельств, способствовавших совершению преступления. 

Решение профилактических задач осуществляется на разных этапах 
допроса. 

На стадии подготовки, следователь совершает действия, направленные 
на обеспечение эффективности и результативности допроса. Получение от 
допрашиваемого максимально полной и достоверной информации о 
причинах и условиях, способствовавших преступлению. 

Поскольку допрос является следственным (розыскным) действием, 
проведение которого требует применения сложных психологических 
приемов, следующим важным этапом его производства является 
установление психологического контакта, которое является необходимым 
условием для осуществления воспитательно-профилактического 
воздействия на допрашиваемого. 

По результатам исследования автор делает выводы о необходимости 
комплексного подхода к пониманию допроса с позиций уголовного процесса, 
криминалистики и юридической психологии. Такой подход способствует 
решению, с помощью тактических приемов допроса, следующих задач: 
выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению уголовного 
правонарушения; осуществлять индивидуально-профилактическое 
воздействие на допрашиваемого с целью предотвращения совершения им 
преступлений в будущем. 

На современном этапе развития уголовного процесса как перечисленные 
выше, так и другие направления профилактики уголовных преступлений не 
находят должной реализации в практической деятельности органов 
предварительного расследования, а также надлежащего научного 
исследования. Основная причина этому видится в отсутствии в Уголовном 
процессуальном кодексе Украины указания на предупреждение 
преступлений как задачи уголовного судопроизводства в целом и органов, 
осуществляющих уголовное производство, в частности. 

Учитывая изложенное, обосновывается необходимость восстановления 
в нормах уголовного процессуального законодательства Украины 
положений, регулирующих обязанности правоохранительных органов решать 
в ходе расследования и судебного рассмотрения уголовного производства 
задач по профилактике преступлений. 

Ключевые слова: профилактика, допрос, тактические приемы, причины 
и условия преступления, профилактически-воспитательнoe влияние. 
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USING THE TACTICAL METHODS OF INQUEST FOR THE CRIME 
PREVENTION 

 
S. Tomin 

 
The article elucidates the basic tactical methods of inquest, aimed at solving 

problems of the crime prevention. On the base of evaluation the norms of the 
current legislation and scientific works in the area of criminal process, 
criminalistics and juridic psychology, the features of the solution are investigated in 
the production of this investigative action such task as establishing the 
circumstances that facilitated the crime. 

The author draws conclusions about the need for an integrated approach to 
understanding interrogation from the standpoint of the criminal process, 
criminalistics and legal psychology. This approach is about solving with the help of 
tactical methods of inquest the following tasks: to identify the circumstances that 
contributed to the commission of a criminal offense; to carry out individual 
preventive effects on the interrogated person in order to prevent him from 
committing crimes in the future. 

At the present stage of development of the criminal process, both the above 
and other areas of crime prevention are not properly implemented in the practice 
of the preliminary investigation bodies, as well as the proper scientific research. 
The main reason for this is seen in the absence in the Criminal Procedure Code of 
Ukraine of an indication of crime prevention as the task of criminal proceedings in 
general and the bodies conducting criminal proceedings, in particular. 

Considering the above, the necessity of restoring the provisions regulating the 
duties of law enforcement agencies in solving the task of crime prevention in the 
process of investigation and judicial review of a criminal case is substantiated in 
the norms of the criminal procedure legislation of Ukraine. 

Key words: prevention, interrogation, tactical receptions, causes and 
conditions of a crime, preventive and educational influence. 
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ДО ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
ОГЛЯДУ (ДОСЛІДЖЕННЯ) МІСЦЯ ПОДІЇ 

 
Стаття присвячена технології огляду (дослідження) місця події (ОМП) 

з визначенням його (ОМП) основних етапів. Проаналізовано поняття 
технології в криміналістиці та судовій експертології. Показано окремі 
недоліки ОМП, у т. ч. на рівні нормативних документів. Висвітлено історію 
міжнародної стандартизації діяльності установ, що забезпечують із 
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застосуванням спеціальних знань ОМП та проведення експертних 
досліджень. Проаналізовано нещодавно репрезентований міжнародний 
стандарт ISO 21043-2:2018 щодо виявлення, фіксації, вилучення, 
транспортування та зберігання криміналістично значущої інформації. 
Висловлено пропозиції з нормативного удосконалення ОМП через 
реалізацію вимог стандарту ISO 21043-2:2018 в Україні. 

Ключові слова: міжнародна стандартизація, ISO 21043-2:2018, 
стандартизація технології огляду (дослідження) місця події 

 
 
Як немає злочинців, які не залишають слідів при вчиненні злочинів, 

так і не повинно бути криміналістів, які неспроможні виявити та 
«прочитати» ці сліди. Однією з найпоширеніших слідчих дій, 
передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України (КПК), є 
огляд місця події (ОМП), що в своїй більшості проводиться за участю 
спеціалістів відповідно до статей 71 та 237 КПК. Від кваліфіковано 
проведених ОМП, поза усіляким сумнівом, залежить не тільки розкриття 
конкретних злочинів із встановленням осіб, причетних до їх вчинення, а й 
притягнення злочинців до кримінальної відповідальності та запобігання 
незаконному засудженню невинних на підставі надійної доказової бази із 
гарантуванням, при цьому, захисту прав та основоположних свобод 
людини. Безсумнівним є те, що встановлення істини повинно 
відправлятися відповідно до норм (міжнародного, регіонального, 
національного) кримінального матеріального права та кримінального 
процедурного права, останнє з яких унормовує порядок проведення 
слідчих дій, та є загальним керівництвом для слідчих та спеціалістів  
при ОМП. 

Робота слідчого та спеціаліста при ОМП полягає у збиранні 
(виявленні, фіксації, вилученні, пакуванні, транспортуванні та зберіганні) 
слідової та іншої криміналістично значущої інформації, що поділяється на 
ряд етапів, зокрема: 

– виявлення предметів-слідоносіїв, на яких під час учинення злочину 
могли утворитися сліди та які (предмети-слідоносії) можна вилучити; 
виявлення слідів на предметах-слідоносіях, що (предмети-слідоносії) не 
можуть бути вилученими; фіксація, вилучення, пакування предметів-
слідоносіїв та виявлених слідів, відповідно; 

– транспортування вилучених предметів-слідоносіїв (на яких під час 
учинення злочину могли утворитися сліди) та/або виявлених слідів, 
вилучених при ОМП, до органів досудового розслідування та їх 
зберігання до направлення в установи судової експертизи для 
проведення експертних досліджень; 

– отримання порівняльних зразків, необхідних для проведення 
експертиз; 

– транспортування предметів-слідоносіїв, слідів та зразків до установ 
судової експертизи для проведення експертних досліджень. 

Зазначені етапи, на наш погляд, складають технологію ОМП, що 
визначається в загальному контексті цього терміну (технологія) як 
«сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих 
операцій у процесі виробництва чого-небудь» або «сукупність способів 
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обробки чи переробки матеріалів, інформації, виготовлення виробів, 
проведення різних виробничих операцій, надання послуг» [1, с. 1448]. 

З 60-х років минулого століття та по сьогоднішній день в 
криміналістику та судову експертологію з різною інтенсивністю 
«інтегрується» поняття «технологія». Якнайменше воно пов’язується з 
такими предикатами як «криміналістична», «слідча» або «експертна» 
(технології). 

За даними досліджень В. В. Тіщенка поняття «технологія» в 
криміналістиці застосовувалося А. І. Вінбергом щодо експертної 
діяльності (1956 р.), Г. А. Густовим – процесу розслідування злочинів 
(1972 р.), А. В. Дуловим – злочинної діяльності (1976 р.), Е. Е. Ейсманом 
– загальнотеоретичних положень криміналістики (1978 р.) [2, с. 64]. 

Крім того, питаннями дослідження технологій в криміналістиці у 
зазначеному вище ракурсі переймалися В. В. Бірюков (2002 р.) [3]; 
Н. І. Клименко (2007 р.) [4]; О. М. Моїсєєв, Л. Г. Бордюгов, В. В. Седнєв, 
І. М. Некрасова, П. А. Чорногор (2011 р.) [5, 6]; М. Я. Сегай, В. К. Стринжа 
(1984 р.) [7]; В. В. Тіщенко, А. А. Барцицька, Д. М. Цехан (2008 р., 2017 р.) 
[8, c. 2]; В. Ю. Шепітько, Б. В. Щур (2013 р.) [9]; М. Г. Щербаковський 
(2003 р.) [10], інші науковці та практики. 

Аналіз основних положень окремих із зазначених праць показує 
наступне. 

1. М. Я. Сегай із В. К. Стринжею (1984 р.) експертну технологію 
розуміли як сукупність правил, прийомів та способів найбільш 
раціональної та ефективної організації провадження судових експертиз в 
державних судово-експертних установах; опис технологічних схем 
процесів, карт; розробку загальних та окремих положень із подальшого 
вдосконалення вказаних правил, прийомів, способів, технологічних схем, 
процесів та карт. Вони визначали, що на відміну від стандартів на 
експертні методи та методики, методичних схем вирішення типових 
експертних завдань, що містять розгорнуту процедуру приписів, правил, 
прийомів, способів тільки самого експертного дослідження, технологія 
експертного дослідження у цілому (загальна експертна технологія) та 
технологія проведення певного виду судової експертизи й конкретного 
експертного дослідження (окрема експертна технологія) повинні 
синтезувати та відображати дії, їх послідовність в просторі та часі усіх 
суб’єктів, що задіяні в процесі організації, управління, дослідження та 
оформлення «експертної продукції». Тобто, експертна технологія 
включає стандартні методики та методичні схеми вирішення типових 
завдань лише як програми методичного рівня, що відповідають на 
питання «яким чином» та «за допомогою чого». Крім того, вона 
(технологія) повинна відповідати на питання «хто», «де», «коли» та «яким 
чином» на всіх рівнях діяльності експертних установ: організації прийому 
та випуску експертизи, управління якістю експертиз, їх технічного 
оформлення тощо [7, с. 3–7]. Аналогічної позиції дотримується і 
Н. І. Кліменко (2007 р.) [4, с. 142–143]. 

2. Розвиваючи наведену вище думку, М. Г. Щербаковський (2003 р.), 
не погоджуючись з обмеженнями застосування експертних технологій у 
просторі та часі, визначає експертну технологію як систему 
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взаємопов’язаних та взаємообумовлених пізнавальних (дослідницьких), 
організаційних (управлінських) операцій, слідчих, судових, оперативно-
розшукових та інших прийомів та способів, що застосовуються 
відповідними суб’єктами згідно чинного законодавства, для вирішення 
слідчо-, судово-експертних ситуацій з метою отримання інформації в 
кримінальних, цивільних, адміністративних справах. До системи 
експертної технології, при цьому, включаються пізнавальні та 
організаційні операції, слідчі, судові, оперативно-розшукові та інші 
прийоми та способи розв’язання експертних завдань [10, с. 276–279]. 

3. О. М. Моїсєєв (2011 р.) визначає експертну технологію як систему 
робочих операцій, що складають раціональні дії з оптимального 
використання судовим експертом наявних ресурсів (матеріальних, 
технічних та фінансових, трудових, інтелектуальних, нормативно-пра-
вових) для забезпечення результативного проведення експертиз [5, с. 18]. 

4. В. В. Тіщенко у своїй праці щодо криміналістичних технологій в 
теорії та практиці розслідування (2008 р.), аналізуючи поняття технології, 
технологічного характеру, технологічного змісту слідчої дії, процесу 
розслідування злочинів, згадуючи про використання поняття експертні 
технології, констатує факт проблемності виділення технологічності в 
діяльності із розслідування злочинів, підтримуючи необхідність 
подальшої теоретичної розробки зазначеної проблематики [8, с. 18–24]. 

У подальшому (2017 р.) В. В. Тищенком визначено поняття 
криміналістичної технології на практичному рівні як науково-обумовленої 
системи дій та процедур, що підлягають поетапній і послідовній 
реалізації в процесі кримінального провадження: застосування техніко-
криміналістичних засобів, вирішення тактичних і стратегічних завдань 
розслідування, проведення тактичних операцій, окремих слідчих дій і 
судових експертиз [2, с. 64–65]. 

5. Там же [2, с. 65–67], А. А. Барцицька визначає, що слідча 
технологія реалізується в криміналістичній техніці, криміналістичній 
тактиці та криміналістичній методиці в трьох основних напрямах: 1) 
застосування техніко-криміналістичних засобів; 2) проведення окремих 
слідчих дій і їх комплексів; 3) реалізація окремих методик розслідування. 
За її ж твердженнями слідча технологія й експертна технологія 
перебувають у безпосередньому взаємозв’язку та утворюють єдиний 
технологічний процес збирання й дослідження доказів, підготовки, 
призначення, проведення судової експертизи, оцінювання та 
використання висновку експерта. Експертні технології є похідними від 
слідчих технологій щодо призначення експертизи, відібрання зразків для 
порівняльного дослідження і проведення інших слідчих дій, що 
спрямовані на отримання матеріалів для експертного дослідження. 

6. Крім того, у криміналістичних джерелах зустрічаються такі  
терміни як: 

– «комп’ютерні технології» [3]; 
– «інформаційні технології» [2, с. 67–73]; 
– «технологія комісійних експертиз» [6] тощо. 
У зв’язку із обмеженням обсягу статті, ми не можемо навести повні 

викладки навіть із наведеної невеликої кількості джерел щодо розуміння 
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поняття «технології» в різних його (понятті) аспектах для детального 
аналізу. Але й викладене показує, що при умовному загальному розумінні 
терміну «технологія» в криміналістиці та судовій експертології, на 
сьогодні, відсутні загальновизнані класифікація технологій, їх структура 
та зміст, порядок репрезентації на практичному рівні для впровадження в 
розслідування злочинів. 

Нами неодноразово наголошувалося на певних невідповідностях 
застосування спеціальних знань під час ОМП на прикладі роботи з 
дактилоскопічною інформацією [наприклад, 11, 12], зокрема: 

– не забезпечення своєчасної та якісної охорони місця події при 
отриманні сигналу про подію підрозділами правоохоронних органів, 
непрофесійні дії аварійно-рятувальних служб та підрозділів, які можуть 
прибувати на місце раніше слідчо-оперативних груп, що тягне за собою 
зміни речової обстановки місця події (у т. ч. пошкодження або знищення 
слідової інформації про злочинця), внесення зайвої слідової інформації, 
що не відноситься до події; 

– після ОМП відповідними працівниками не завжди відпрацьовується 
коло осіб, які могли залишити сліди не у зв’язку з подією (потерпілі, їх 
родичі тощо), що тягне за собою витрачання додаткового часу та 
залучення додаткового персоналу до роботи із «зайвою» слідовою 
інформацією; 

– при вчиненні злочинів на значних за розмірами територіях та у 
великих за обсягом приміщеннях, у місцях загального користування 
необхідно провести огляд оперативно та якісно, що потребує додаткових 
сил та засобів, які не завжди задіються; 

– спеціалістами-криміналістами не застосовується повний спектр 
методів виявлення слідової інформації, наслідком чого є ушкодження або 
не виявлення слідів; 

– незастосування орієнтовних алгоритмів порядку збирання слідової 
інформації (перш за все одорологічної, дактилоскопічної та біологічної 
(на рівні генної), за допомогою якої можна ідентифікувати злочинців); 

– відсутній алгоритм виявлення слідової (зокрема, дактилоскопічної 
та біологічної (на рівні генної) інформації на тілі живих осіб та трупах; 

– предмети-слідоносії не завжди вилучаються, коли це можливо, для 
їх якісного лабораторного дослідження, що призводить до втрат слідової 
інформації; 

– при описуванні виявлених слідів у протоколах ОМП не вказуються 
тип, вид слідів, їх розміри, локалізація (місце розташування та взаємне їх 
розташування по відношенню до речової обстановки), сліди не 
фотографуються, не упаковуються та не опечатуються, що може 
призвести до визнання їх (доказів) та висновків експертів за 
результатами їх (слідів) дослідження ненадійними речовими доказами 
тощо. 

Аналіз нормативних актів, що регламентують безпосередню 
діяльність, зокрема, під час ОМП, показує, що в них відсутні детально 
регламентовані вказівки на виконання певних дій спеціалістами. Так, в 
Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового 
розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх 
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справ України (Інструкція) [13] визначено, що при проведенні ОМП слід 
дотримуватися, у т. ч. таких вимог: 

– після отримання доручення слідчого на проведення динамічної 
стадії ОМП та завдання на виявлення слідової інформації спеціалісти 
визначають алгоритм пошуку доказів (слідів, речей, документів) і методи 
їх виявлення, після чого узгоджують свої дії із слідчим та за його 
погодженням приступають до проведення ОМП; 

– дії спеціалістів, що безпосередньо пов’язані з виявленням, 
закріпленням та вилученням слідів і речових доказів, здійснюються 
відповідно до тактики огляду місця події та методики розслідування 
окремих видів кримінальних правопорушень; 

– перед використанням руйнівних методів пошуку слідів спеціалісти 
повинні отримати від слідчого згоду на їх застосування та визначитися з 
пріоритетом слідової інформації, яка підлягає виявленню, з метою 
подальшого проведення експертних досліджень у лабораторних умовах. 

При аналізі зазначених положень Інструкції відразу виникає питання: 
чим визначені алгоритми пошуку доказів і методи їх виявлення, перш за 
все, слідової інформації, тактика ОМП та методики розслідування 
окремих видів кримінальних правопорушень, пріоритети слідової 
інформації перед використанням руйнівних методів пошуку слідів: 
нормативними документами певного порядку, практичними довідниками, 
посібниками, підручниками [наприклад, 14] тощо? Якщо так, то яким 
чином виконуються положення зазначених видань та здійснюється 
контроль їх виконання? Відповіді на ці питання, на наш погляд, 
знаходяться в площині стандартизації (міжнародної, регіональної, 
національної) діяльності з ОМП (інших слідчих дій). 

Так, у 1999 році Міжнародною організацією із стандартизації (ISO) та 
Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС), що забезпечують процеси 
міжнародної стандартизації, було прийнято першу англомовну версію 
одного із лінійки міжнародних стандартів систем управління якістю 
ISO/ІЕС 17025 «General requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories» («Загальні вимоги до компетенції випробувальних 
та калібрувальних лабораторій»), на відповідність вимогам якого у світі 
акредитуються, зокрема, установи, що здійснюють судово-експертне 
забезпечення правосуддя. 

У 2008 році Генеральною Асамблеєю Європейської кооперації з 
акредитації (ЕА) та Генеральною Асамблеєю Європейської мережі 
криміналістичних установ (ENFSI) ратифікується Керівництво з 
імплементації іншого міжнародного стандарту систем управління якістю 
ISO/IEC 17020 «Conformity assessment. Requirements for the operation of 
various types of bodies performing inspection» («Оцінювання відповідності. 
Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють 
інспектування») у сфері розслідування місця злочину (EA-5/03 «Guidance 
for the implementation of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene 
investigation»). У 2009 році на відповідність вимогам ISO/IEC 17020, 
відповідно до роз’яснень ENFSI, яка у 2009 році визнана Європейською 
комісією монопольною організацією у галузі судової експертизи, можуть 
акредитуватися установи, що забезпечують проведення судових 
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експертиз, які не потребують застосування інструментальних методів 
досліджень (наприклад, почеркознавчих), та функціонування баз даних 
(наприклад, криміналістичного дактилоскопічного обліку). 

Слід зауважити і те, що основними в лінійці міжнародних стандартів 
систем управління якістю є стандарти ISO 9000:2015 «Quality 
management systems – Fundamentals and vocabulary» («Системи 
управління якістю. Основні положення та словник термінів») та ISO 
9001:2015 Quality management systems – Requirements («Системи 
управління якістю. Вимоги»), яким повинні концептуально відповідати 
інші стандарти зазначеної лінійки. 

Фактично, стандартами ISO 9001, ISO/IEC 17020, ISO/ІЕС 17025 
регламентовано функціонування систем управління якістю через 
процесний підхід – «сукупність взаємопов’язаних або взаємодійних робіт, 
які використовують входи для створення запланованого результату» 
(технологічний підхід, технологія – прим. автора). 

Новим поштовхом для міжнародної стандартизації у цьому сенсі 
стала доповідь Національної академії наук США у 2009 році «Посилення 
судової науки в США: шлях вперед» [15; 16, с. 51–60], завдяки чому у 
2012 році за ініціативою Комітету з криміналістики Стандартів Австралії 
(SA) створюється проектний, а в 2016 році на базі проектного Технічний 
комітет (ТК) 272 «Судові науки» («Forensic Sciences») Міжнародної 
організації із стандартизації (ISO), до якого на даний час входять  
29 країн – повноправних членів та 19 – спостерігачів, у т. ч. й Україна. 
Одним з напрямів роботи ТК 272 є унормування проведення слідчих дій із 
застосуванням спеціальних знань, шляхом їх (дій) стандартизації. 

На сьогодні ТК 272 розроблено, у т. ч., дві частини міжнародного 
стандарту ISO 21043: 

– ISO 21043-1:2018 «Forensic sciences – Part 1: Terms and definitions» 
(«Терміни та визначення»); 

– ISO 21043-2:2018 «Forensic sciences – Part 2: Recognition, recording, 
collecting, transport and storage of items» («Виявлення, запис (фіксація – 
прим. автора), вилучення, транспортування та зберігання предметів», що 
мають потенційну судову значимість) [17, 18]3. 

Стандарти, що знаходяться у веденні ТК 272, стосуються безпосередньої 
діяльності установ, що повинні бути акредитованими на відповідність вимогам 
ISO/IEC 17020 та ISO/ІЕС 17025, співробітники яких забезпечують огляди 
(дослідження) місць подій та експертні дослідження вилучених об’єктів з точки 
зору застосування спеціальних знань, тобто виступають як спеціалісти або 
експерти, відповідно. Зазначені стандарти повинні застосовуватися в 
додатковому або автономному режимі по відношенню до стандартів ISO/IEC 
17020 та ISO/ІЕС 17025. 

При цьому, при стандартизації за обома напрямами (на відповідність 
вимогам загальних стандартів систем управління якістю та стандартів, 

                                           
3 У цій статті не розглядаються положення міжнародного стандарту ISO/ІЕС 
27037:2012, що регламентує процедури відновлення даних з цифрових носіїв, що 
можуть надати додаткові елементи судової значущості (наприклад, сліди рук, ДНК 
тощо). 
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що регламентують «різні компоненти судового процесу від місця події до 
залу суду») всі дії повинні бути задокументовані політиками4, 
настановами, методиками, кращими практичними керівництвами 
(посібниками), стандартними операційними процедурами, робочими 
інструкціями та іншими нормативними документами з обов’язковою 
вказівкою на виконання їх (документів) вимог кваліфікованим персоналом 
під час діяльності останнього. 

На сьогоднішній день міжнародні стандарти систем управління якістю 
ISO/IEC 17020 та ISO/ІЕС 17025 гармонізовані в Україні як національні 
стандарти (ДСТУ). Першим підрозділом в Україні, акредитованим на 
відповідність вимогам ДСТУ ISO/ІЕС 17025 у 2010 році, став НДЕКЦ при 
ГУМВС України в Запорізькій області, ДСТУ ISO/ІЕС 17020 у 2018 році – 
ДНДЕКЦ МВС України. На теперішній час системи управління якістю 
акредитовані в 19 (з 25) підрозділах Експертної служби МВС України, в 2 
(з 8) науково-дослідних установах Міністерства юстиції України. 

Залишаються неакредитованими всі підрозділи з техніко-
криміналістичного забезпечення (у т. ч. оглядів місць подій) Національної 
поліції України, підрозділи Експертної служби Державної прикордонної 
служби України, бюро судово-медичної експертизи тощо. 

Дві частини міжнародного стандарту ISO 21043 (ISO 21043-1:2018, 
ISO 21043-2:2018), розроблені ТК 272, що мають бути, на наш погляд, 
обов’язково впровадженими в практичну діяльність правоохоронних 
органів нашої держави, заплановані до гармонізації в якості національних 
стандартів (ДСТУ) у 2019 році. 

Детальний аналіз змісту репрезентованої у 2018 другої частини 
міжнародного стандарту ISO 21043 (далі – Стандарт) в рамках його 
гармонізації в якості ДСТУ показує, що він регламентує дії під час огляду 
(дослідження) місця події від першого реагування на повідомлення про 
інцидент до закінчення такого огляду, транспортування вилученої слідової 
інформації до підрозділів досудового слідства, її зберігання до відправлення 
до установ судової експертизи для проведення експертних досліджень. 

Із змісту Стандарту витікає, що підрозділи, які проводять огляди 
(досліджують) місця подій, мають запровадити у своїй діяльності систему 
управління якістю за вимогами міжнародного стандарту ISO/IEC 17020, 
що передбачає собою, перш за все, наявність задокументованих політик 
та/або процедур, які повинні включати: 

а) контроль документів; 
б) вимоги до освіти й підготовки персоналу для забезпечення 

компетентності; 
г) як здійснюються та переглядаються корегувальні дії; 
д) контроль та облік відповідності політикам та процедурам; 
е) перевірки якості, включаючи експертну оцінку; 
є) контроль запису; 
ж) відповідальність, повноваження і роль персоналу; 
з) технології, методики, стандартні операційні процедури; 

                                           
4 Політика – наміри та спрямованість організації, офіційно сформульовані її найвищим 
керівництвом [19, с. 13]. 
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і) порядок використання зовнішніх постачальників послуг. 
У Стандарті приділяється увага оцінці ризиків для здоров’я, що 

можуть бути неочевидними та неконтрольованими, та безпеки 
персоналу, який буде задіяний при ОМП, зокрема: 

– біологічні; 
– хімічні та наркотичні; 
– обмежений простір; 
– електрична проводка (небезпечна схема проводки, небезпечно 

перевантажені схеми); 
– вплив ультрафіолетового випромінювання (використання джерел 

світла); 
– екстремальні температури; 
– пожежа; 
– вдихувані частки небезпечного пилу; 
– люди та тварини, що пов’язані з місцем події (підозрювані, домашні 

тварини); 
– пастки для людей (оголені проводи, вибухові речовини, розтяжки); 
– фізичні (вогнепальна зброя, інша зброя, гострі предмети); 
– психологічні (вплив травматичних обставин або картин подій); 
– радіологічні; 
– будівельні (небезпечні підлоги, стіни, покрівлі); 
– небезпечне слизьке покриття, ковзання або падіння; 
– пристрої, що не розірвалися, тощо, 

що мають бути оцінені на початковому етапі ОМП із наступним 
застосуванням запобіжних заходів відповідно до вимог з охорони праці та 
техніки безпеки. 

Окремо наголошується на необхідності визначення ролі та обов’язків 
персоналу, який повинен бути компетентним та зобов’язаним: 

– знати та застосовувати на практиці знання кримінального 
процесуального права, тактики та методики проведення огляду місця 
події, зокрема визначення предметів потенційної судової цінності; 

– розумітися на методах виявлення (розпізнавання), фіксації 
(записування), вилучення (збирання) із наступним пакуванням предметів, 
що можуть мати потенційну судову значимість, їх транспортуванням та 
зберіганням до проведення судової експертизи; 

– запобігати втратам, руйнуванню, забрудненню або змінам слідової 
інформації, зокрема вживати заходів для зменшення забруднення між 
задіяними особами, предметами, приміщеннями, обладнанням, 
учасниками огляду та/або місцями подій: 

– предмети, вилучені з жертв, підозрюваних і місць подій збирати і 
упаковувати окремо; 

– коли це можливо, предмети з жертви й підозрюваного відбирати 
різними особами; якщо  це  не  можливо , особа, яка відбирає предмети, 
має змінити засоби індивідуального захисту між відборами предметів; 

– обладнання для відбору має бути одноразовим та замінюватися 
після кожного використання; якщо це неможливо, тоді обладнання для 
відбору дезактивується після кожного використання ефективною 
процедурою очищення; 
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– обладнання для відбору та упаковки повинно бути вільним від 
виявленого забруднення щодо типу матеріалу, що відбирається, та 
методу відбору, який має застосовуватися; 

– відповідні засоби індивідуального захисту одягаються та 
змінюються, коли це необхідно, щоб мінімізувати забруднення. 

Повинно бути визначено та задокументовано мінімальний рівень 
освіти, підготовки та досвіду персоналу, продемонстровано його 
компетенцію з відповідною фіксацією. Задокументовані політики мають 
включати підтримку навичок та досвіду персоналу, таких як безперервна 
освіта, постійні тренінги та переоцінка компетентності. 

Положеннями Стандарту встановлюється, що обладнання та 
витратні матеріали повинні бути придатними на предмет їх 
передбачуваного використання. Серед них визначаються ті, що суттєво 
можуть вплинути на надійність результату. Документально оформлена 
процедура повинна включати порядок проведення: 

– калібрування і/або перевірку ефективності; 
– очищення; 
– запобігання забрудненню; 
– обслуговування; 
– експлуатаційного використання; 
– простежування, 
а також, вимоги до робочого середовища й зберігання. 
Технічне обслуговування, калібрування і/або перевірка ефективності 

визначеного обладнання та витратних матеріалів має реєструватися. 
Стандартом передбачено, що мають бути задокументовані методики 

застосування методів виявлення, відбору та вдосконалення, у тому числі, 
заходи контролю якості. Обладнання та реагенти, що можуть суттєво 
вплинути на надійність результату, повинні бути перевіреними на 
продуктивність на планових засадах, за винятком комплектів 
одноразового використання, ефективність яких перевіряється для кожної 
партії. Результати перевірок діяльності повинні реєструватися та 
оцінюватися відповідно до визначених критеріїв ефективності. 

Підрозділи повинні бути забезпечені приміщеннями, що мають 
відповідати їхньому передбачуваному використанню, в яких повинні бути 
безпечні зони для зберігання та обробки обладнання та витратних 
матеріалів. Мають бути задокументовані процедури для зниження ризику 
зараження. Це включає в себе підтримку чистого середовища, 
доступного тільки уповноваженому персоналу. 

В одному з основних розділів Стандарту передбачено порядок 
першого реагування на місцях подій, що повинний бути 
задокументованим у відповідних керівництвах для тих, хто прибуває 
першим, для зменшення втрат, руйнування, забруднення чи змін з метою 
забезпечення цілісності та збереження місця події. Відповідні керівництва 
мають бути для осіб, які не є співробітниками правоохоронних органів та 
можуть бути задіяними на місці події (представники швидкої медичної 
допомоги, інших рятувальних служб). Першим найважливішим завданням 
є збереження життя та безпеки, включаючи персонал, який реагує 
першим. Потім, наскільки це можливо, необхідно забезпечити 
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збереження місця події з мінімальним забрудненням та порушенням його 
первісного стану. Той, хто реагує першим, повинен, наскільки це можливо 
на практиці, діяти наступним чином: 

а) оцінювати будь-які можливі небезпеки для здоров’я та безпеки; 
б) виявляти будь-якого потерпілого (-их) і надавати допомогу; 
в) оцінити можливі точки входу та виходу; 
г) зберегти місце події від втрати, руйнування, забруднення або зміни 

шляхом: 
– недопущення до місця події несанкціонованих осіб; 
– оберігання місця події (наприклад, виставлення кордону) та 

запобігання несанкціонованого доступу; 
– зведення до мінімуму будь-яких контактів з предметами потенційної 

судової важливості; 
е) розпочати вести журнал запису входу та виходу всього персоналу 

на місці події; 
є) записувати початкові спостереження місця події та умови; 
ж) зберігати предмети, що можуть бути втрачені, до прибуття 

персоналу з огляду місця події; 
з) здійснювати відповідні записи всього, що, можливо, становитиме 

інтерес для фахівців; 
і) зберігати записи, включаючи будь-які фотографії та відеоматеріали; 
к) докладно інформувати слідчих та персонал з ОМП. 
Положеннями Стандарту визначено, що з метою забезпечення 

належного судового (криміналістичного) реагування, включаючи 
необхідний персонал і обладнання, необхідно з’ясувати, при першій же 
нагоді, наступну інформацію: 

– характер події; 
– місце, час та дата вчинення; 
– місце розташування будь-яких вторинних місць подій; 
– потребу в кордонах і наявність відповідних існуючих кордонів місця події; 
– будь-які особливі небезпеки для безпеки, пов’язані з місцем події чи 

предметами, та рівень засобів індивідуального захисту, що будуть 
використовуватися під час обстежень (захисне спорядження повинно 
запобігати забрудненню місця події, а також захищати учасників огляду); 

– про те, хто мав контакт або пов’язується з місцем події і з якою 
метою щось було переміщено, змінено або порушено; 

– про осіб, які задіяні або виступають у ролі свідків та які потенційно 
можуть мати відношення до події. 

Працівниками правоохоронних органів, що реагують першими, 
персоналом з ОМП повинен здійснюватися запис осіб, які перебували на 
місці події. 

Дослідження місць подій повинні бути системними, неупередженими, 
належним чином спланованими, скоординованими та документально 
оформленими для оптимізації розпізнавання і збору предметів, що мають 
потенційну судову цінність. 

При оцінці місця події враховуються наступні фактори: 
а) механізм забезпечення безпеки місця події, включаючи маршрути 

в’їзду/виїзду; 
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б) ділянки в межах місця, де потрібно провести дослідження; 
в) умови навколишнього середовища, що вимагають пріоритету щодо 

обробки певних територій та предметів; 
г) дослідження, що необхідно провести до того, як предмет буде 

оброблений і/або переміщений; 
д) чи потрібні додаткові координація та/або залучення (у т. ч. 

консультації) спеціалістів, обладнання або допомога. 
Для проведення дослідження місця події повинно бути розроблено 

його (дослідження) стратегію, що залежить від обставин події та 
професійного судження, яка (стратегія) повинна включати: 

а) наявність ресурсів; 
б) ризики для здоров’я і безпеки та відповідні запобіжні заходи, 

включаючи засоби індивідуального захисту; 
в) захисні заходи, необхідні для запобігання забруднення, включаючи 

засоби індивідуального захисту; 
г) відповідні методи пошуку (виявлення); 
д) предмети, що підлягають збору, та вимоги до процесу їхнього збору; 
е) послідовність дослідження (огляду); 
є) методи запису (фіксації), що будуть використовуватися, 
та (стратегія) повинна бути переглянута за результатами отриманих 

висновків, поглядів, у разі надходження додаткової інформації або зміни 
обставин. 

Перед завершенням дослідження місця події необхідно переглянути 
його (дослідження) стратегію, щоб визначити, чи була вона (стратегія) 
завершеною та чи була досягнута її мета. При цьому, розглядається 
можливість потенційних подальших досліджень місця події, якщо 
обставини змінюються або з’являється додаткова інформація. Безпека та 
цілісність місця події повинна зберігатися. 

Предмети, що мають потенційну судову значущість, повинні 
реєструватися в їхньому ситуаційному контексті до будь-якого 
первинного зрушення з місця. Запис (фіксація) повинен тривати протягом 
усього огляду (дослідження) місця події. 

Записи повинні бути досить детальними, щоб дати можливість іншим, 
хто матиме відношення до розслідування (дослідження) інциденту, точно 
повідомити: 

– розташування місця події, опис і умови навколишнього 
середовища, коли це необхідно; 

– розташування предметів, висновків та спостережень, отриманих у 
ході огляду (дослідження); 

– дослідження, що проводилися, де і коли вони були зроблені та ким; 
– результати досліджень, як позитивні так і негативні; 
– опис зібраних предметів та унікальних ідентифікаторів, пов’язаних з 

цими предметами. 
Мають бути документально підтверджені процедури щодо 

забезпечення того, щоб всі записи, що підлягають аналізу та 
інтерпретації, були придатні для передбачуваної мети. 

Стандарт регламентує розроблення документально оформлених 
політик з розпізнавання (виявлення), збору (вилучення) та подальшого 
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управління предметом. Якщо в рамках дослідження місця події є підозра, 
що предмет може становити загрозу, ці обставини повинні бути 
зареєстровані. Якщо передбачається деструктивне поводження або 
руйнування предметів, то реєструється детальний опис предмета в його 
початковому стані. 

Стандарт передбачає розроблення документально оформлених 
методик збору (вилучення) різних типів предметів, що зазвичай 
зустрічаються при огляді місць подій. 

Методики повинні включати: 
а) як предмет має бути зібраний, отриманий або відібраний 

(вилучений); 
б) вказівки щодо збирання еталонних зразків, якщо це необхідно; 
в) заходи з мінімізації ризику втрати, руйнування, забруднення або 

зміни; 
г) кількість, необхідну для повторного тестування (дослідження), де 

це можливо. 
У Стандарті передбачено розроблення документально оформлених 

методик для упаковки предметів, що регулярно збираються, щоб 
мінімізувати ризики втрати, руйнування, забруднення або зміни. 

Методики повинні включати: 
а) заходи, необхідні для забезпечення предметів та їхнього 

збереження перед здійсненням упакування; 
б) необхідність окремого упакування предметів, де упаковка 

предметів може пошкодити їх; 
в) тип використовуваної упаковки; 
г) спосіб герметизації та пломбування упаковки; 
д) будь-які заходи, необхідні для збереження цілісності, в тому числі 

при транспортуванні; 
е) умови при короткостроковому та довгостроковому зберіганні. 
Небезпечні предмети повинні бути вміщені до відповідного 

контейнеру. Зазначені принципи повинні застосовуватися, коли не існує 
процедур щодо незвичного збору предметів. 

Повинні бути розроблені документально оформлені методики для 
маркування всіх предметів. Упаковка і/або предмет повинні бути 
відзначені спеціальним ідентифікатором, що дозволяє його відстежувати 
протягом усього процесу. Унікальний ідентифікатор повинен включати 
такі дані: 

а) опис предмета; 
б) місце розташування, звідки було вилучено предмет; 
в) дату збору (вилучення) предмета; 
г) відомості про особу, яка відібрала предмет або його ідентифікатор; 
д) справа або дослідження (провадження), до якої має відношення 

предмет; 
е) будь-яку іншу відповідну інформацію, що може представляти 

інтерес в майбутньому. 
Небезпечні предмети повинні бути позначені відповідним 

попереджувальним маркуванням. Маркування може також включати 
будь-які особливі вимоги щодо зберігання предмета. 
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Повинні бути розробленими і документально оформленими методики 
щодо опису того, як зібрані предмети мають реєструватися, 
транспортуватися та зберігатися для підтримки цілісності предметів. 
Предмет повинен контролюватися протягом усього судового процесу. 

Умови транспортування і зберігання повинні мінімізувати втрати, 
руйнування, забруднення або зміни через умови навколишнього 
середовища, такі як температура, радіація і вологість. 

Умови зберігання повинні враховуватися при прийомі будь-якого 
предмета з метою можливого тривалого зберігання і можливості 
подальших експертиз. Якщо цей предмет схильний до руйнування, слід 
вжити відповідних заходів, наприклад, взяття проб перед довгостроковим 
зберіганням. 

Задокументовані політики повинні включати до себе способи 
керування (поводження) предметами, що отримані в пошкодженому або 
невідповідному упакуванні. 

Стандартом передбачено, що звіт (протокол) повинен бути точним, 
чітким, недвозначним, неупередженим і відповідним для 
передбачуваного використання. Повинні бути передбачені 
задокументовані методики для забезпечення цілісності письмового звіту, 
включаючи оновлення методик, а також, що вони зберігаються, 
систематизуються та відстежуються доступним способом. 

Таким чином, міжнародне співтовариство отримало унормовану 
загальну технологію огляду місця події на рівні міжнародного стандарту 
ISO 21043-2:2018, що містить окремі вимоги, не представлені у 
нормативних документах України. 

Нарешті слід відзначити і те, що міжнародний стандарт ISO 21043 
регламентує, в першу чергу, те, «що» підлягає стандартизації, а не «як» і 
«хто». Кращі методики, практичні посібники, стандартні робочі процедури 
тощо, в рамках систем управління якістю, повинні документувати «яким 
чином» будуть виконуватися його (стандарту) вимоги. Нормативні 
положення та політика країни визначають «хто» повинен відповідати цим 
вимогам. 

Висвітлене, у своєму підсумку, дає підстави для наступних висновків: 
– технології (процесні підходи) огляду місця події в Україні відсутні, як 

і відсутня їх унормована репрезентація із впровадженням в практику 
розслідування злочинів за винятком окремих її (технології) положень; 

– переважна більшість з органів підрозділів досудового 
розслідування, інших інституцій, що забезпечують огляди місць подій, не 
акредитовані за міжнародними стандартами систем управління якістю 
(зокрема, ISO/ІЕС 17020); 

– міжнародний стандарт ISO 21043-2:2018 «Виявлення, запис, 
вилучення, транспортування та зберігання предметів», фактично 
регламентуючи загальну технологію огляду місця події, навіть на рівні 
гармонізації в якості національного нормативного документу України – 
ДСТУ – є актуальним для впровадження в практику розслідування 
злочинів шляхом розробки на рівні кодексів усталеної практики, методик, 
стандартних операційних процедур тощо з питань вимог до персоналу, 
що задіються до ОМП, тактики та методики проведення ОМП, методик 
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виявлення, фіксації, вилучення, пакування слідової інформації, її 
маркування, транспортування та зберігання тощо. 

І наостанок. Приведення діяльності з огляду місць подій відповідно 
до вимог міжнародних стандартів стане удосконаленням забезпечення 
функціонування державних органів та установ у цій сфері з 
прогнозованим підвищенням його якості, підвищить довіру міжнародних 
партнерів під час розслідування транскордонних злочинів та забезпечить 
поштовх для актуалізації положень криміналістики. 
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К ВОПРОСУ СТАНДАРТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 
ОСМОТРА (ИССЛЕДОВАНИЯ) МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 
А. А. Полтавский 

 
Статья посвящена одному из наиболее часто встречаемых 

следственных действий – осмотру (исследованию) места происшествия 
(ОМП), при проведении которого следователь и специалист выявляют, 
фиксируют, изымают, транспортируют и хранят до проведения экспертных 
исследований следовую информацию. Их деятельность, при этом, состоит из 
ряда основных этапов: выявление следов на предметах-следоносителях, на 
которых во время совершения преступлений могли образоваться следы и 
которые (предметы-следоносители) возможно изъять; выявление следов на 
предметах-следоносителях, которые (предметы-следоносители) не могут 
быть изъяты; фиксация, изъятие, упаковка предметов-следоносителей и 
следов; транспортировка изъятых предметов-следоносителей и следов в 
органы досудебного расследования, их хранение до направления в 
учреждения судебных экспертиз; получение образцов для сравнительного 
исследования; транспортировка предметов-следоносителей, следов и 
образцов для экспертного исследования. Указанные основные этапы 
составляют технологию ОМП, которая (технология), в общем контексте 
определяется как совокупность знаний, сведений о последовательности 
отдельных рабочих операций в процессе производства чего-нибудь. 

Произведенный анализ интеграции понятия «технология» в 
криминалистику и судебную экспертологию показал, что при общем 
понимании термина «технология» отсутствуют классификация технологий, их 
структура и содержание, порядок репрезентации на практическом уровне для 
внедрения в расследование преступлений. 

В статье показаны отдельные недостатки ОМП. Анализ нормативных 
актов, регламентирующих ОМП, показывает, что в них отсутствуют 
детальные указания на выполнение конкретных действий специалистами. 
Решением проблемных вопросов, на взгляд автора, должна стать 
стандартизация деятельности учреждений, которые обеспечивают 
проведение ОМП и экспертных исследований. В статье кратко показана 
история международной стандартизации, состояние стандартизации в 
Украине, сделан анализ положений международного стандарта ISO 21043-
2:2018 «Выявление, фиксация, изъятие, транспортировка и хранение 
предметов» (которые имеют потенциальную судебную значимость). 

По результатам проведенного исследования сделаны выводы о 
необходимости внедрения в работу учреждений, обеспечивающих ОМП и 
проведение экспертных исследований, систем управления качеством в 
соответствии с требованиями международных стандартов ISO/ІЕС 17020 
ISO/ІЕС 17025, а также гармонизации международного стандарта ISO 21043-
2:2018 в качестве национального нормативного документа (ДСТУ) с 
последующим внедрением в практическую деятельность по раскрытию 
преступлений. 

Ключевые слова: международная стандартизация, ISO 21043-2:2018, 
стандартизация технологии осмотра (исследования) места происшествия. 
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TO THE ISSUE OF STANDARDIZATION OF THE TECHNOLOGY 
OF SCENE EXAMINATION (INVESTIGATION) 

 
A. Poltavskyi 

 
The article is devoted to one of the most frequently faced crime investigation 

procedure – scene examination (investigation), during which an investigator and a 
specialist to recognize, record, collect, transport and store trace information before 
conducting expert examination. Their activity, in this case, consists of a number of 
main stages: the recognition of traces on the subjects, which at the time of the 
commission of crimes could have formed traces and which (subjects with traces) 
can be collected; the recognition of traces on the subjects, which cannot be 
collected; recording, collecting, packing of traces on the subjects and traces; 
transportation of collected subjects with traces and traces to the pre-trial 
investigation authorities, its storage until sending them to the institution of forensic 
examinations; samples’ obtaining for comparative examination; transportation of 
subjects with traces and traces and samples for expert research. These main 
stages constitute the technology of scene examination (investigation), which 
(technology), in the general context, is defined as a set of knowledge, information 
about the sequence of separate work operations in the production process of 
something.  

The analysis of the integration of the concept of ‘technology’ in forensic 
science and forensic expertology showed that the general understanding of the 
term ‘technology’ there is no classification of technologies, their structure and 
content, and the order of representation at a practical level for the implementation 
into crime investigation. 

The article illustrates some shortcomings of scene examination 
(investigation). The analysis of regulations that adjusting scene examination 
(investigation) shows that they do not have detailed instructions for the 
implementation of specific actions by specialists. In the opinion of the author, the 
solution of problematic issues should be the standardization of the institutions’ 
activities that provide for the conduct of scene examination (investigation) and 
expert research. The article briefly deals with the history of international 
standardization, the state of standardization in Ukraine, analyzes the provisions of 
the international standard ISO 21043-2: 2018 ‘Recognition, recording, collecting, 
transport and storage of items’ (which have potential forensic significance).  

According to the results of the research, conclusions were made on the 
necessity of implementation into the work of the institutions that provide scene 
examination (investigation) and expert research, quality management systems in 
accordance with the requirements of ISO/IEC 17020 ISO/IEC 17025, as well as 
the harmonization of the international standard ISO 21043-2: 2018 as a national 
regulatory document (National Standards of Ukraine (DSTU)) with the further 
implementation into practical activities on crime detection. 

Key words: international standardization, ISO 21043-2:2018, standardization 
of the technology of scene examination (investigation). 
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РОЛЬ ПРОКУРОРА – ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИКА ДОСУДОВИМ 
РОЗСЛІДУВАННЯМ У ПРИЗНАЧЕННІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА 

ОЦІНЦІ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ  
 

Досліджено проблемні питання призначення судових експертиз та 
оцінки висновку експерта. Наведено численні приклади помилок з практики, 
що були допущені при підготовці та перевірці документів з призначення 
експертизи. Проаналізовано чинники, які їх спричинили. Запропоновано 
вирішення вказаних проблем в рамках діяльності прокурора, як 
процесуального керівника досудовим розслідуванням. 

Ключові слова: досудове розслідування, судова експертиза, оцінка 
результатів. 

 
 
На сучасному етапі важко уявити собі ефективне розслідування будь-

якого злочину без використання спеціальних знань. При цьому 
кримінальне процесуальне законодавство передбачає дві основні форми 
використання спеціальних знань: залучення спеціаліста та проведення 
судових експертиз. 

Відповідно до ст. 71 Кримінального процесуального кодексу України 
(далі – КПК України), спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, 
яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних 
або інших засобів і може надавати консультації під час досудового 
розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних 
спеціальних знань і навичок [1]. 

Відповідно до ст. 69 КПК України, експертом у кримінальному 
провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими 
спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про 
судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести 
дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про 
обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з 
питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються 
сфери її знань. 

Як бачимо, спільним і для спеціаліста, і для експерта є володіння 
спеціальними знаннями. 

У разі потреби у спеціальних знаннях, слідчий у встановленому 
процесуальному порядку залучає спеціаліста або призначає експертизу. 
Разом з тим, тут криється певне протиріччя. Не маючи спеціальних 
знань, слідчий повинен чітко окреслити задачу особі, яка ці знання має – 
спеціалісту та/або експерту. А отримавши висновок експерта – оцінити 
його належним чином (у тому числі, проаналізувати хід дослідження, 
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викладений у висновку). Недостатність чи навіть повна відсутність 
спеціальних знань у слідчого може призвести до низки негативних 
наслідків. 

Різного роду аспектам використання спеціальних знань під час 
досудового розслідування були присвячені наукові роботи багатьох 
вітчизняних і зарубіжних вчених-криміналістів, зокрема: Т. В. Авер’янової, 
Р. С. Бєлкіна, В. П. Бахіна, О. В. Бишевець, Т. В. Будко, А. І. Вінберга, 
Т. В. Варфоломеєвої, В. Г. Гончаренка, І. В. Гори, Г. І. Грамовича, 
Г. Л. Грановського, В. І. Громова, О. І. Ізотова, А. В. Іщенка, 
Н. І. Клименко, І. І. Когутича, В. А. Колесника, В. К. Лисиченка, 
О. Р. Михайленка, С. П. Мітрічева, Г. М. Надгорного, А. І. Палюха, 
І. В. Рогатюка, Б. В. Романюка, О. Р. Россінської, О. С. Рубіса, 
М. В. Салтевського, М. Я. Сегая, В. Ю. Шепітька, О. Р. Шляхова, 
М. Г. Щербаковського, В. В. Юсупова та інших. 

Разом з тим, питання використання спеціальних криміналістичних 
знань прокурором на стадії призначення судової експертизи (як при 
безпосередній підготовці клопотання про призначення експертизи 
слідчому судді, так і в рамках процесуального керівництва при підготовці 
такого клопотання слідчим), а також на стадії оцінки висновку експерта 
потребують окремого детального дослідження. 

Метою статті є узагальнення та аналіз проблем, що можуть 
виникнути на етапах призначення судової експертизи й оцінки висновку 
експерта, а також вироблення рекомендацій щодо запобігання 
виявленим проблемам прокурором в рамках процесуального 
керівництва. 

Як зазначає Н. М. Сенченко, специфічність висновку експерта 
підтверджується тим, що він проводить дослідження та обґрунтовує свої 
висновки на підставі спеціальних знань у тій чи іншій галузі науки, техніки, 
мистецтва, ремесла. Державні органи (особи), у провадженні яких 
перебуває справа, як правило, не мають таких знань, що, зазвичай, 
ускладнює процес оцінки того чи іншого доказу. На практиці висновок 
експерта в силу своїх специфічних рис, а саме використання спеціальних 
наукових знань, сприймається суб’єктами оцінки як особливий вид 
доказів [2]. 

Аналіз практики призначення судових експертиз (досліджувалися як 
постанови слідчих, так і ухвали слідчих суддів) та оцінка висновків 
експертів у подальших процесуальних документах виявили цілу низку 
проблем. 

Наприклад, практиці відомі випадки, коли експерт у висновку 
вказував на неможливість вирішення питання по суті у зв'язку з 
ненаданням певних необхідних матеріалів (об’єктів, зразків тощо), 
натомість у суді це розцінювалося, як категоричний негативний висновок 
по суті питання. Отже, суто «технічна» відповідь експерта про 
неможливість проведення дослідження при невірному тлумаченні 
набуває процесуального значення і може істотно вплинути на хід 
розслідування та доведення винуватості особи в суді.  

Слід зазначити, що відповідно до пункту 17 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і 
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цивільних справах», при перевірці й оцінці експертного висновку суд 
повинен з’ясувати: 

– чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та 
проведенні експертизи; 

– чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; 
– компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх 

повноважень; 
– достатність поданих експертові об'єктів дослідження; 
– повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим 

фактичним даним; 
– узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим 

висновком експертизи; 
– обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з 

іншими матеріалами справи [3]. 
Разом з тим, на нашу думку, найбільш ретельна перевірка та оцінка 

висновку експерта повинна проводитись ще до судового розгляду, а 
саме, процесуальним керівником, при чому, ще до складання 
обвинувального акта. У такому разі, якщо під час перевірки та оцінки 
будуть виявлені суттєві недоліки у висновку експерта, ще залишається 
можливість призначити повторну чи додаткову експертизу та/або 
провести певні слідчі дії (наприклад, допит експерта). Якщо ж недоліки 
виявлені не будуть, правильна оцінка висновку експерта знайде своє 
відображення в обвинувальному акті. 

М. Г. Щербаковський вважає, що процедура вивчення і оцінки 
висновку експерта може бути розділена на два рівня. Перший рівень 
заснований на професійних знаннях, якими зобов'язана володіти особа, 
яка призначила експертизу. До цих знань відносяться відомості з 
кримінально-процесуального права, криміналістики, логіки. Цей рівень 
оцінки висновку експерта вчений іменує «логіко-процесуальним». Другий 
рівень дослідження і оцінки включає операції, що вимагають спеціальних 
знань в предметі, об'єктах і методах проведеної експертизи. Ці операції, 
безумовно, недоступні переважній кількості працівників дізнання і 
досудового слідства, тому вони можуть бути реалізовані тільки після 
консультації з досвідченою особою. Цей рівень дослідження і оцінки 
висновку експерта науковець називає «спеціальним» [4, с. 213–224]. 

Ми погоджуємося з думкою М. Г. Щербаковського, що слідчий і суд не 
в змозі в повній мірі оцінити ні наукову обґрунтованість висновків, ні 
правильність вибору і застосування методів дослідження, ні відповідність 
цього методу сучасним досягненням даної галузі наукових знань. 
Об’єктивною причиною такого становища є те, що для такої оцінки 
суб'єкти доказування повинні володіти тими ж знаннями, що й експерт. У 
цьому питанні не можна не погодитися з Т.В. Аверьяновою, яка пише, що 
висновок складної, в тому числі і комплексної експертизи, в ході якої 
застосовувалися сучасні хімічні і фізико-хімічні методи, практично може 
оцінити тільки фахівець того ж профілю, що і експерт, тобто особа, яка 
володіє спеціальними знаннями [5, с. 467]. 

Важко піддається оцінці й рівень компетентності судового експерта, 
який виконував експертизу. Хоча у висновку вказуються освіта, 
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спеціальність, стаж роботи та інші відомості, все це, навіть науковий 
ступінь і вчене звання, ще не свідчать про компетентність експерта в 
питаннях конкретного експертного дослідження. 

Оцінка наукової обґрунтованості висновку експерта вимагає 
спеціальних знань у тій чи іншій галузі науки і техніки, які відносяться до 
предмету проведеної експертизи і на підставі яких досліджувалися 
представлені об’єкти. Оцінка висновку по суті проведених досліджень 
часто неможлива не тільки прокурором чи слідчим, але наштовхується на 
труднощі навіть у експертів іншої компетенції (спеціальності). Зазначена 
обставина має об’єктивні витоки, які полягають, по-перше, в 
диференціації спеціальних знань і, по-друге, у розвитку наукових і 
методичних основ окремих видів судових експертиз. 

Крім зазначеного, на нашу думку, перевірці також повинна підлягати і 
компетенція експерта в рамках поведеної експертизи. Тобто, чи 
відносяться поставлені питання до сфери спеціальних знань експерта та 
чи можливе вирішення цих питань шляхом проведення експертизи 
взагалі. Останнє, перш за все, відноситься до питань права, які 
заборонено виносити на вирішення судової експертизи (ст. 242 КПК 
України). Разом з тим, якщо для встановлення правового характеру 
поставлених питань цілком достатньо юридичних знань слідчого, 
прокурора (процесуального керівника) та слідчого судді, то з віднесенням 
питань до конкретної сфери спеціальних знань можуть виникнути 
складнощі, про що більш детально буде розкрито далі по тексту.  

Слід зазначити, що проблемні моменти, виявлені на етапі оцінки 
висновку експерта, можуть бути обумовлені помилками ще на етапі 
призначення експертизи, для цього розглянемо їх детальніше. 

Однією з найбільш розповсюджених помилок є невірне 
формулювання виду призначеної експертизи. В одних випадках замість 
виду експертизи вказується назва експертної спеціальності. Наприклад, 
замість «комп’ютерно-технічної експертизи» в ухвалі слідчого судді про 
доручення проведення експертизи, призначеної на підставі клопотання 
слідчого зазначається: «експертиза комп’ютерної техніки та програмних 
продуктів». Звичайно, експерт зрозуміє, що має на увазі слідчий 
(прокурор, слідчий суддя), але все одно має місце неточність. 

В інших випадках вказується інший вид експертизи, ніж той, який 
випливає з поставлених питань. Наприклад, питання щодо наявності 
ознак монтажу у відеофайлі виноситься на вирішення комп’ютерно-
технічної експертизи. У другому випадку на комп’ютерно-технічну 
експертизу було надано ножа з метою встановлення, чи відноситься він 
до холодної зброї. Допускаємо, що частково такі помилки пояснюються 
неуважністю слідчих чи формальним ставленням прокурорів або слідчих 
суддів (зокрема, внаслідок значного навантаження) до підготовки та 
перевірки документів з призначення експертизи, тобто, має місце 
помилка технічного характеру. 

Трапляються іноді на практиці випадки, коли слідчий звертається до 
слідчого судді з клопотанням щодо проведення неіснуючого (вигаданого) 
виду експертизи. Наприклад, «комплексна комп'ютерно-технічна 
експертиза». Як бачимо, хоча експертиза названа комплексною, вона 
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фактично потребує залучення експерта лише однієї галузі знань. Отже, 
експерту стає незрозумілим, що саме мав на увазі слідчий під цією 
«комплексністю».  

Також на практиці, під час досудового розслідування кримінальних 
правопорушень, мають місце випадки, коли слідчі, не знаючи напевне, 
який вид експертизи слід вказати у клопотанні, обмежуються загальними 
фразами, як, наприклад: «судова експертиза», «криміналістична 
експертиза», «технічна експертиза», «судово-криміналістична 
експертиза» тощо. 

Також, нерідко слідчим бракує знань при формулюванні питань, 
поставлених перед експертом. Типовою є ситуація, коли на експертизу 
виносяться кілька десятків питань, які слідчий просто скопіював з 
довідника, не вдумуючись, чи потрібне для розслідування вирішення усіх 
цих питань. Як правило, експерт зможе відповісти на усі ці питання, але 
це займе досить багато часу, що може критично позначитись на термінах 
розслідування. Крім того, для вирішення частини з цих питань експерт 
може запросити додаткові матеріали, на надання яких також знадобиться 
певний час. 

У більш складних випадках слідчі ставлять запитання, які взагалі 
недоречні до наданого об’єкта дослідження. Наприклад, на експертизу 
надаються уламки замка, та ставиться питання щодо працездатності 
останнього. Або надається найпростіший кнопковий мобільний телефон, 
єдиною функцією якого є здійснення телефонних дзвінків та надсилання 
SMS- повідомлень, і перед експертом ставляться питання щодо 
наявності на цьому телефоні фотографій, відеофайлів, бухгалтерських 
програм, електронних цифрових підписів від акредитованих центрів 
сертифікації ключів тощо. Як правило, експерт відповідає на ці питання, 
але це все одно займає час. 

Трапляються й інші крайнощі, коли слідчий ставить перед експертом 
дуже загальне питання, наприклад: «Чи придатний для дослідження 
наданий об'єкт?». Без зазначення виду дослідження це питання є досить 
загальним. Оскільки навіть в межах одного виду експертизи дослідження 
можуть бути ідентифікаційні, класифікаційні, діагностичні, ситуаційні. Ця 
проблема посилюється, якщо у клопотанні слідчий не вказав або вказав 
невірно вид експертизи. 

Бувають загальні питання й іншого характеру, наприклад: «Чи містить 
наданий на дослідження накопичувач на жорсткому магнітному диску 
інформацію, що стосується кримінального провадження?». Зрозуміло, що 
експерт не може знати, яка інформація стосується кримінального 
провадження, а яка – ні.  

Також типовим є наступне формулювання питань на портретну 
експертизу: «Чи відображений на наданій фотографії Іванов І. І.?». Разом 
з тим, встановлення особи не є обов’язком експерта. Оскільки таке 
питання виходить за межі компетенції експерта, без його редагування 
воно не буде вирішуватися експертом. 

Певною мірою пом’якшити ситуацію щодо некоректно зазначеного 
виду експертизи та поставлених перед експертом некоректних питань 
може запит експерта щодо уточнення виду експертизи та поставлених 
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питань. Але це, по-перше, все одно займе певний час, а по-друге, в 
окремих випадках слідчі категорично відмовляються змінювати 
некоректні питання. Як наслідок, експерт не буде відповідати на такі 
питання, що в подальшому призведе до необхідності повторного 
звернення слідчого з клопотанням про призначення експертизи. 

Отже, проблемні моменти різного плану можуть мати місце як на 
етапі призначення експертизи, так і на етапі оцінки висновку експерта. 
Іншими словами, починаючи від помилкового вибору виду експертизи і 
закінчуючи хибною інтерпретацію отриманих висновків. Окреслена 
проблематика, на наш погляд, є суттєвою та потребує пошуку шляхів 
вирішення.  

Враховуючи суттєву кількість помилок під час призначення 
експертизи, ми вважаємо за потрібне підвищити процесуальний контроль 
на даному етапі. Слід погодитися з О. Ізотовим про те, що прокурор, як 
процесуальний керівник розслідування, має контролювати не тільки 
організацію певних слідчих дій, передбачених планом розслідування, а й 
отримання максимально повної інформації після проведення кожної дії та 
дослідження виявлених і вилучених носіїв доказової інформації. 
Наприклад, при призначенні дактилоскопічної експертизи та визнанні 
експертом неможливості дослідження через неякісне відображення 
папілярних ліній пальцевого візерунка необхідно вимагати застосування 
додатково пороскопічних та еджеоскопічних методів дослідження, які 
вкрай рідко застосовуються з огляду на свою трудомісткість і складність. 
Те саме стосується й інших видів експертиз [6, с. 121]. 

Ми вважаємо своєчасною та вартою уваги думку А. І. Палюха, який 
наголошує на необхідності ознайомлення прокурора з копіями постанов 
про призначення експертиз (з матеріалами для експертного дослідження 
прокурору доцільно знайомитися у справах про тяжкі злочини, взяті на 
контроль). Він вважає, що вивчення копії такої постанови дає прокурору 
можливість перевірити законність і обґрунтованість призначення 
експертизи, дотримання процесуальних норм і, головним чином, оцінити 
ті питання, які пропонуються на вирішення експерта. Також А. І. Палюх 
відзначає, що направлення матеріалів для проведення експертизи 
шляхом надсилання копії постанови прокурору здатне унеможливити 
вчинення помилок, особливо при призначенні найбільш складних і 
експертиз, що призначаються зрідка [7, с.103–105.]. 

Разом із тим, процесуальне керівництво на розглянутому етапі не 
буде ефективним в умовах недостатньої обізнаності прокурора у 
специфіці застосування спеціальних криміналістичних знань. При чому 
інформації з довідника або з відомчих наказів та/або інструкцій, що 
регламентують порядок проведення експертиз у відповідних відомчих 
експертних установах, може бути недостатньо, оскільки кожна слідча 
ситуація має певні особливості, які неможливо заздалегідь врахувати у 
зазначених інформаційних джерелах. Так само не завжди є можливість 
отримати консультативну допомогу в експерта. 

З іншого боку, зрозуміло, що ґрунтовна підготовка самих прокурорів 
за усіма напрямками судових експертиз вбачається вкрай складним 
завданням в силу необхідності засвоєння величезного обсягу інформації. 
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В цих умовах одним зі шляхів вирішення проблем може бути залучення 
спеціаліста. Ми погоджуємося з думкою Т. В. Шутемової, яка вважає, що 
залучення спеціаліста може бути з успіхом використано ще на стадії 
призначення експертизи, тобто при виборі слідчим суддею або судом 
експертної установи та експерта, а також при формулюванні питань 
експерту [8]. 

Виявлені проблеми, які можуть виникнути на етапі призначення 
судової експертизи, обумовлюють необхідність підвищенння 
процесуального контролю з боку прокурора. Наприклад, за результатами 
вивчення матеріалів кримінального провадження прокурор може дійти 
висновку про необхідність проведення конкретного виду експертизи і 
дати відповідні вказівки слідчому. Або, отримавши від слідчого копію 
клопотання до слідчого судді про проведення експертизи, вчасно виявити 
некоректно поставлені питання та дати вказівку слідчому щодо їх 
виправлення.  

Залишається актуальним питання й оцінки висновку експерта як 
одного з видів доказів. Оскільки висновок експерта відіграє важливу роль 
при плануванні розслідування, встановленні істотних для провадження 
обставин, тому прокурор повинен з’ясувати, наскільки правильно слідчий 
використав висновок експерта при розслідуванні. Звісно, цей доказ, як і 
будь-який інший, слідчий оцінює за своїм внутрішнім переконанням, що 
ґрунтується на повному, неупередженому розгляді обставин у їхній 
сукупності, однак це не звільняє прокурора від обов’язку перевірити 
правильність такої оцінки і, за необхідності, надати слідчому допомогу 
або вжити заходів правового характеру щодо виправлення порушень 
закону. 

Особливої уваги повинен приділяти прокурор всім випадкам незгоди 
слідчого з висновком експерта, оскільки йдеться про незгоду з 
висновками особи, котра володіє спеціальними знаннями в певній галузі. 

Ефективне процесуальне керівництво на розглянутих етапах 
досудового розслідування вимагає від прокурора оволодіння певним 
обсягом спеціальних криміналістичних знань. 

На наш погляд, значною мірою цьому сприятиме введення 
спеціалізації процесуального керівництва відповідно до направленості 
розслідуваних злочинів: правопорушення у сфері економіки, незаконний 
обіг наркотичних та психотропних речовин, комп’ютерні злочини тощо. Це 
щонайменше скоротить об’єм спеціальних знань, в яких матиме потребу 
процесуальний керівник. Оскільки розслідування кожної групи злочинів, 
як правило, потребує проведення певного, характерного для них кола 
експертиз.  

Крім того, ми пропонуємо запровадити практику проведення для 
прокурорів відповідних курсів підвищення кваліфікації, спрямованих на 
отримання спеціальних криміналістичних знань відповідно до 
спеціалізації їх процесуального керівництва. До проведення цих курсів 
слід активно залучати працівників судово-експертних установ. Це, на 
нашу думку, не лише підвищить інформативність навчання, але й також 
створить площадку для обміну думками та практичним досвідом між 
прокурорами та судовими експертами. 



Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів 

 357

Ще одним з дієвих шляхів вирішення описаної проблеми нам 
бачиться запровадження при підрозділах прокуратури інституту 
прокурорів-криміналістів. Вказані фахівці повинні мати як юридичну 
освіту, так і, по можливості, не юридичну (інженерно-технічну, хімічну, 
медичну тощо), а також володіти базовими знаннями з більшості видів 
експертиз. В даному випадку під терміном «базові» ми розуміємо 
початкові знання, які достатні для правильного вибору виду експертизи 
та формулювання питань, але не достатні для самостійного проведення 
експертизи.  

До обов’язків прокурорів-криміналістів, перш за все, слід віднести 
консультативну допомогу процесуальному керівнику у цілій низці 
випадків, що потребують спеціальних криміналістичних знань, серед яких 
можна виділити наступні: 

– під час вивчення матеріалів кримінального провадження з метою 
розгляду питання щодо доцільності вказівки слідчому про необхідність 
проведення певного виду експертизи, і, відповідно, у формулюванні 
питань та у виборі об'єктів, які слід надати експерту; 

– при розгляді копії клопотання про призначення експертизи; 
– під час оцінки висновку експерта. 
Крім того, прокурор-криміналіст зможе проконсультувати 

процесуального керівника щодо вибору конкретного спеціаліста чи 
необхідних засобів криміналістичної техніки для застосування при 
проведенні слідчих дій. 
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РОЛЬ ПРОКУРОРА – ПРОЦЕССУАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКЕ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
А. В. Яковлев 

 
В статье обобщены и проанализированы причины ошибок, допускаемых 

на этапах назначения судебной экспертизы и оценки заключения эксперта. 
Приведены многочисленные примеры ошибок из практической деятельности 
следственных органов. В качестве основной причины ошибок 
рассматривается отсутствие достаточных специальных криминалистических 
знаний у следователя и формальное отношение к своим обязанностям 
прокурора. Усугубляет эту проблему к тому же научный прогресс, постоянное 
совершенствование методик, технологий и техники, используемых при 
производстве экспертиз, расширение круга решаемых вопросов и 
увеличение их сложности.  

Рассмотрена роль и возможности прокурора, как процессуального 
руководителя, относительно своевременного выявления и предупреждения 
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указанных ошибок. Обращено внимание, что эффективная деятельность 
прокурора в данном направлении требует специальных криминалистических 
знаний. С другой стороны, наделение глубокими познаниями одновременно 
и в юриспруденции, и в различных областях специальных знаний одного 
человека представляется крайне сложным и не всегда целесообразным 
решением.  

В связи с изложенным, предлагается ввести специализацию прокуроров 
согласно направленности преступлений, расследование которых находится 
под их процессуальным руководством. Также рекомендуется внедрение 
практики проведения специализированных курсов повышения квалификации, 
к которым следует привлекать сотрудников экспертных учреждений. 
Последнее не только повысит информативность курсов, но и будет 
способствовать обмену практическим опытом и научными мнениями между 
прокурорами и судебными экспертами. Кроме того, предлагается ввести 
институт прокуроров-криминалистов, в обязанности которых будет входить 
консультативная помощь в ряде случаев, когда существует потребность в 
специальных криминалистических знаниях, в том числе, при назначении 
судебных экспертиз и при оценке заключения эксперта. 

Ключевые слова: досудебное расследование, судебная экспертиза, 
оценка результатов. 

 
 

THE ROLE OF THE PROSECUTOR – PROCEDURE LEADER OF THE 
PRESENTATION OF THE PRESENTATION IN THE APPOINTMENT OF 
THE FORENSIC EXAMINATION AND EVALUATION OF ITS RESULTS 

 
A. Yakovlev 

 
The article summarizes and analyzes the causes of errors made during the 

stages of the appointment of a forensic examination and an expert opinion 
assessment. There are numerous examples of errors from the practical activities 
of the investigating authorities. The lack of sufficient special forensic knowledge of 
the investigator and a formal attitude to his duties as a prosecutor are considered 
as the main cause of errors. This problem is aggravated by scientific progress, the 
continuous improvement of the methods, technologies and techniques used in the 
production of examinations, the expansion of the range of issues being solved and 
the increase in their complexity. 

The role and possibilities of the prosecutor, as the procedural manager, 
regarding the timely detection and prevention of these errors are considered. It 
was noted that the effective work of the prosecutor in this direction requires 
special forensic knowledge. On the other hand, the imparting of deep knowledge 
simultaneously both in jurisprudence and in various fields of special knowledge of 
one person seems to be an extremely difficult and not always expedient decision. 

In connection with the above, it is proposed to introduce the specialization of 
prosecutors according to the direction of the crimes, the investigation of which is 
under their procedural guidance. It is also recommended to introduce the practice 
of conducting specialized advanced training courses, to which employees of 
expert institutions should be involved. The latter will not only increase the 
information content of the courses, but will also facilitate the exchange of practical 
experience and scientific opinions between prosecutors and forensic experts. In 
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addition, it is proposed to introduce the institute of forensic prosecutors, whose 
duties will include advisory assistance in some cases when there is a need for 
special forensic knowledge, including when appointing forensic examinations and 
when evaluating an expert opinion. 

Key words: pre-trial investigation, forensic examination, evaluation of results. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВІ СИСТЕМИ ІНШИХ МІНІСТЕРСТВ, 
ВІДОМСТВ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
 
У статті розглянуто основні інформаційно-довідкові системи інших 

міністерств, відомств як складової інформаційно-довідкового забезпечення 
розслідування розбоїв. 

Ключові слова: інформаційно-довідкові системи, розслідування 
злочинів, досудове розслідування. 

 
 
Ефективне розслідування корисливо-насильницьких злочинів, серед 

яких розбої займають чільне місце внаслідок небезпечності для життя, 
здоров’я потерпілого в момент їх вчинення, посягання на чужу власність, 
часто зухвалості та очевидності вчинення, неможливе без належного 
рівня криміналістичного забезпечення цієї діяльності. Одним із напрямків 
такого забезпечення діяльності із розкриття, розслідування розбійних 
нападів є інформаційне, а саме інформаційно-довідкове забезпечення 
органів досудового розслідування. 

Разом із цим, варто зазначити те, що швидке поширення інформації, 
розвиток комп’ютерних, інформаційних систем і технологій має й 
негативний аспект: відкриває шлях до антисоціальної та злочинної 
поведінки. Сучасні комп’ютерні системи та інформаційні технології 
містять у собі нові, досить досконалі можливості для вчинення невідомих 
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раніше правопорушень, а також традиційних злочинів, але 
нетрадиційними засобами [1, с. 201]. 

Проблеми організації та функціонування інформаційно-довідкового 
забезпечення розслідування злочинів висвітлювали у своїх працях такі 
відомі вчені-криміналісти та процесуалісти, як В. П. Абросимов, 
В. В. Бірюков, Р. С. Бєлкін, О. А. Бєлов, К. І. Бєляков, О. О. Бєляков, 
А. Е. Волкова, Є. П. Іщенко, М. Ю. Жигалов, П. М. Заблоцький, 
В. П. Захаров, С. В. Кадук, О. І. Князєв, О. Є. Корнієнко, А. П. Пацкевич, 
М. А. Погорецький, В. І. Пашко, Ю. В. Попов, Д. П. Рассєйкін,  
О. Р. Росинська, Є. Ю. Свобода, Д. Б. Сергєєва, М. В. Терзієв,  
Р. А. Усманов, В. Г. Хахановський, М. Г. Чернець, Г. О. Шкляєва, 
М. І. Швець, С. А. Ялишев та інші. 

Як свідчить практика, сьогодні у правоохоронців усе частіше виникає 
необхідність в отриманні й використанні інформації про об'єкти, що 
потрапили до сфери розслідування, з найрізноманітніших інформаційних 
систем незалежно від їх відомчої належності. Тому саме належне 
інформаційно-довідкове забезпечення є передумовою успішної 
діяльності органів досудового розслідування. 

Необхідність використання в розслідуванні інформації з будь-яких 
інформаційних систем незалежно від їх відомчої належності та прямого 
призначення логічно випливає з того, що об’єктами будь-яких обліків 
виступають різноманітні об’єкти матеріального світу та події. Особливе 
місце серед них займають особи, які в процесі своєї життєвої діяльності 
стають об’єктами обліків у найрізноманітніших системах. Вони 
обліковуються за місцем народження, здобуття освіти, проживання, 
роботи, як користувачі різноманітних засобів (зброї, автотранспорту 
тощо) і т. ін. Деякі стають об’єктами криміналістичних інформаційних 
систем. І в разі виявлення їх причетності до злочинної діяльності виникає 
необхідність у ретроспективному аналізі їх попереднього життя, 
причетності до тієї чи іншої діяльності, події тощо. У контексті 
використання облікової інформації у боротьбі з організованою 
злочинністю В. П. Бахін зазначає: «Крім спеціалізованих обліків МВС і 
СБУ є багато різних установ, де фіксуються найрізноманітніші акти та дії 
громадян» [2, c. 45]. Дійсно, результати аналізу практики розслідування 
розбоїв красномовно свідчать про те, що інформацію, яка може стати в 
нагоді під час розслідування, можна знайти в будь-яких інформаційних 
системах незалежно від їх основного цільового призначення та відомчої 
належності. 

Оскільки під інформаційно-довідковим забезпеченням розслідування 
розбоїв у статиці маються на увазі масиви інформаційних систем 
(обліків), незалежно від їх відомчої належності й основного призначення, 
що можуть використовуватися з метою ефективного розслідування 
злочинів та кримінальних проступків, то органам досудового 
розслідування при розслідуванні розбоїв необхідно також 
використовувати інформаційно-довідкові системи інших міністерств та 
відомств. Через те, що практика розслідування злочинів не може 
обмежуватися використанням інформації лише з однієї категорії обліків – 
криміналістичних, хоча й створених безпосередньо для її забезпечення. 
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Постійно виникає необхідність у використанні найрізноманітнішої 
інформації про об’єкти, які потрапляють до сфери розслідування, 
наприклад, обліки за місцем народження людини, здобуття освіти, 
проживання, роботи, про перетинання кордону, як користувачі 
різноманітних засобів (зброї, автотранспорту тощо) і т. ін. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 327 
була погоджена пропозиція Міністерства внутрішніх справ щодо 
створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку 
фізичних осіб та їх документування. Цю інформаційну систему було 
створено на основі бази даних Єдиної державної автоматизованої 
паспортної системи, концепція якої була затверджена ще Постановою 
Кабінету Міністрів України № 40 від 20 січня 1997 р. [3]. 

Правові та організаційні засади створення та функціонування 
Єдиного державного демографічного реєстру передбачені Законом 
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус» [4]. 

Єдиний державний демографічний реєстр є найважливішою 
складовою частиною Державного реєстру населення, підходи до 
формування загальної системи обліку громадян, в якій будуються за 
принципом реєстрації громадян за обраним за власним бажанням місцем 
постійного проживання. 

Система є важливим засобом забезпечення організації різноманітної 
аналітично-довідкової роботи, такої як одержання, систематизація та 
зберігання облікової інформації про громадян, структуру, міграцію та 
динаміку розвитку населення. 

Розпорядник Реєстру – центральний орган виконавчої влади, на який 
в порядку, передбаченому законами та актами Президента України, 
покладено реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та 
еміграції), у тому числі, протидії нелегальній (незаконній) міграції, 
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених 
законодавством категорій мігрантів забезпечує накопичення, 
актуалізацію, перевірку, збереження інформації, надання довідок та 
звітів, запити на отримання яких надходять захищеними каналами зв’язку 
від уповноважених суб'єктів. 

Єдиний державний демографічний реєстр – це електронна 
інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, 
захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом 
інформації про особу та про документи, що оформлюються із 
застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання 
гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного 
вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне 
життя, інших прав і свобод людини та громадянина. Реєстр є 
функціонально єдиною системою, що складається з головного та 
резервного обчислювальних центрів і вузлів уповноважених суб'єктів. 

 Єдиний державний демографічний реєстр містить наступну 
інформацію про особу: 1) ім’я особи; 2) дата народження/смерті; 3) місце 
народження; 4) стать; 5) дата внесення інформації про особу до Реєстру; 
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6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших 
представників; 7) відомості про громадянство або його відсутність та 
підстави набуття громадянства України; 8) реквізити документів, виданих 
особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений 
суб’єкт, що видав документ, строк дії документа); 9) відомості про 
документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи 
померлою чи безвісно відсутньою; 10) відцифрований зразок підпису 
особи; 11) відцифрований образ обличчя особи; 12) додаткова змінна 
інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про 
видачу приватизаційних паперів, додаткові (факультативні) біометричні 
дані, параметри); 13) інформація з ВІС. 

 Інформація в Реєстрі зберігається для визначених чинним 
законодавством цілей та не використовується у спосіб, несумісний з цими 
цілями. Центральний орган виконавчої влади з питань захисту 
персональних даних відповідно до закону здійснює заходи щодо захисту 
цілісності баз даних Реєстру, їх технологічного і програмного 
забезпечення, захисту інформації Реєстру від випадкового чи 
незаконного знищення, спотворення, втрати, несанкціонованого надання 
чи доступу. Внесена до Реєстру інформація є конфіденційною. 
Нерозголошення конфіденційної інформації гарантується державою. 
Збирання, зберігання, використання та захист інформації, що міститься у 
Реєстрі, здійснюються відповідно до чинного законодавства. 

 Разом з тим, відомості, що містяться в Єдиному державному 
демографічному реєстрі, у разі їх необхідності для кримінального 
провадження слідчий може отримати за відповідним клопотанням у 
процесуальному порядку доступу до документів, що містять охоронювану 
законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію. Процесуальний 
порядок такого доступу передбачений ст.ст. 159–166 КПК України. При 
цьому володільцем такої інформації є Державна міграційна служба 
України, а саме її місцеві чи регіональні підрозділи. 

Часто в процесі розслідування розбійних нападів слідчий отримує 
інформацію про те, що нападник мав ознаки певного захворювання, або 
вживає наркотичні засоби. У такому випадку з метою розшуку 
підозрюваного, слідчий може звернутися з клопотанням про отримання 
інформації з Електронного реєстру пацієнтів, ведення якого закріплене 
Положенням про електронний реєстр пацієнтів [5]. Реєстр є єдиною 
інформаційною системою збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, 
оновлення, використання і поширення шляхом розповсюдження, 
реалізації, передачі, а також знищення відомостей про фізичну особу та 
отриману нею медичну допомогу. Він є інформаційним ресурсом 
Міністерства охорони здоров'я, який ведеться з використанням 
інформаційних технологій, електронного документообігу та електронного 
цифрового підпису. Міністерство охорони здоров'я здійснює 
централізоване управління, забезпечує створення, впровадження, 
ведення та оновлення реєстру шляхом реалізації єдиної технологічної 
політики з урахуванням державних, галузевих і адаптованих міжнародних 
стандартів у сфері інформаційних технологій. 
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Заклади охорони здоров’я всіх форм власності зобов’язані вносити 
до Реєстру відомості про: фізичну особу, що містяться у затверджених 
наказами МОЗ медичних облікових формах; заклад охорони здоров’я, в 
якому пацієнтові надано медичну допомогу; вид наданої пацієнтові 
медичної допомоги; лікарські засоби та вироби медичного призначення, 
закуплені для лікування пацієнта за кошти державного та місцевих 
бюджетів. 

Відомості про пацієнта, стан його здоров’я є конфіденційною 
інформацією. Забороняється передавання персональних даних пацієнта 
будь-яким третім особам, окрім випадків передбачених чинним 
законодавством України. Доступ до персональних даних третій особі не 
надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе 
зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або 
неспроможна їх забезпечити. 

Відповідно до чинного законодавства Міністерство юстиції України 
забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян, що являє собою єдину комп'ютерну базу даних про акти 
цивільного стану, внесені до них зміни і доповнення, видачу свідоцтв про 
державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Реєстру [6]. 

У реєстрі актів цивільного стану громадян містяться відомості: 
1) у разі державної реєстрації народження дитини: про дитину – 

прізвище, ім'я та по батькові, стать, дата і місце народження, кількість 
новонароджених дітей, живонароджена чи мертвонароджена дитина, яка 
за рахунком дитина народилася у матері, включаючи новонароджену 
(враховуючи померлих і не враховуючи мертвонароджених), 
найменування документа, що підтверджує факт народження дитини; про 
батьків – прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, громадянство, 
місце проживання батька, матері; підстава запису відомостей про батька; 
прізвище, ім'я та по батькові, адреса особи, що звернулася за державною 
реєстрацією народження дитини, серія і номер, яким органом видано 
паспорт або паспортний документ, дата його видачі; 

2) у разі усиновлення: прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце 
народження до і після усиновлення; про усиновителя (усиновителів) –
прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, громадянство, 
повне найменування суду, яким постановлено рішення, його дата і 
номер, номер актового запису про народження та дата його складення, 
найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що 
зареєстрував народження усиновленої дитини, серія і номер свідоцтва 
про народження, серія і номер свідоцтва про усиновлення; прізвище, ім'я 
та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, 
дата і номер внесення відомостей до Реєстру; 

3) у разі позбавлення та поновлення батьківських прав: прізвище, ім'я 
та по батькові дитини, батька, матері, усиновлювача, які позбавлені 
батьківських прав; прізвище, ім'я та по батькові батька, матері, 
усиновлювача, які поновлені у батьківських правах, місце державної 
реєстрації народження дитини, номер актового запису і дата державної 
реєстрації народження, повне найменування суду, яким постановлено 
рішення, його дата і номер; прізвище, ім'я та по батькові особи, що 
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здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення 
відомостей до Реєстру; 

4) у разі державної реєстрації шлюбу: про осіб, що реєструють 
шлюб – прізвище до і після державної реєстрації шлюбу, ім'я та по 
батькові, дата і місце народження, громадянство, місце проживання, 
сімейний стан; серія і номер, яким органом видано паспорт або 
паспортний документ особам, що реєструють шлюб, дата його видачі; 
серія і номер свідоцтва про шлюб; дата і номер актового запису в книзі 
державної реєстрації шлюбів; найменування органу державної реєстрації 
актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію шлюбу; 
прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, 
та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру; 

5) у разі державної реєстрації розірвання шлюбу відомостей: про 
осіб, що розривають шлюб – прізвище до і після розірвання шлюбу, ім'я 
та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання, в 
якому перебувають шлюбі (першому, другому, третьому, четвертому); 
найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що 
реєстрував шлюб, який розривається, номер актового запису та дата 
державної реєстрації шлюбу; підстава державної реєстрації розірвання 
шлюбу; кількість спільних неповнолітніх дітей; серія і номер, яким 
органом видано паспорт або паспортний документ особам, що 
розривають шлюб, дата його видачі, серія і номер свідоцтва про 
розірвання шлюбу, дата і номер актового запису в книзі державної 
реєстрації розірвання шлюбу; у разі розірвання шлюбу судом до Реєстру 
вносяться відомості із зазначенням повного найменування суду, яким 
постановлено рішення, його дати та номера; прізвища, імені, по батькові 
осіб, які розірвали шлюб; найменування органу державної реєстрації 
актів цивільного стану, що реєстрував шлюб, який розірвано, номера 
актового запису та дати державної реєстрації шлюбу; прізвища, імені та 
по батькові особи, що внесла відомості, та її посади; 

6) у разі державної реєстрації зміни імені: прізвище, ім’я та по 
батькові до зміни імені і після зміни, дата і місце народження, номер і 
дата актового запису про народження, громадянство, місце проживання; 
серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ та 
дата його видачі; серія і номер свідоцтва про зміну імені, дата і номер 
актового запису в книзі державної реєстрації зміни імені; 

7) у разі державної реєстрації смерті: прізвище, ім’я та по батькові, 
стать, громадянство, дата смерті, у якому віці померла особа, місце 
смерті та її причина, дата і місце народження (для дітей віком до одного 
року – кількість місяців і днів), місце проживання, документ, що 
підтверджує факт смерті; прізвище, ім'я та по батькові особи, що 
звернулася за державною реєстрацією смерті, серія і номер, яким 
органом видано паспорт або паспортний документ, дата його видачі; 
серія і номер свідоцтва про смерть; дата і номер актового запису в книзі 
державної реєстрації смертей. 

Інформація про особу, яка міститься в цьому реєстрі, також є 
конфіденційною, тому КПК України передбачає особливий порядок її 
отримання слідчим. 
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З метою встановлення факту перетинання підозрюваною особою 
державного кордону України, слідчий може звернутися із запитом до бази 
даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», 
порядок функціонування якої здійснюється відповідно до Положення 
«Про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон 
України» [7]. 

База даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон 
України» являє собою автоматизований банк даних відомостей про 
громадян України, іноземців та осіб без громадянства, зареєстрованих у 
пунктах пропуску через державний кордон, та відповідно документів 
громадян України на право виїзду з України і в'їзду в Україну, в тому числі 
паспорта громадянина України, і паспортних документів іноземців та осіб 
без громадянства. 

База даних осіб є складовою центрального сховища даних 
центральної  підсистеми інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної 
системи «Гарт» Державної прикордонної служби України та інтегрованої 
міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю 
осіб, транспортних засобів і вантажів, які перетинають державний кордон 
(система «Аркан»). 

Формування Бази даних осіб передбачає можливість інформаційної 
інтеграції з подібними базами даних інших правоохоронних органів, а 
також центральних органів виконавчої влади, суб'єктів системи «Аркан» 
згідно з чинним законодавством. 

База даних осіб формується шляхом ведення інформації про осіб з 
використанням автоматизованих робочих місць «Інспектор» 
(стаціонарних, портативних, кишенькових) до програмно-технічних 
комплексів автоматизації прикордонного контролю, інформаційно-
телекомунікаційної системи «Гарт-1» і передавання її в режимі реального 
часу до системи «Гарт» з використанням технічних засобів 
телекомунікаційної мережі Державної прикордонної служби України. 

Інформаційно-телекомунікаційної системи «Гарт-1» розгортаються в 
усіх пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон, де 
здійснюються пасажирські перевезення та пропуск осіб через державний 
кордон. Склад ІТС «Гарт-1» визначається для кожного пункту пропуску 
окремо відповідно до технічних умов, виходячи з його категорії і виду, 
характеру транспортних перевезень, режиму функціонування, часу 
роботи та стану облаштування. 

Уведення інформації до Бази даних осіб здійснюється посадовими 
особами підрозділів органів охорони державного кордону Державної 
прикордонної служби України, які в установленому порядку призначені і 
несуть службу в прикордонному наряді «Перевірка документів». 

Доступ до інформації, що зберігається в Базі даних осіб, надається 
уповноваженим посадовим особам Державної прикордонної служби 
України, інших правоохоронних органів та органів державної влади 
відповідно до законодавства в порядку, що визначається окремим 
наказом Адміністрації Держприкордонслужби України. Інформація з Бази 
даних осіб надається у формі витягів на письмову вимогу суду, 
прокуратури, органів дізнання і слідства та інших органів державної 
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влади (посадових осіб) у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, 
визначених законодавством України. 

Перевірка інформації за Базою даних осіб здійснюється шляхом 
асоціативного пошуку за такими реквізитами: обов'язкові реквізити – 
«Громадянство», «Прізвище, ім'я особи», «Дата народження» (число, місяць 
та рік); за наявності інформації – «Вид документа» (для громадян України – 
паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, 
службовий паспорт, паспорт громадянина України, проїзний документ 
дитини, посвідчення особи моряка або посвідчення члена екіпажу; для 
іноземних громадян та осіб без громадянства – паспортний документ, що 
підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства), 
«Серія, номер документа». 

Існують й інші реєстри, доступ до інформації яких слідчий може 
здійснювати за наявності відповідних фактичних та юридичних підстав. 
Мова йде про, зокрема, про реєстри, що ведуться Державною 
реєстраційною службою України: Єдиний державний реєстр юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців, Державний реєстр іпотек, реєстр 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень тощо. Так, відповідно до 
ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» обов’язковій державній реєстрації 
підлягають речові права та обтяження як на земельні ділянки, так і на 
об’єкти нерухомого майна, розташовані на них, зокрема право власності, 
право володіння, право користування (сервітут), право користування 
(найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх 
окремими частинами, іпотека, інші речові права відповідно до закону [8]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що практика розслідування 
злочинів, у тому числі й розбоїв, не може обмежуватися використанням 
інформації лише з однієї категорії обліків – криміналістичних, хоча й 
створених безпосередньо для її забезпечення. Постійно виникає 
необхідність у використанні найрізноманітнішої інформації про об’єкти, 
які потрапляють до сфери розслідування. У науці здійснюються спроби 
виправити таке становище – про це свідчить розширення предмета 
досліджуваного вчення. Сказане вище дає підстави говорити про 
необхідність перегляду й удосконалення окремого криміналістичного 
вчення, в якому розглядаються питання про використання облікової 
інформації в розслідуванні злочинів. 
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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДРУГИХ 
МИНИСТЕРСТВ, ВЕДОМСТВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ РАЗБОЕВ 
 

A. А. Лишак  
С. М. Круль 

 
Необходимость использования в расследовании информации с любых 

информационных систем независимо от их ведомственной принадлежности 
и прямого назначения логически вытекает из того, что объектами любых 
учетов выступают различные объекты материального мира и события. 
Особое место среди них занимают лица, которые в процессе своей 
жизненной деятельности становятся объектами учетов в самых системах. 
Они учитываются по месту рождения, получение образования, проживания, 
работы, как пользователи различных средств (оружия, автотранспорта и пр.) 
и т. д. Некоторые становятся объектами криминалистических 
информационных систем. В случае выявления их причастности к преступной 
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деятельности возникает необходимость в ретроспективном анализе их 
предыдущей жизни, причастности к той или иной деятельности, событию и 
тому подобное. В контексте использования учетной информации в борьбе с 
организованной преступностью В. П. Бахин отмечает: «Кроме 
специализированных учетов МВД и СБУ есть много различных учреждений, 
где фиксируются самые разнообразные акты и действия граждан. 
Действительно, результаты анализа практики расследования преступлений 
красноречиво свидетельствуют о том, что информацию, которая может 
пригодиться при расследовании, можно найти в различных информационных 
системах независимо от их основного целевого назначения и ведомственной 
принадлежности. 

В статье рассмотрены основные информационно-справочные системы 
других министерств, ведомств как составляющая информационно-
справочного обеспечения расследования разбоев. 

Ключевые слова: информационно-справочные системы, расследо-
вание преступлений, досудебное расследование. 

 
INFORMATION AND REFERENCE SYSTEMS OF OTHER MINISTRIES 

AND DEPARTMENTS AS A PART OF INFORMATION AND REFERENCE 
SOFTWARE ROBBERY INVESTIGATION  

 
O. Lyshak  
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The need to use information in the investigation of any of the information, 
regardless of their subordination and direct appointment follows logically from the 
fact that objects of any variety act counts material world objects and events. 
Notable among these are the people who in the course of their life activities are 
accounting objects in different systems. They are recorded by place of birth, 
education, residence, work as users various tools (weapons, vehicles, etc.) and so 
on. Some of them are becoming of the objects forensic information systems. And 
in the case of their involvement in criminal activities there is a need retrospective 
analysis of previous life, belonging to a particular activity, events, etc. In the 
context of accounting information in the fight against organized crime V. P. Bahin 
said: ‘In the specialized accounting of the MIA and SBU there are many different 
institutions, which records a variety of acts and actions of citizens. Indeed, the 
results of analysis of crimes practice investigation indicate that the information that 
may be useful in the investigation process can be found in any information 
systems regardless of the underlying purpose and subordination’. 

The article deals with the basic information and reference systems of other 
ministries and departments as a part of information and reference ground for 
robbery investigation. 

Key words: information system, distribution system, distribution of 
information. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ В 

ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Дана стаття присвячена дослідженню криміналістичної класифікації 
корупційних злочинів в органах місцевого самоврядування. У ній 
розглядаються питання, що стосуються визначення підстав побудови 
криміналістичної класифікації, виділення видів злочинів та їх значення для 
розробки криміналістичної методики розслідування корупційних злочинів в 
органах місцевого самоврядування. 

Ключові слова: криміналістична класифікація, корупція, органи 
місцевого самоврядування, розслідування, методика розслідування злочинів. 

 
 
Криміналістична класифікація як важливий елемент у структурі 

методики розслідування злочинів завжди становила інтерес для 
науковців. До дослідження сутності та призначення криміналістичної 
класифікації у своїх роботах зверталися такі вчені-криміналісти, як  
Р. С. Бєлкін [2, с. 739–745], О. М. Васильєв [3], В. А. Журавель [8],  
О. Н. Колесниченко [10], Б. Є. Лук’янчиков [15], В. Г. Танасевич [21],  
В. В. Тіщенко [22], В. О. Образцов [16], Б. В. Щур [23], В. Ю. Шепітько [18], 
М. П. Яблоков [24] та інші. Аналіз наукових робіт названих вчених 
дозволив дійти висновку, що спільною для них всіх є ідея, що вказує на 
роль криміналістичної класифікації як базового систематизуючого 
елемента методики розслідування злочинів, від якого прямо залежить 
комплекс методичних рекомендацій зі здійснення розслідування та 
шляхи удосконалення таких рекомендацій. 

Така наукова позиція пов’язана із самою сутністю злочинної події як 
об’єкту вивчення криміналістики. Безумовно, злочин становить інтерес й 
для інших наук, зокрема, кримінального права, кримінального процесу, 
кримінології, юридичної психології тощо. Проте кожна із вказаних галузей 
акцентована на дещо різних властивостях та характеристиках даного 
об’єкту пізнання. Як слушно зазначає В. В. Тіщенко, об’єкт дослідження 
може бути правильно та всебічно пізнаний лише тоді, коли за допомогою 
класифікації ми проникаємо у сутність досліджуваного об’єкта, 
аналізуємо його як певну систему та вивчаємо окремі його утворюючі 
елементи, частини, пізнаючи закономірності їх присутності, взаємозв’язку 
і взаємодії в рамках досліджуваної структури [22, с. 29]. Ми підтримуємо 
позицію вчених, які вказують на те, що роль криміналістичної класифікації 
полягає у виділенні криміналістично значущих ознак злочинної діяльності 
та діяльності з розслідування таких злочинів, що дозволяє виробити 
максимально ефективні та оптимальні криміналістичні методики [11,  
с. 349; 12, с. 427; 13, с. 352-353; 4, с. 52]. 
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В. А. Журавель з позиції функціонального призначення 
криміналістичної класифікації пропонує розглядати її як засіб 
упорядкування окремих категорій злочинів за їх криміналістично 
значущими ознаками системи [7, с. 162]. Тобто враховуючи тематику 
нашого наукового дослідження можна стверджувати, що криміналістична 
класифікація корупційних злочинів, що вчиняються в органах місцевого 
самоврядування, покликана дати цілісне розуміння про сутність та 
систему таких злочинів, особливості їх вчинення та розслідування. Це в 
свою чергу дозволить систематизувати теоретичні напрацювання та 
результати практики боротьби з даним проявом злочинності з метою 
виявлення основних криміналістично значущих характеристик такої 
протиправної діяльності, виробити та обґрунтувати типові ситуації 
реалізації злочинного корупційного умислу у сфері діяльності органів 
місцевого самоврядування, систематизувати основні версії, тактичні 
завдання та засоби їх вирішення. 

Слід вказати, що методику розслідування корупційних злочинів в 
органах місцевого самоврядування слід віднести до міжвидових методик. 
Для позначення цих методик досить часто використовуються поняття 
«групові» чи «комплексні» [12, с. 422–427; 13, с. 362]. Використання 
названих понять пов’язане із врахуванням кримінально-правового 
критерію класифікації злочинних діянь у поєднанні із суто 
криміналістичними їх ознаками. Саме гармонійне поєднання різних за 
кримінальною кваліфікацією злочинів із врахуванням їх спільних 
криміналістично значущих ознак дозволяє науці виробляти такі міжвидові 
(групові чи комплексні) методики, що могли б задовольнити потреби 
слідства. 

Необхідно зазначити, що існують різні підходи до вирішення питання 
щодо визначення підстав для побудови криміналістичної класифікації. 
Деякі науковці вказують на те, що основне призначення криміналістичної 
методики – забезпечити розкриття та розслідування злочину та 
притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, що можливе 
лише із урахуванням конкретних положень кримінального законодавства, 
що вказує на конкретну систему сутнісних ознак злочинної події, які 
підлягають доказуванню. Р. С. Бєлкін говорить про те, що дієвими окремі 
криміналістичні методики будуть лише тоді, коли кримінально-правові 
критерії класифікації лежатимуть в основі таких методик [2, с. 743]. Інші ж 
вчені вказують на те, що в основі криміналістичної класифікації мають 
лежати суто криміналістичні ознаки, які характеризують злочинну 
діяльність як специфічний вид людської діяльності. Тобто це такі її 
ознаки, що висвітлюють спосіб підготовки, вчинення та приховування 
злочину, характеризують особу злочинця, об'єкт та предмет злочинного 
посягання, обстановку, знаряддя та засоби його реалізації [16, с. 16–52]. 

Узагальнюючи наведені наукові підходи можна дійти висновку про 
можливість врахування кримінально-правових та суто криміналістичних 
ознак при здійсненні побудови криміналістичної класифікації корупційних 
злочинів, що вчиняються в органах місцевого самоврядування. Крім того 
окремо слід підкреслити, що специфічною характеристикою 
досліджуваних злочинів, що вчиняють в органах місцевого 
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самоврядування, є саме корупційна складова. Врахування даної 
специфічної ознаки обумовлене її безпосереднім впливом на усі 
криміналістично значущі елементи злочинної події. Тому віднесення 
певної групи злочинів, що вчиняються в органах місцевого 
самоврядування, до корупційних, пов'язане як зі здійсненням правильної 
кримінально-правової кваліфікації діяння, так і з забезпеченням 
належного рівня організації та вибором правильної методики здійснення 
розслідування. 

У ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» під корупцією 
розуміється використання особою, уповноваженою на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, чи прирівняною до неї особою 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з 
метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи 
прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 
уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, чи прирівняній до неї особі, або на її вимогу іншим 
фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 
протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей [9]. Слід погодитися з А. В. Савченком, 
який вказує на неоднозначність та неоднорідність віднесення певних 
злочинних діянь до корупційних відповідно до вітчизняного та 
міжнародного законодавства [19, с. 14–17]. Тому важливим для теорії та 
практики боротьби зі злочинністю є розуміння сутності корупційного 
діяння як такого. 

На думку А. В. Реуцького аналіз наведеної у ст. 1 Закону України 
«Про запобігання корупції» дефініції, його положень та окремих норм 
Кримінального кодексу України (далі – КК України) дозволяють дійти 
висновку, що до ознак, які визначають сутність корупційних злочинів, слід 
віднести наступні: 

1) специфічна сфера суспільних відносин – сфера діяльності органів 
державного управління та місцевого самоврядування; 

2) неправомірне використання чи зловживання посадовою особою 
наданими їй службовими повноваженнями та пов'язаними з цим 
можливостями; 

3) задоволення шляхом такого зловживання особистих інтересів чи 
інтересів третіх осіб; 

4) спеціальний суб’єкт злочину – особа, уповноважена на виконання 
функцій держави [17, с. 195]. 

Урахування вказаних ознак корупційної діяльності та аналіз норм КК 
України дозволяє дійти висновку, що при побудові криміналістичної 
класифікації корупційних злочинів в органах місцевого самоврядування 
слід враховувати кримінальні діяння, передбачені статтями 191, 210, 364, 
365-2, 366, 368, 368-2, 369-2, 370 КК України [14]. 

Також, з урахуванням особливостей корупційної складової окремих 
злочинів та результати дослідження особливостей розробки 
криміналістичних класифікацій [20, с. 5–60; 5, с.133–144], можна зробити 
висновок, що класифікація досліджуваної групи злочинів повинна 
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здійснюватися із урахуванням криміналістично значущих ознак, що 
характеризують: 1) особу злочинця; 2) предмет посягання; 3) спосіб 
злочину (способи підготовки, вчинення та приховування злочинів);  
4) злочинні технології; 5) результати та наслідки злочину. 

Класифікуючи корупційні злочини, що вчиняються в органах 
місцевого самоврядування, потрібно почати із такої підстави як 
характеристика особи злочинця. Як слушно відзначає О. Банчук, 
суб’єктами корупційних злочинів, що вчиняються у сфері діяльності 
органів місцевого самоврядування, можуть бути: 

1) депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати 
місцевих рад; 

2) посадові особи органів місцевого самоврядування; 
3) посадові особи юридичних осіб публічного права, які одержують 

заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету [1, с. 10]. 
Усі вказані категорії осіб з позиції кримінального законодавства можуть 

бути охарактеризовані як спеціальні суб’єкти, що тягне за собою кримінально-
правові та кримінальні процесуальні наслідки, а також значний інтерес 
громадськості та ЗМІ до розслідування злочинних діянь таких осіб. 

Необхідно вказати, що КК України (ст.ст. 368-4, 369 КК України) 
передбачає кримінальну відповідальність за корупційні злочини в сфері 
діяльності органів місцевого самоврядування, що вчиняються не спеціальним, 
загальним суб’єктом. Тобто це особа, що не наділена певними владними 
повноваженнями, а навпаки, намагається схилити посадову особу органу 
місцевого самоврядування до корупційної діяльності. 

На нашу думку, питання розслідування корупційних злочинів в 
органах місцевого самоврядування, що вчиняються загальним суб’єктом, 
мають досліджуватися в межах окремої мікрометодики. Це обумовлено 
не лише окремою кримінально-правовою кваліфікацією незаконних діянь, 
пов’язаних із підкупом осіб, які надають публічні послуги, та пропозицією, 
обіцянкою або наданням неправомірної вигоди службовій особі, але, в 
першу чергу, специфічною характеристикою слідчих ситуацій, версій та 
тактичних завдань розслідування таких злочинів. 

Також необхідно зазначити, що класифікація корупційних злочинів в 
органах місцевого самоврядування може здійснюватися за кількістю 
задіяних у корупційному діянні осіб : 

– одна особа – тобто безпосередньо особа, уповноважена на 
виконання функцій місцевого самоврядування; 

– декілька осіб – особа, уповноважена на виконання функцій 
місцевого самоврядування, та один або декілька посередників із числа 
осіб, пов’язаних із суб’єктом злочину через професійну діяльність чи 
особисті стосунки. 

За предметом посягання можна виділити злочини, що спрямовані на 
заволодіння: 

– грошовими коштами (у тому числі – й бюджетними) – національна 
чи іноземна валюта, крипто валюта; 

– майном – рухоме та нерухоме (автотранспорт, ювелірні прикраси, 
дорогоцінне каміння, витвори мистецтва, антикварні вироби, квартири, 
будівлі, земельні ділянки тощо); 
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– послугами (пов’язані із процесом працевлаштування, фінансовою 
чи соціальною діяльністю, перевезенням людей та вантажів, сервісне 
обслуговування різних об’єктів, некомерційні послуги інтимного характеру 
тощо); 

– пільгами чи перевагами (звільнення від оплати житлово-
комунальних послуг, надання бюджетних кредитів чи послуг, 
необґрунтоване преміювання, позачергове чи першочергове отримання 
квартир тощо); 

– нематеріальними активами (права на об’єкти інтелектуальної 
власності, право користування специфічними об’єктами; нагороди; 
одноразове чи систематичне отримання інформації; «лобіювання» 
інтересів тощо). 

Значення класифікації корупційних злочинів у сфері діяльності 
органів місцевого самоврядування залежно від предмета злочинного 
посягання полягає у специфіці слідової картини таких злочинів та 
визначенні тактичних завдань і напрямів здійснення розслідування. 

Диференціація досліджуваної групи злочинів за способом злочину 
повинна враховувати деякі особливості способу підготовки, вчинення та 
приховування даних корупційних злочинів. 

Для внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 
початкового етапу його розслідування значення має класифікація за 
способом підготовки: 

– створення умов корупційної діяльності (використання можливостей 
бюрократичного апарату, підробка документів, створення перепон для 
легальної діяльності суб’єктів, налагодження корупційних зв’язків з 
представниками правоохоронних та інших державних органів); 

– провокація пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди. 
Надзвичайно важливим для систематизації вихідних слідчих ситуацій 

та організації процесу розслідування є криміналістична класифікація за 
способом вчинення корупційного злочину: 

– використання службового становища; 
– зловживання службовим становищем; 
– невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; 
– прийняття пропозиції чи обіцянки надання неправомірної вигоди; 
– одержання неправомірної вигоди. 
Спосіб приховування корупційних злочинів в органах місцевого 

самоврядування багато в чому впливає на високий рівень латентності 
даних діянь та ускладнює процес виявлення, розкриття та розслідування 
даної групи злочинів. За способом приховування злочини можна 
класифікувати на такі, що передбачають: 

– прийняття законного рішення чи вчинення законних дій в межах 
владних повноважень злочинця; 

– фальсифікацію облікової та звітної документації, внесення змін до 
неї, її повну заміну або виготовлення фіктивних документів; 

– штатні переміщення; 
– знищення матеріальних слідів злочину. 
Крім того, аналізуючи особливості розслідування корупційних 

злочинів, що вчиняються у сфері діяльності органів місцевого 
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самоврядування, необхідно враховувати той фактор, що такі злочини 
досить часто носять системний характер. Тому залежно від кількості 
вчинення корупційних злочинів, що входять до досліджуваної групи, 
можна класифікувати їх на: одиничні (ситуативні) та системні. 

Найбільш влучним для позначення системного вчинення корупційних 
злочинів в органах місцевого самоврядування буде їх висвітлення як 
певної злочинної технології, специфіка реалізації якої на пряму впливає 
на процес розслідування. 

На думку Ю. О. Гресь, під злочинною технологією слід розуміти 
структуровану систему алгоритмів дій зацікавлених суб’єктів, що 
реалізуються за умов застосування визначеного комплексу знарядь та 
засобів і спрямовані на поетапне та послідовне досягнення 
запланованого злочинного результату [6, с. 171]. 

Наведене поняття досить влучно характеризує сутність корупційної 
діяльності, що має місце у сфері діяльності органів місцевого самоврядування. 
Крім того злочинні технології, що мають місце в даному випадку, можуть бути 
класифіковані залежно від специфіки налагоджених корупційних зв’язків з 
представниками правоохоронних органів, інших державних органів, установ та 
створення умов реалізації таких злочинних технологій: 

– злочинні технології, що передбачають залучення до корупційних 
схем службовців органів місцевого самоуправління різних рівнів; 

– злочинні технології, що передбачають залучення до корупційних 
схем представників правоохоронних органів (поліції, прокуратури); 

– злочинні технології, що передбачають залучення до корупційних 
схем представників суду; 

– злочинні технології, що передбачають залучення до корупційних 
схем осіб приватного права. 

Також, класифікація корупційних злочинів, що вчиняються в органах 
місцевого самоврядування, може будуватися із врахуванням результатів 
та наслідків злочину: 

– отримання неправомірної вигоди службовою особою; 
– отримання неправомірної вигоди третьою особою; 
– порушення норм вітчизняного чи/та міжнародного законодавства; 
– порушення прав, свобод та законних інтересів особи, що 

здійснювала надання неправомірної вигоди; 
– порушення прав, свобод та законних інтересів третьої особи; 
– налагодження нових корумпованих зв’язків. 
Підсумовуючи, зазначимо, що криміналістична класифікація є 

важливим елементом такої міжвидової (групової, комплексної) 
криміналістичної методики, як методика розслідування корупційних 
злочинів в органах місцевого самоврядування. ЇЇ розробка спрямована на 
забезпечення побудови ефективної методики розслідування даної групи 
злочинів. Виділення криміналістичної класифікації з урахуванням 
кримінально-правових та криміналістично значущих підстав дозволить 
сформувати комплексні методичні рекомендації із врахуванням різних 
типових ситуацій початкового та подальшого етапів розслідування, 
визначити типові версії, тактичні завдання та передбачити оптимальний 
набір засобів їх вирішення. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Ю. А. Мотлич 

 
Данная статья посвящена исследованию криминалистической 

классификации коррупционных преступлений в органах местного 
самоуправления. В ней рассматриваются вопросы, касающиеся определения 
оснований построения криминалистической классификации, выделения 
видов преступлений и их значение для разработки криминалистической 
методики расследования коррупционных преступлений в органах местного 
самоуправления. 

Анализ научных работ ученых позволил прийти к выводу о том, что 
криминалистическая классификация является базовым систематизирующим 
элементом методики расследования преступлений, от которого напрямую 
зависит комплекс методических рекомендаций по осуществлению 
расследования и пути совершенствования таких рекомендаций. 

Такая научная позиция связана с самой сущностью преступного события 
как объекта изучения криминалистики. Автор статьи поддерживает позицию 
ученых, которые указывают на то, что роль криминалистической 
классификации заключается в выделении криминалистически значимых 
признаков преступной деятельности и деятельности по расследованию таких 
преступлений. Это позволяет построить максимально эффективные и 
оптимальные криминалистические методики. 

Методика расследования коррупционных преступлений в органах 
местного самоуправления относится к межвидовым методикам. Построение 
криминалистической квалификации преступлений с учетом общих 
криминалистически значимых и уголовно-правовых признаков позволяет 
науке создавать такие межвидовые методики, которые могли бы 
удовлетворить потребности следствия. 

Ключевые слова: криминалистическая классификация, коррупция, 
органы местного самоуправления, расследование, методика расследования 
преступлений. 
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CRIMINALISTIC CLASSIFICATION OF CORRUPTION CRIMES IN LOCAL 
GOVERNMENTS 

 
Yu. Motlich  

 
This article is devoted to the study of criminalistic classification of corruption 

crimes in local governments. It discusses issues related to determining the basis 
for constructing a criminalistic classification, types and their significance for the 
development of criminalistic techniques for investigating corruption crimes in local 
government. 

Analysis of the scientific works of scientists led to the conclusion that the 
criminalistic classification is the basic systematizing element of crime investigation 
methodology, from which directly complex depends guidelines for the 
implementation of the investigation and ways to improve such recommendations. 

Such a scientific position is connected with the very essence of a criminal 
event as an object of study of criminalistics. The author of the article supports the 
position of scientists, indicate that the role of the criminalistic classification is to 
single out criminalistic signs of criminal activity and activities to investigate such 
crimes. This allows you to build the most effective and optimal criminalistic 
techniques. 

The method of investigation of corruption crimes in local governments is 
related to interspecific methods. Criminalistic construction qualifying offenses 
given the common criminalistic significant and criminal-legal signs allows science 
to create such interspecific methods that could satisfy the needs of the 
investigation. 

Key words: forensic classification, corruption, bodies of local self-
government, investigation, methods of investigation of crimes. 
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ОЗНАКИ ПРОПАГАНДИ ДЕСТРУКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ В ТЕКСТІ 
МОВНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

У статті розглянуто сутність та різновиди пропаганди 
деструктивного характеру, можливості її криміналізації у чинному 
законодавстві України. Зокрема, пропонується для обговорення комплексне 
визначення пропаганди екстремізму. Визначені критерії розмежування 
пропаганди екстремізму, пропаганди деструктивного характеру взагалі 
від схожих за змістом повідомлень. При цьому акцентується увага на 
виключенні з правил. Здійснена спроба систематизувати ознаки наявності 
пропаганди деструктивного характеру у мовному повідомленні. Наведені 
приклади висновків експерта, де виявлена така пропаганда. 

Ключові слова: пропаганда, деструктивний характер, мовне 
повідомлення, критерії розмежування.  

Складно переоцінити роль пропаганди у сучасному суспільстві – 
відусюди в інформаційному просторі лунають такі усталені кліше, як 
пропаганда здорового образу життя, пропаганда позитивного іміджу 
країни, позитивного іміджу правоохоронних органів, пропаганда 
культурних цінностей, пропаганда патріотизму і, навпаки, пропаганда 



Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз 

 383

культу насильства та жорстокості, пропаганда війни, пропаганда 
наркотиків, пропаганда екстремізму, пропаганда тероризму, пропаганда 
расової, національної, релігійної нетерпимості, пропаганда самогубства 
тощо. Пропаганда може бути явною і скритою, конструктивною і 
деструктивною, вона може досягати поставлених цілей, а може 
викликати відчуження, сприйматися як безпідставна брехня або 
ігноруватися, але вона завжди передбачає публічність, масовість і є 
засобом впливу на свідомість людей, формує в них певне ставлення до 
подій, процесів, певну поведінку у суспільстві і т.ін. Одним із головних 
носіїв пропаганди є мовлення у вигляді виступів, публікацій, інтерв’ю, 
надання консультацій у мережі Інтернет тощо. 

Вирішення питання щодо наявності в тексті мовного повідомлення 
деструктивної пропаганди, яка суперечить чинному законодавству, 
призводить до загострення відносин, ескалації напруженості у 
суспільстві, до нанесення шкоди психічному і фізичному здоров’ю людей, 
до руйнування моральних устоїв суспільства тощо, – за останні роки 
поступово перетворилося на невід’ємну складову предмету судово-
лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи. Раніше автор вже 
зупинялася на проблемі визначеності поняття пропаганди і її видів у 
законодавстві України та з позицій лінгвістики як базової науки для 
зазначеної експертизи [1]. Зокрема, було запропоновано домовитися про 
нове змістовне наповнення терміну «пропаганда», яке б включало і 
поняття агітації, що, окрім компоненти роз’яснення, передбачає активну 
складову – заклики до боротьби за якусь ідею, політику тощо або проти 
неї, переконання в чомусь, спонукання до дій шляхом розповсюдження 
певних ідей, слоганів [2, с. 10, 1162]. Також, не претендуючи на 
безспірність, були надані уточнення та нові визначення в частині 
об’єктивного змісту деяких видів пропаганди. 

Так, серед іншого, на думку автора (враховуючи термінологію у 
воєнній сфері [3] та в юриспруденції [4; 5]), пропаганда війни (окрім 
національно-визвольної) – 1) публічні заклики, інші види схиляння до 
агресивної війни або до розв’язання іншого воєнного конфлікту; 
2) публічні беззаперечні схвалення, вихваляння агресивної війни, 
розв’язання іншого воєнного конфлікту як способу вирішення 
суперечностей політичного, економічного, етнічного і релігійного 
характеру між окремими країнами, групами країн, всередині держави, без 
прив’язки до територіально-адміністративних утворень, державних 
кордонів; 3) публічне представлення агресивної війни або розв’язання 
іншого воєнного конфлікту як безальтернативного, єдино можливого, 
вимушеного обставинами способу вирішення зазначених вище 
суперечностей (незалежно від форми вираження вказаного у пп. 2, 3 – у 
вигляді тверджень, оціночних суджень, риторичних питань тощо).  

Пропаганда расової, національної, релігійної нетерпимості 
(враховуючи термінологію в юриспруденції [4; 5]) – 1) публічні заклики, 
інші види схиляння до розв’язання суперечностей етнічного, релігійного 
характеру насильницьким шляхом, до знищення, вигнання, депортації і 
тому подібного представників певної раси, національності, іншої етнічної 
групи, релігійної течії тощо; 2) публічне беззаперечне вихваляння 
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властивостей, рис, вчинків, досягнень, демонстрація виключно або 
переважно позитивних якостей і т.ін. однієї раси, національності, іншої 
етнічної групи, релігії, конфесії тощо у контексті з тенденційною 
демонстрацією виключно або переважно негативної інформації, з якою 
не можна миритися, щодо інших раси, національності, етнічної групи, 
релігії, конфесії тощо (незалежно від форми вираження – у вигляді 
тверджень, оціночних суджень, риторичних питань тощо); 3) публічне 
тенденційне представлення виключно або переважно негативної 
інформації, з якою не можна миритися, щодо певної раси, національності, 
іншої етнічної групи, релігії, конфесії тощо (незалежно від форми 
вираження – у вигляді тверджень, оціночних суджень, риторичних питань 
тощо). 

Пропаганда вживання шкідливих для здоров’я людини засобів, 
речовин – заклики та інші види схиляння до вживання зазначених 
засобів, речовин (якщо йдеться не про застосування в медичних цілях), 
вихваляння, однобічне висвітлення їх позитивних якостей при 
замовчуванні негативних наслідків від їх споживання або перекручуванні 
інформації щодо останніх, доведення, створення враження, що таке 
вживання є нормою суспільної поведінки, широко розповсюдженим 
явищем, яке не заслуговує на осуд, необхідним, найкращим, 
найпростішим шляхом для досягнення певних позитивних результатів 
(наприклад, посилання у даному контексті на вживання цих засобів і 
речовин відомими, популярними особами, пов’язування вживання засобів 
і речовин із стимулюванням творчої діяльності, появою впевненості, 
розкутості, виходом із депресії і т.ін.) тощо. 

Пропаганда самогубства – заклики та інші види схиляння людини до 
умисного позбавлення себе життя, доведення, створення враження, що 
самогубство є розповсюдженим явищем, яке об’єктивно не заслуговує на 
осуд, найкращим (гордим, героїчним і т.п.), найпростішим, необхідним, 
єдиним правильним шляхом виходу із ситуації, яка склалася, ознакою 
неординарності, сили духу людини, способом її переходу у кращий світ, 
задля реінкарнації тощо. 

Взагалі-то можна підійти до визначення в законі деструктивної 
пропаганди іншим шляхом, об’єднавши деякі з її видів в єдине поняття 
«пропаганда екстремізму», складовими якої є: 

– публічне виправдування, масове поширення ідей необхідності, 
доцільності насильницької зміни основ конституційного ладу або влади в 
Україні, порушення адміністративно-територіальної цілісності України; 
збройного конфлікту, війни, масових заворушень як способу вирішення 
суперечностей політичного, економічного, етнічного і релігійного 
характеру між окремими країнами, групами країн, всередині держави, без 
прив’язки до територіально-адміністративних утворень, державних 
кордонів, як безальтернативного, єдино можливого, вимушеного 
обставинами способу вирішення зазначених вище суперечностей;  

– масове поширення ідей історико-культурної, ментальної 
несумісності проживання певних етнічних груп (груп за мовною чи 
територіальною ознакою, за ідеологічними переконаннями тощо) на 
території України; 
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– публічне заперечення злочинного характеру, масове поширення 
інформації, спрямованої на виправдання тероризму, терористичної 
діяльності, нацизму, геноциду, масових репресій, переслідування, 
знищення людей за ознаками соціальної, расової, національної, мовної, 
політичної, релігійної належності або відношення до релігії, за ознакою 
місця проживання на території України, переслідування, знищення 
інакомислячих; 

– масове поширення свідомої брехні (шляхом перекручення або 
вигадування даних, тенденційного замовчування даних) стосовно 
органів державної влади, політичних партій, політичних діячів, політичної, 
економічної, соціальної ситуації в Україні, релігійної сфери життя і т.п. з 
метою спонукання, підбурювання, іншого виду схиляння людей до 
насильницьких дій, іншої деструктивної поведінки, що може призвести 
або призвело до насильницького повалення конституційного ладу або до 
захоплення державної влади в Україні, зміни меж території України, 
загострення відносин, ескалації напруженості, виникнення конфліктів (в 
тому числі збройних) між різними верствами населення всередині країни, 
між державами, між представниками певних рас, національностей, 
релігійних конфесій, між носіями певних ідеологічних, політичних 
поглядів, до нанесення шкоди психічному і фізичному здоров’ю людей, до 
руйнування моральних устоїв суспільства, до масового знищення, 
руйнування культурно-історичних цінностей тощо. 

При цьому немає значення, в якій формі виражена інформація – у 
вигляді закликів, тверджень, оціночних суджень тощо. Окремо слід 
відмітити, що цитування, передача змісту Біблії, Корану, інших 
священних писань, культурно-історичних джерел, а також цитування, 
передача змісту або поширення наукових праць, творів, де об’єктивно 
висвітлюється інформація, пов’язана з екстремізмом, екстремістською 
діяльністю, не може вважатися поширенням матеріалів екстремістського 
чи іншого деструктивного характеру. 

Можна окремо виписати статтю КК України щодо пропаганди 
тероризму (його ідеології, конкретних ідей, терористичної діяльності 
тощо). Можна доповнювати вже існуючи статті Кодексу частинами 
стосовно пропаганди, яка може призвести чи призвела до певних 
наслідків. Варіантів багато, вибір залежить від концептуального підходу 
до внесення змін в чинне законодавство стосовно деструктивної 
пропаганди. Але, незалежно від варіантів, очевидне одне – деструктивна 
пропаганда, яка набирає обертів в Україні і завдає шкоди її безпеці, 
людям, має бути криміналізована.  

Запропоновані автором визначення не виникли із порожнечі або із 
суто теоретичних міркувань – це результат узагальнення великої 
кількості матеріалів, що надходять для проведення семантико-
текстуальної експертизи в системі судово-експертних установ, 
експертних підрозділів Служби безпеки України та Міністерства юстиції 
України. Після затухання хвилі радикальних настроїв 1914-1915 років та 
як реакція на роботу правоохоронних органів в Україні прямі заклики до 
насильницьких дій, відкрите розпалювання ворожнечі і т.п. здебільшого 
змінилися на приховану форму спонукання, підбурювання, іншого роду 
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схиляння до тих самих насильницьких дій, до деструктивної поведінки, до 
підтримки злочинної діяльності тощо. Основним засобом маніпулювання 
свідомістю українців у цьому сенсі дедалі все більше стає пропаганда. 

Аналіз матеріалів, що надходять для проведення семантико-
текстуальної експертизи, вже дозволяє певним чином систематизувати 
ознаки наявності деструктивної пропаганди у тексті мовного 
повідомлення, яке має публічний характер, призначене для поширення 
або було поширено. Зокрема, можна виокремити такі блоки ознак: 

– заклики, інші види схиляння до певних деструктивних дій (до 
агресивної війни або до розв’язання іншого воєнного чи збройного 
конфлікту; до розв’язання суперечностей етнічного, релігійного характеру 
насильницьким шляхом, до знищення, вигнання, депортації і тому 
подібного представників певної раси, національності, іншої етнічної 
групи, релігійної течії тощо; до вчинення терористичних, диверсійних 
актів, до вбивств; до масових безпорядків; до вживання шкідливих для 
здоров’я людини засобів, речовин (якщо йдеться не про застосування в 
медичних цілях); до умисного позбавлення себе життя; до вчинення 
самосуду; до знищення власними силами, на свій розсуд бездомних 
тварин тощо; 

– беззаперечні схвалення, вихваляння агресивної війни, розв’язання 
іншого воєнного чи збройного конфлікту як способу вирішення 
суперечностей політичного, економічного, етнічного і релігійного 
характеру між окремими країнами, групами країн, всередині держави, без 
прив’язки до територіально-адміністративних утворень, державних 
кордонів; вихваляння застосування грубої фізичної сили як засобу 
вирішення конфліктів між людьми; 

– беззаперечне вихваляння властивостей, рис, вчинків, досягнень, 
демонстрація виключно або переважно позитивних якостей і т.ін. однієї 
раси, національності, іншої етнічної групи, релігії, конфесії тощо у 
контексті з тенденційною демонстрацією виключно або переважно 
негативної інформації, в тому числі з якою не можна миритися, щодо 
інших раси, національності, етнічної групи, релігії, конфесії тощо; 
вихваляння, однобічне висвітлення позитивних якостей шкідливих для 
здоров’я людини засобів, речовин при замовчуванні негативних 
наслідків від їх споживання або перекручуванні інформації щодо 
останніх; 

– представлення агресивної війни або розв’язання іншого воєнного 
чи збройного конфлікту, вчинення терористичних, диверсійних актів, 
вбивств, масових безпорядків, насильницької зміни основ 
конституційного ладу або влади в Україні, порушення адміністративно-
територіальної цілісності України тощо як безальтернативного, єдино 
можливого, вимушеного обставинами способу вирішення суперечностей 
політичного, економічного, етнічного і релігійного характеру між окремими 
країнами, групами країн, всередині держави, без прив’язки до 
територіально-адміністративних утворень, державних кордонів; 
сповідування жорстокості і насильства як необхідних умов 
життєдіяльності суспільства; поширення ідей доцільності зазначених дій 
насильницького характеру, жорстокого поводження; 
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– заперечення злочинного характеру, поширення інформації, 
спрямованої на виправдання тероризму, терористичної діяльності, 
нацизму, геноциду, масових репресій, переслідування, знищення людей 
за ознаками соціальної, расової, національної, мовної, політичної, 
релігійної належності або відношення до релігії, за ознакою місця 
проживання на території України, переслідування, знищення 
інакомислячих;  

– доведення, створення враження, що самогубство є 
розповсюдженим явищем, яке об’єктивно не заслуговує на осуд, 
найкращим (гордим, героїчним і т.п.), найпростішим, необхідним, єдиним 
правильним шляхом виходу із ситуації, яка склалася, ознакою 
неординарності, сили духу людини, способом її переходу у кращий світ, 
задля реінкарнації тощо; що вживання шкідливих для здоров’я людини 
засобів, речовин є нормою суспільної поведінки, широко 
розповсюдженим явищем, яке не заслуговує на осуд, необхідним, 
найкращим, найпростішим шляхом для досягнення певних позитивних 
результатів; 

– розкриття технології насильства і вбивств, методів 
виготовлення та використання пристосувань для катування, для 
вчинення самогубства, засобів для вчинення вибухів, підпалів, знищення 
бездомних тварин тощо, смакування подробиць вбивств, наявність 
натуралістичних і детальних зображень та описань знущань, тортур, 
кривавих розправ, жахів, вампіризму, садизму тощо;  

– тенденційне представлення виключно або переважно негативної 
інформації, в тому числі з якою не можна миритися, щодо певної раси, 
національності, іншої етнічної групи, релігії, конфесії, щодо держави, її 
певного регіону, щодо якихось подій або процесів, щодо певної діяльності 
(наприклад діяльності правоохоронних чи судових органів, органів влади) 
тощо; 

– поширення ідей історико-культурної, ментальної несумісності 
проживання певних етнічних, релігійних, мовних та інших груп на 
території України; 

– поширення свідомої брехні (шляхом перекручення або вигадування 
даних, тенденційного замовчування даних) стосовно органів державної 
влади, політичних партій, політичних діячів, політичної, економічної, 
соціальної ситуації в Україні, релігійної сфери життя і т.п.  

Необхідною компонентою виявлення наявності пропаганди, окрім 
публічного призначення або поширення матеріалів, в яких вона 
міститься, є мета мовного повідомлення. Якщо такою метою є 
спонукання, підбурювання, іншого виду схиляння людей до 
насильницьких дій, деструктивної поведінки, жорстокого поводження, що 
можуть призвести або призвели до насильницького повалення 
конституційного ладу або до захоплення державної влади в Україні, зміни 
меж території України, вчинення терористичних чи диверсійних актів, 
фізичного знищення політичних опонентів, загострення відносин, 
ескалації напруженості, виникнення конфліктів (в тому числі збройних) 
між різними верствами населення всередині країни, між державами, між 
представниками певних рас, національностей, релігійних конфесій, між 
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носіями певних ідеологічних, політичних поглядів, до нанесення шкоди 
психічному і фізичному здоров’ю людей, до руйнування моральних устоїв 
суспільства, до масового знищення, руйнування культурно-історичних 
цінностей тощо, то у мовному повідомленні міститься певний вид 
деструктивної пропаганди. Якщо викладене в матеріалах відповідає 
дійсності, не має упередженого характеру, автор не ставив на меті 
схиляння людей до насильницьких дій, деструктивної поведінки, 
жорстокого поводження, то воно є критикою, аналізом, описом, 
коментарем, міркуваннями, припущеннями, передачею настроїв 
населення, викладом фактичних даних та їх оцінкою, альтернативною 
офіційній точкою зору на історію України і тому подібним. Виключення 
складають, як вже зазначалося, не зважаючи на первинну мету, Біблія, 
Коран, інші священні писання, культурно-історичні джерела. 

Зрозуміло, що не всі наведені ознаки пропаганди і не завжди можна 
виявити в тексті методами семантико-текстуальної експертизи. Так, питання 
істинності викладеної в тексті інформації – прерогатива суду, який 
спирається у своєму рішенні на отримані в ході слідства докази, на які 
можуть перетворитися, наприклад, висновки фахівців у галузі історії, 
релігієзнавства, культурології тощо. При проведенні семантико-текстуальної 
експертизи, коли експерт стикається з фактичними твердженнями, я 
рекомендую вживати формулювання: «Якщо викладене в тексті відповідає 
дійсності, то це є критикою, аналізом, описом тощо. А якщо взагалі не 
відповідає дійсності чи певним чином викривлює реальну ситуацію у бік, 
наприклад, звеличення проблем, недоліків, негативних аспектів 
мобілізаційних можливостей України, процесу створення чисельної 
боєздатної армії, стану економіки в Україні, ставлення українців до 
бойових дій на Донбасі тощо, то це упереджена, необ’єктивна інформація, 
яка нав’язує читачам-українцям пораженські настрої, думку про 
нездатність України створити власну боєздатну армію, перемагати у 
бойових діях, взагалі вести війну, бойові дії, про відсутність підтримки, 
нерозуміння більшістю населення України АТО на Донбасі». 

Коли в тексті спостерігається викривлення очевидного, 
загальновідомої інформації, то експерт може зробити висновок, що 
викладене в тексті є упередженою, необ’єктивною інформацією, 
наприклад, в частині, яка просуває, нав’язує, прищеплює читачам-
українцям думку про легітимність виборів, які відбулися в ДНР та ЛНР, в 
результаті чого ці території і фактично, і юридично відокремилися від 
України («Данные выборы не подтвердили нахождение Донбасса в 
составе украинского государства, как того хотел Киев, а наоборот, 
юридически оформили фактическую независимость бывших 
украинских областей»). 

В той же час, нерідко висновок про наявність пропаганди взагалі не 
залежить від істинності фактичних даних, які згадуються у мовному 
повідомленні. Справа може бути у тенденційній підбірці фактажу. В одній з 
експертиз я дійшла висновку, що «надані на дослідження тексти за своїм 
змістом, незалежно від того, правдиву чи неправдиву інформацію вони 
містять кожний окремо, є складовими пропаганди системи поглядів, яка 
послідовно, цілеспрямовано, аргументовано, без надання 
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альтернативного бачення просуває, нав’язує, прищеплює читачам-
українцям чотирьохвимірну ідею: 1) Україна – несамостійна, керована зовні 
держава, яка зазнає краху в політичній, соціально-економічній, оборонній 
сферах, із якого немає виходу; український народ історично нездатний на 
самостійні перемоги у війні, у бойових діях, безповоротно роз'єднаний 
історично і культурно; українська влада – профашистська, деструктивна, 
жорстока, знищує фізично свій народ; 2) з боку РФ відсутня агресія проти 
України, Росія беззаперечно переможе у бойових діях чи у війні з Україною; 
3) для США, західноєвропейського політикуму відносини з РФ, її 
президентом важливіші, ніж Україна; 4) вибори, які відбулися в ДНР та 
ЛНР, легітимні, в результаті чого ці території і фактично, і юридично 
відокремилися від України, і цей процес незворотний, у ДНР та ЛНР 
побудована чітка дієздатна власна структура органів державної влади, 
відбувається поступове налагодження самостійної державності 
самопроголошених республік. З точки зору граматики російської мови, в 
досліджених текстах немає закликів, але наведене вище, у своїй 
сукупності, є схилянням, спонуканням читачів до припинення опору РФ, до 
визнання самопроголошених ДНР та ЛНР як самостійних держав, до зміни 
діючої влади, яка є профашистською і знищує свій народ», тобто, по суті, є 
певним різновидом деструктивної пропаганди в частині посягання на 
інформаційну безпеку України, на її обороноздатність, територіальну 
цілісність тощо. Але в теперішній час, за відсутності визначення багатьох 
видів деструктивної пропаганди у чинному законодавстві, вживання 
експертом терміну «пропаганда» там, де це не передбачено певною статею 
закону, розмиває, іноді взагалі нівелює доказову значущість Висновку 
експерта. 

Семантико-текстуальна експертиза в принципі готова встановлювати 
наявність деструктивної пропаганди у мовних повідомленнях, а 
законодавство України на даний час ще не може належним чином 
забезпечити інформаційну безпеку ані держави в цілому, ані її громадян 
в частині протидії цьому підступному засобу маніпулювання свідомістю. 
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ПРИЗНАКИ ПРОПАГАНДЫ ДЕСТРУКТИВНОГО ХАРАКТЕРА В ТЕКСТЕ 

УСТНОГО СООБЩЕНИЯ 
 

Т. В. Будко 
 

В статье рассмотрены сущность и разновидности пропаганды 
деструктивного характера, возможности ее криминализации в отечественном 
законодательстве. В частности, определяются понятия пропаганды войны 
(кроме национально-освободительной), пропаганды расовой, национальной, 
религиозной нетерпимости, пропаганды употребления вредных для здоровья 
человека средств и веществ, пропаганды самоубийства.  

На обсуждение выносится комплексное определение пропаганды 
экстремизма, составляющими которой являются публичное оправдание, 
массовое распространение идей необходимости, целесообразности 
насильственного изменения основ конституционного строя и власти в Украине, 
нарушения ее территориальной целостности, вооруженного конфликта, войны, 
массовых беспорядков как способов решения противоречий политического, 
экономического, этнического и религиозного характера; массовое 
распространение идей историко-культурной, ментальной несовместимости 
проживания определенных этнических групп (групп по языковому, 
территориальному признаку, по идеологическим убеждениям) на территории 
Украины; публичное отрицание преступного характера, массовое 
распространение информации, нацеленной на оправдание терроризма, 
террористической деятельности, нацизма, геноцида, массовых репрессий, 
преследования, уничтожения людей по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой, политической, религиозной принадлежности или 
отношения к религии, по признаку проживания на территории Украины, 
инакомыслящих; массовое распространение сознательной лжи (путем 
искажения данных, вымысла, тенденциозного замалчивания данных) в 
отношении политической, социально-экономической, религиозной и пр. сфер 
жизни общества с целью побуждения, подстрекательства и др. видов 
склонения людей к насильственным действиям, прочим видам деструктивного 
поведения, что может привести или привело к насильственному свержению 
конституционного строя, захвату государственной власти, нарушению 
суверенитета и территориальной целостности государства, эскалации 
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напряжения и возникновению конфликтов (в том числе – вооруженных) между 
различными слоями населения внутри страны, между государствами, между 
представителями разных рас, национальностей, религиозных конфессий, 
между носителями определенных идеологических и политических взглядов, к 
нанесению ущерба, вреда психическому и физическому здоровью людей, к 
разрушению моральных устоев общества, к массовому уничтожению, 
разрушению культурно-исторических ценностей и т.д.  

Предпринята попытка систематизировать признаки наличия пропаганды 
деструктивного характера в текстовом сообщении. Определены критерии 
размежевания пропаганды экстремизма, пропаганды деструктивного 
характера в целом от похожих по содержанию сообщений. Приведены 
примеры заключений эксперта, где выявлена такая пропаганда. 

Ключевые слова: пропаганда, деструктивный характер, речевое 
сообщение, критерии разграничения. 

 
SIGNS OF PROTECTION OF A DESTRUCTIVE CHARACTER IN THE TEXT 

OF URGENT MESSAGE 
 

T. Budko 
 

The article discusses the nature and types of propaganda of a destructive 
nature, the possibility of its criminalization in domestic legislation. In particular, the 
concepts of propaganda for war (other than national liberation), propaganda for 
racial, national, religious intolerance, propaganda for the use of harmful 
substances and substances for human health, and for suicide propaganda are 
defined. 

There is put up for discussion a comprehensive definition of propaganda of 
extremism, the components of which are public justification, mass dissemination of 
ideas of necessity, expediency of violent change of the foundations of the 
constitutional system and power in Ukraine, violation of its territorial integrity, 
armed conflict, war, mass riots as ways of resolving political, economic 
contradictions, ethnic and religious nature; mass dissemination of ideas of 
historical, cultural, mental incompatibility of the residence of certain ethnic groups 
(groups on linguistic, territorial grounds, ideological convictions) on the territory of 
Ukraine; public denial of a criminal nature, mass dissemination of information 
aimed at justifying terrorism, terrorist activity, Nazism, genocide, mass repression, 
persecution, extermination of people on grounds of social, racial, national, 
linguistic, political, religious or religious affiliation on the territory of Ukraine, 
dissenters; mass dissemination of conscious lies (by distorting data, fiction, 
tendentious suppression of data) in the political, socio-economic, religious and 
other spheres of society with the aim of encouraging, abetting and other types of 
inducing people to violent actions, other destructive behaviour, which may or has 
led to the violent overthrow of the constitutional order, the seizure of state power, 
the violation of the sovereignty and territorial integrity of the state, the escalation of 
tension the emergence of conflicts (including armed) between different segments 
of the population within the country, between states, between representatives of 
different races, nationalities, religious denominations, between carriers of certain 
ideological and political views, to harm, damage to the mental and physical health 
of people, to destruction moral foundations of society, to mass destruction, the 
destruction of cultural and historical values, etc. 
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An attempt was made to systematize the signs of the presence of propaganda 
of a destructive nature in a text message. The criteria for the delimitation of 
propaganda of extremism, the propaganda of a destructive nature in general from 
similar content messages are defined. There are some examples of expert 
conclusions, which revealed such propaganda. 

Key words: propaganda, destructive nature, speech message, criteria for 
differentiation. 

 
 
 

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.34 
УДК 343.98 

 
А. Л. Ованнісян 

кандидат філологічних наук,  
заступник завідувача відділу 

 
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України 
 

ТИПИ ОЗНАК ТА СПОСОБИ ЇХ ДІАГНОСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ 
ПРОВЕДЕННІ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ  

 
Статтю присвячено розгляду комплексу питань, що пов’язані з 

особливостями класифікації ознак усного мовлення за різними критеріями: 
стійкістю/нестійкістю, динамічністю/статичністю, за складом, за 
походженням тощо, а також способів їх аналізу й оцінки під час проведення 
діагностичного дослідження.  

Розглянуті фактори, що обумовлюють прояви певних типів ознак в 
усному мовленні. Особливу увагу приділено аналізу та оцінці ідентичних 
ознак, які формувались і реалізовувались в мовленні під впливом різних 
факторів. 

Ключові слова: лінгвістичне дослідження усного мовлення, 
діагностичний аналіз, ідіолект, класифікація, ознака, оцінка значимості 
ознаки, комплекс ознак, інтенсивність прояву ознак, міжмовна 
інтерференція, рівень лінгвістичного дослідження.  

 
 

Цю статтю присвячено розгляду ключового елементу лінгвістичного 
дослідження усного мовлення ознаки, визначення її типу, відповідної 
класифікації, від чого залежить об’єктивність та повнота оцінки її 
значимості в комплексі встановлених ознак ідіолекту мовця при 
проведенні діагностичного та ідентифікаційного дослідження усного 
мовлення. 

Актуальність проблем, що вирішуються в цій статті, обумовлена 
необхідністю розробки комплексних, системних підходів щодо 
класифікації та оцінки діагностичної та ідентифікаційної значимості 
встановлених ознак, з урахуванням факторів, під впливом яких вони 
формувались і реалізовувались в мовленні.  
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Рішення діагностичних і ідентифікаційних задач у межах 
лінгвістичного дослідження усного мовлення проводиться шляхом 
встановлення та оцінки ознак ідіолекту, тобто індивідуальної сукупності 
мовленнєвих особливостей людини.  

Ознаки мовлення класифікуються у відповідності до певних правил 
та норм. Мовні норми та граматичні правила – це «сукупність найбільш 
стійких традиційних реалізацій мовної системи, відібраних і закріплених у 
процесі суспільної комунікації» [1, 337]. 

Зокрема, граматичні ознаки регламентуються чіткими, однозначними 
правилами і оцінюються при дослідженні за принципом відповідності/не 
відповідності певному правилу. 

Фонетичні, просодичні ознаки реалізуються та оцінюються у 
відповідності до норм вимови звуків, звукових сполучень, тощо, які 
закладені в фонетичну пам’ять людини, існують «на слуху» і 
підтримуються постійним прослуховуванням еталонного мовлення 
артистів, дикторів та інших осіб, для яких нормативність мовлення є 
обов’язковою умовою їхньої професійної діяльності. Саме з цих причин, 
наявність хорошого слуху є важливою умовою об’єктивності експертних 
висновків у цій частині лінгвістичного дослідження..  

Для підтримки в фонетичної пам’яті еталонного «зразка» орфоепічної 
норми експерт може використовувати також формалізований набір 
еталонів вимови звуків, наведений у спеціальних програмах, наприклад, 
у «Фонексі» [2].  

Можливість структурування та класифікації фонетичних та 
просодичних ознак базується на наукових знаннях про мовотворчий 
апарат людини, про особливості вимови звуків (місце їх утворення), 
інтонаційного, акцентологічного оформлення мовлення. Специфіка їх 
дослідження з метою встановлення їх відповідності/невідповідності 
нормам є в тому, що вони піддаються тільки типовому словесному опису. 
Між тим, одні й ті ж просодичні й фонетичні ознаки, в силу їх динамічного 
характеру (мінливості), проявляються в мовленні різних людей з 
неоднаковою інтенсивністю. Тому, коли експерт визначає специфіку 
вимови, наприклад, звуку [а] як більш закритого, ніж у нормі, він визначає 
тип відхилення від норми, але не інтенсивність прояву цієї мовленнєвої 
особливості в мовленні конкретної людини.  

Крім того, певні фонетичні прояви не мають понятійного визначення. 
Тому експерти зазвичай вимушені користуватись загальними описовими 
характеристиками, наприклад, «ненормативна вимова звуку...». 

Нормативність/ненормативність ознак мовлення може бути 
обумовлена різними причинами: психофізіологічними, анатомічними, 
соціальними, психологічними тощо. Наприклад, наявність відхилень в 
будові органів мовленнєвого тракту, порушень психофізіологічних 
процесів мовоутворення призводять до прояву дефектів мовлення, 
стресові стани – до тимчасових відхилень від норми тощо. 

1. Діагностичний аналіз ознак 
Вибір експертом методів дослідження залежить від змісту певних 

криміналістичних завдань, що вирішуються: чи є вони суто 
діагностичними чи ідентифікаційними. 
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Діагностичний аналіз може проводитись як самостійне експертне 
дослідження і як частина ідентифікаційного дослідження.  

У будь-якому випадку, аналіз ознаки проводиться з урахуванням 
таких факторів, як: 

– зміст криміналістичної задачі, що вирішується; 
– галузь наукових знань, у межах якої вона вирішується; 
– тип встановлених ознак, який класифікується у відповідності до 

критеріїв: 
– їх стійкості/нестійкості; 
– матеріальної виразності/прихованості прояву; 
– динамічності/статичності прояву; 
– за складом; 
– за їх належністю до груп загальних/окремих ознак тощо. 
1.1 Зміст криміналістичної задачі, що вирішується 
Вибір методики проведення лінгвістичного дослідження усного 

мовлення визначається змістом криміналістичної задачі, що вирішується, 
а саме, її діагностичним/ідентифікаційним характером, співвіднесеністю з 
тією чи іншою областю мовленнєвої діяльності (наприклад, при вирішенні 
питань про форму висловлювання, про соціолінгвістичні або 
психолінгвістичні характеристики особистості) тощо. 

1.2 Галузь наукових знань, що використовуються при дослідженні 
Різноманіття факторів, за участю яких формується й реалізується 

мовлення, відображається в інформації про особу мовця, що 
передається за його допомогою і може представляти інтерес для 
слідства і суду. Мовленнєві особливості вивчаються в мовознавстві, 
психології, фізіології, соціології тощо. Однак можливість співвіднесення 
ознаки з певною галуззю наукового знання не завжди очевидна. Різні 
властивості людини можуть реалізуватися в його мовленні у вигляді 
однієї й тієї ж ознаки. Наприклад, більш закритий варіант вимови звуку [а] 
може проявлятися як індивідуальна особливість артикуляції конкретної 
людини, як ознака мовлення нерідною мовою або говіркова ознака 
(загальні ознаки приналежності до територіальних говірок, що 
досліджуються в межах соціолінгвістики та лінгвістики), як ознака імітації 
(індивідуалізуюча ознака, що досліджується в межах психолінгвістики, 
соціолінгвістики, лінгвістики), як випадкова (нестійка) ознака, обумовлена 
фізичним станом мовця, ситуацією спілкування тощо. Відповідно, 
експертна оцінка ознаки залежатиме від того, яка властивість мовлення 
людини в ній виражена, що, в свою чергу, грає визначальну роль під час 
оцінки її значимості в комплексі ознак мовлення конкретної людини, а 
значіть, – і «частки її участі» у формуванні експертних висновків. 

1.3 Типи ознак 
Класифікація ознак проводиться за різними критеріями: 
– за стабільністю реалізації в мовленні конкретної людини: стійкі 

(відносно стійкі)/нестійкі;  
– за походженням: вроджені/набуті; 
– за характером: динамічні/статичні; 
– за формою реалізації: матеріально виражені/приховані;  
– за функціональним призначенням; 
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– за складом: монофункціональні, багатофункціональні й комплексні; 
– за класифікаційною значимістю: загальні/окремі. 
1.3.1 Аналіз ознаки за критерієм «стійка/нестійка» 
Cтійкість ознаки – збереження форми її реалізації відносно 

незмінною протягом певного часу.  
Стійкість ознак мовлення обумовлена об’єктивним характером 

психофізіологічних, анатомо-фізіологічних, психологічних та інших 
процесів, які лежать в основі мовленнєвої діяльності.  

Основним критерієм оцінки стійкості ознаки є її повторюваність у 
мовленні однієї й тієї ж людини. Слід зазначити, що немає чітких 
кількісних параметрів для визначення проявів певної ознаки, як достатніх, 
щоб оцінити її як стійку. На наш погляд, подібних фіксацій має бути як 
мінімум 3-4: одноразовий прояв ознаки просто фіксується, дворазовий – 
привертає увагу, трьохразовий – є підставою для визнання її стійкою, а 
чотирьохразовий тощо – підтверджує правомірність висновку. 

Аналіз ознаки за критерієм стійкості/нестійкості є одним із 
початкових, але важливих етапів її дослідження, на якому визначається її 
характерність для мовленнєвої індивідуальності даної людини, а також 
придатність для подальшого дослідження. Таким чином, із кола 
встановлених ознак відсікаються випадкові, нестійкі мовленнєві 
особливості, які зазвичай проявляються під впливом короткочасних 
факторів, зокрема: 

– коли людина знаходиться в неприродньому для нього 
психоемоційному, фізичному стані; 

– коли вона об’єднує мовленнєву діяльність з іншою, яка викликає 
спотворення мовленнєвих особливостей (наприклад, прийом їжі, біг); 

– коли вона розмовляє при наявності різнорідних перешкод 
природної реалізації мовлення: шумів, що змушують її говорити з 
незвичайною для неї гучністю, обмеженості часу обміркування розмови, 
що змушує говорити в незвично швидкому темпі, коли вона спілкується з 
людиною, що погано чує, тощо; 

– коли виникає необхідність читати за відсутності розвинених навичок 
читання тощо. 

Рівень впливу окремих факторів на стійкість/нестійкість ознак 
мовлення людини залежить від її особистісних якостей: сили волі, 
характеру, психофізіологічних особливостей тощо. Наприклад, чим 
краще людина володіє собою в стресових ситуаціях, тим менше 
ймовірність прояву в її мовленні нестійких особливостей. 

Нестійкі ознаки не враховуються в процесі діагностичного чи 
ідентифікаційного дослідження мовлення. 

Відмінності в стійкості реалізації ознак можуть бути обумовлені 
об’єктивно-тематичними, психоемоційними, мотиваційними та іншими 
факторами, що викликає необхідність їх встановлення під час 
експертного дослідження: чи обумовлені вони тим, що об’єктами 
дослідження є мовлення різних людей, або відмінностями в мовленнєвих 
ситуаціях і вибраних поведінкових стереотипах, формах висловлювання 
тощо. Так, характерною особливістю мовлення людей, чиї мовленнєві 
навички сформувалися в Україні, є фрикативний звук [г]. Однак за роки 
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навчання в школі в них формувалися навички вимови вибухового 
варіанту цього звуку. Тому при проведенні, наприклад, офіційних 
процесуальних дій (допиту, відбирання зразків мовлення тощо) деякі 
фігуранти справ по можливості намагаються дотримуватись норм 
літературної мови, зокрема, під час вимови звуку [г]. У результаті, досить 
часто невстановлений учасник досліджуваної розмови вимовляє 
фрикативний варіант звуку [г], а особа, що перевіряється, або чергує 
обидва варіанти його вимови, або повністю дотримується вимог його 
нормативної вимови. Так само, людина з низьким культурно-освітнім 
рівнем, що звикла до використання специфічного й обмеженого запасу 
слів, потрапивши в обстановку офіційного допиту, виявляється в 
своєрідному мовному «ступорі». 

Об’єктивна причина відмінностей у стійкості ознак, особливо 
фонетичних, лексичних, може бути закладена й в тематичному змісті 
мовлення досліджуваної особи та особи, що перевіряється. У результаті, 
в одному з них можуть повністю бути відсутніми або рідко 
використовуватися, наприклад, слова зі звуком [г], що обмежує або 
виключає саму можливість дослідження особливостей вимови цього 
звуку. 

Емоційні сплески можуть стати причиною прояву в мовленні людини 
ритмоінтонаційних, темпових, фонетичних та інших особливостей, не 
характерних для його мовлення в спокійному психоемоційному стані. 
Схожа ситуація може мати місце навіть у межах однієї розмови, якщо 
вона супроводжується різкими змінами в комунікативній ситуації, а отже, 
в психоемоційному стані людини. 

Урахування цих факторів впливу особливо важливе при проведенні 
порівняльного аналізу мовлення досліджуваної особи та особи, що 
перевіряється, оскільки вони можуть призвести до спотворення або 
розбіжностей у складі комплексу досліджуваних ознак. Це дозволяє 
правильно діагностувати причину виникнення розглянутої мовленнєвої 
особливості з метою встановлення причини прояву певної ознаки в 
мовленні тільки однієї з двох осіб, мовлення яких порівнюється: з 
причини його нехарактерності для ідіолекта конкретної людини чи в силу 
розглянутих вище причин. 

1.3.2 Аналіз ознак за походженням: вроджена/набута 
Голосові, фонетичні й просодичні ознаки мовлення відносяться до 

групи мовленнєвих властивостей людини, з яких складається основа 
комплексу індивідуалізуючих, вроджених ознак її мовлення, які даруються 
природою і не набуваються в процесі навчання. Доказом цього є таке 
явище, як імітація. У мовленні можна імітувати окремі фонетичні та 
інтонаційні особливості мовлення іншої людини, але тільки до того часу, 
коли імітатор втрачає контроль над «процесом» і несвідомо починає 
говорити в природній для себе «манері». 

Саме вроджені психофізіологічні, психологічні та анатомо-фізіологічні 
особливості людини обумовлюють прояви відхилень від норми вимови, 
інтонаційного оформлення мовлення, а також прояви різноманітних 
патологій: назалізації мовлення, гаркавості, заїкання тощо.  
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Дефекти мовлення, що обумовлені анатомо-фізіологічними 
факторами, проявляються внаслідок порушень у будові або 
функціонуванні органів мовотворчого апарату. Наприклад, вроджена 
коротка вуздечка, парези м’язів язика (частковий параліч) можуть стати 
причиною гаркавості. При наявності певних анатомо-фізіологичних 
відхилень, що ускладнюють носове дихання (викривлення носової 
перегородки, аденоїди тощо), голос набуває гугняве темброве 
забарвлення (ринолалія) тощо. 

Дефекти мовлення, що викликані порушеннями в роботі мовленнєвих 
зон кори головного мозку і підкірки, проявляються як в логічності викладу 
інформації, так і в особливостях вимови звуків, звукосполучень, слів 
тощо (наприклад, заїкання, анартрія).  

Проте, відхилення від орфоепічних і просодичних норм можуть бути 
обумовлені не тільки анатомо-фізіологічними особливостями 
мовленнєвого апарату людини, але й соціолінгвістичними, 
психолінгвістичними, ситуативними причинами, тобто виступати як набуті 
особливості мовлення.  

Наприклад, заїкання може бути обумовлено переохолодженням, 
стресовим емоційним станом тощо. 

Таким чином, об’єктивність дослідження фонетичних і просодичних 
особливостей мовлення залежить від правильної діагностики 
першопричини їх виникнення і правильної класифікаційної оцінки 
встановлених ознак. 

1.3.3 Аналіз ознак динамічного/статичного типу 
До групи ознак динамічного характеру відносяться, наприклад, 

просодичні, фонетичні ознаки мовлення, які піддаються змінам в певних 
межах, що обумовлено особливостями будови мовленнєвого тракту 
людини, мовленнєвою ситуацією, фізичним і психоемоційним станом 
мовця під час мовлення, обраною ним моделлю поведінки під час 
спілкування тощо.  

У процесі аналізу ознак цієї групи встановлюються не тільки їх якісні 
та класифікаційні характеристики, але й кількісні параметри, які 
відображаються в інтенсивності їх прояву за якістю та тривалістю.  

Проблема дослідження динамічних ознак полягає в відсутності 
можливості їх точного виміру й позначення. Експерт змушений 
обмежуватись лише загальним визначенням характеру відхилення від 
норми: більш закритий (ніж у нормі) звук [а], гаркавість тощо. 

До групи ознак статичного типу відносяться ознаки з більшою 
стабільністю прояву властивостей: наприклад, лексико-граматичні, 
стилістичні особливості мовлення.  

Ураховуючи розбіжності у властивостях ознак цих двох типів, їх 
аналіз проводиться з використанням різних методів і схем дослідження. 

1.3.4 Аналіз ознак, що мають матеріально виражений/прихований 
характер 

Ознаки матеріально вираженого характеру реалізуються в звуковій 
формі, піддаються фіксації у формі звукозапису або тексту. Вони можуть 
бути простими (наприклад, ознаки вимови певного звуку) або складними, 
багаторівневими (наприклад, ознаки міжмовної інтерференції, які є 
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комплексними і встановлюються на декількох лінгвістичних рівнях). 
Однак в будь-якому разі їм притаманна конкретика, яка виражається в 
звуці, слові, висловлюванні.  

Ознаки прихованого характеру (наприклад, певні психолінгвістичні), 
складаються з безлічі елементів в єдине ціле та виражаються в 
дискурсивних, багаторівневих абстрагованих взаємозв’язках. Ознаки 
прихованого характеру формуються під впливом величезної кількості 
особистісних, соціальних, психологічних і ситуативних факторів. Тому 
досить важко визначити їх справжню етимологію, враховуючи те, що 
експерт, в основному, працює з невеликим обсягом мовленнєвого 
матеріалу невідомої людини. 

1.3.5 Аналіз ознак за функціональним призначенням 
Аналіз ознак за їх функціональним призначенням проводиться з 

урахуванням факторів, дією яких можуть бути обумовлена їх реалізація в 
мовленні. Вони розподіляються на групи монофункціональних і 
багатофункціональних. До групи монофункціональних ознак відносяться 
такі, що підлягають дослідженню і оцінці у відповідності до одного 
критерію, наприклад, гаркавість. 

До групи багатофункціональних ознак відносяться такі, ідентичні, але 
можуть реалізовуватись у мовленні під впливом різних факторів, 
наприклад, заїкання.  

1.3.6 Аналіз ознак за складом 
Аналіз ознак за складом проводиться з урахуванням їх складу, за 

яким вони розподіляються на групи простих, складних і комплексних.  
Прості ознаки реалізуються на одному лінгвістичному рівні й 

досліджуються в межах однієї наукової галузі (наприклад, ознаки 
фонетичні, лексичні, синтаксичні). 

Складні ознаки проявляються на двох-трьох рівнях. Наприклад, 
лексичні повтори можуть розглядатися як лексична, стилістична, ритміко-
інтонаційна (просодична), дискурсивна ознака. 

Комплексні ознаки складаються з простих ознак різних лінгвістичних 
рівнів і, відповідно, встановлюються після аналізу ознак-компонентів, з 
яких вони складаються. Таким чином, деякі ознаки можуть розглядатися 
як самостійно, так і в якості частини іншої, складної ознаки. Наприклад, 
ослаблена редукція (або її відсутність) ненаголошених голосних звуків у 
мовленні російською мовою, може бути визначена як особливість 
мовлення людини. Однак у комплексі з іншими ознаками (наприклад, 
ненормативною вимовою голосних звуків в наголошеній позиції, 
порушенням норм узгодження, керування слів у словосполученні, 
обмеженим словниковим запасом тощо) вона може бути віднесена до 
групи ознак міжмовної інтерференції.  

1.3.7 Аналіз ознаки за критерієм «загальна/окрема» 
Віднесення ознаки до типу загальних визначає її належність до 

певного класу, роду, виду, тобто до безлічі однорідних об’єктів 
аналогічного походження. 

Родовий характер загальних ознак означає, що вони проявляються в 
мовленні великих спільнот людей (наприклад, нормативна вимова 
звуків), а до групи окремих ознак відносяться індивідуальні прояви 
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загальних ознак (наприклад, відхилення від норм вимови звуків). Крім 
того, такі дискурсивні особливості мовлення, як рівень мислення, логічна 
послідовність висловлювання тощо відносяться до групи загальних 
ознак, а більш детальні особливості їх реалізації в мовленні певної особи 
(форми невмотивованих лексичних повторів, наявність розгорнутих 
уточнень, обмовок тощо) – до групи окремих. 

Однак до групи загальних ознак відносяться не тільки ті з них, що 
проявляються у формі їх нормативної реалізації, але й ті відхилення від 
норми, що характерні для мовлення певних груп людей. Наприклад, 
регіональні форми просторіччя (суржику), а також міжмовної 
інтерференції, характерні для мовлення жителів України під час 
мовлення російською або українською мовами. 

Загальні ознаки можуть складатися з дрібних груп загальних ознак. 
Наприклад, комплексна ознака міжмовної інтерференції складається з 
фонетичних, просодичних, лексико-граматичних та інших більш 
конкретних груп загальних ознак. Чим вужче група певного типу ознак, 
тим більше індивідуалізуюче значення загальної ознаки, якщо воно 
обумовлено анатомічною, психофізіологічною індивідуальністю людини 
(наприклад, такий дефект мовлення, як заїкання може проявлятись у 
різних формах: звукової, складової, лексичної тощо). 

Слід зазначити, що деякі ознаки можуть бути класифіковані як 
загальні, так і окремі. Так, прискорений темп мовлення може свідчити про 
індивідуальну особливість мовлення людини або про те, що мовленнєві 
навички мовця сформувалися в закарпатському регіоні України, де такий 
темп мовлення є частим явищем. Однак можливість віднесення даної 
ознаки до групи загальних, територіальних повинна бути підтверджена 
дослідженням інших ознак, що підтверджують її приналежність до 
комплексу діалектних особливостей того чи іншого закарпатського 
говору. 

Таким чином, загальні ознаки розглядаються в двох аспектах: 
– ознаки, що проявляються в мовленні однієї особи протягом всього 

мовленнєвого фрагмента, тобто більшість загальноголосових, 
загальномовних ознак; 

– ознаки, що проявляються в мовленні великих груп людей. 
Визначення приналежності ознаки до групи загальних чи окремих 

ознак є важливою частиною як діагностичного, так і ідентифікаційного 
дослідження мовленнєвих особливостей. Від правильної оцінки загальної 
ознаки залежить об’єктивність оцінки похідних окремих ознак. Наприклад, 
у мовленні досліджуваної особи проявляється системний комплекс ознак 
міжмовної інтерференції, характерних для мовлення вірмена російською 
мовою [3]. Проте в мовленні особи, що перевіряється, фіксується 
мовленнєва особливість, яка не входить в цей комплекс ознак 
(наприклад, простежується нормативна редукція ненаголошених 
голосних звуків). Наявність у мовленні однієї з цих двох осіб комплексу 
ознак міжмовної інтерференції і його повна або часткова відсутність у 
мовленні іншої може свідчити про наступне: 

– перша особа розмовляє нерідною мовою, а друга, наприклад, імітує 
так званий «іноземний акцент», а це вже зовсім інша ознака; 
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– у мовленні другої особи виявляються індивідуальні або говорові 
особливості, що частково збігаються з ознаками міжмовної інтерференції, 
характерними для даної пари мов; 

– встановлені два різних комплекси ознак міжмовної інтерференції, 
що свідчить про те, що у двох осіб різні рідні мови; 

– зразки мовлення відбиралися в однієї і тієї же особи з великим 
відривом у часі, достатнім, щоб у рівні володіння нею нерідною мовою 
відбулися істотні зміни тощо. 

Окремі ознаки за властивостями розподіляються на дві групи: 
– такі, що не обумовлені типовими умовами мовленнєвої діяльності 

(територіальними, соціальними тощо); 
– такі, що являють собою форми реалізації загальних ознак, але 

рівень інтенсивності їх прояву надає їм індивідуалізуючі властивості. Це 
переважно стосується динамічних ознак. 

Наприклад, характерною особливістю мовлення російською мовою 
носія азербайджанської мови є більш закритий звук [а], що наближається 
до [о]. Ця ознака, встановлена в його мовленні, відноситься до групи 
загальних ознак. Проте в мовленні нерідною мовою декількох носіів 
однієї й тієї же мови ця ознака може проявлятись з різною інтенсивністю: 
у когось [а] звучить як більш закритий, у когось – як менш закритий 
варіант цього звуку. Тому індивідуальний прояв загальної фонетичної 
ознаки може бути оцінений як окрема ознака. Зважаючи на це, ознака, 
яка на етапі роздільного аналізу мовлення з ознаками міжмовної 
інтерференції класифікувалася як загальна фонетична ознака, на етапі 
порівняльного аналізу розглядається вже як окрема, оскільки є 
можливість її зіставлення за інтенсивністю прояву в мовленні 
досліджуваної особи та особи, що перевіряється. 

Таким чином, відбувається трансформація динамічних загальних 
ознак в окремі, які «вимірюються» за інтенсивністю реалізації. 

Індивідуалізуюче значення окремих ознак визначається за їх 
ідентифікаційною значимістю, яка залежить від їх етимології, тобто від 
властивостей людини, які вони відображають. Так, більш закритий звук [а], 
що наближається до [о], може проявлятися в мовленні російською мовою і 
носія цієї мови, і людини, для якої російська мова не є рідною. У першому 
випадку – це досить рідкісне відхилення від норми, тому ця ознака 
оцінюється як окрема, з високим коефіцієнтом ідентифікаційної значимості. У 
другому випадку – як вже зазначалося вище, поки не проведено оцінку 
інтенсивності її прояву, вона розглядається як загальна ознака. 

Оцінка ознак статичного характеру здійснюється за іншими 
критеріями. Наприклад, використання розмовної, просторічної лексики в 
мовленні побутового характеру оцінюється як загальна ознака. Але коли 
цей стилістичний пласт представлений як вкраплення в науковий або 
офіційно-діловий стиль мовлення, то він вже виступає в якості окремої, 
індивідуалізуючої ознаки. 

1.3.8 Частота реалізації ознаки в мовленні досліджуваної особи та 
особи, що перевіряється 

Ознаки проявляються в мовленні з різною частотою. Наприклад, 
фонетичні особливості реалізуються частіше, ніж синтаксичні, звуки [а], 
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[о], [р], [т] частіше, ніж звуки [ю], [я], [ж], [х]. У групі динамічних ознак 
частота відхилень від норми вище, ніж у групі статичних.  

Слід зазначити, що в групі граматичних особливостей теж 
спостерігаються відмінності в частоті відхилень від норми. Наприклад, 
неправильне вживання слів в словосполученнях фіксується рідше, ніж 
порушення порядку слів у реченні.  

Частота реалізації ознаки може бути обумовлена не тільки 
об’єктивними, але й суб’єктивними, ситуативними причинами: 

– тематикою розмови; 
– відмінностями в типу висловлювання; 
– особливостями мовленнєвої ситуації; 
– обмеженістю словникового запасу мовця тощо. 
Відповідно, для дослідження одних ознак потрібно більше мовленнєвого 

матеріалу, ніж для інших. Таким чином, достатність його обсягу залежить від 
частотності прояву в ньому ознак, які можуть дати уявлення про сукупність 
індивідуальних мовленнєвих особливостей людини. 

Частотність прояву ознак як критерій їх класифікаційного аналізу 
розглядається в двох аспектах: 

– за частотою реалізації в мовленні однієї людини; 
– за частотою реалізації в мовленні взагалі. 
У першому випадку, ознака класифікується за критерієм 

«загальний/окремий» і, відповідно, визначається його значимість у 
комплексі встановлених ознак. У другому випадку, встановлюється 
обернено пропорційна залежність частоти реалізації ознаки від його 
ідентифікаційної значимості. Наприклад, надчасте використання 
асемантічних слів (слів-паразитів) в сучасних умовах спілкування, 
безумовно, характеризує культуру мовлення людини. У той же час їх 
індивідуальна значимість нівелюється в силу мало не загального 
розповсюдження цієї лексико-стилістичної особливості. Найбільш 
високочастотним синтаксичним відхиленням від норми в умовах 
спонтанного непідготовленого мовлення є порушення порядку слів у 
реченні. Воно обумовлено відсутністю можливості повноцінного 
обдумування і формулювання інформації, що висловлюється. І саме в 
силу того, що це відхилення від норми відрізняється великою частотністю 
прояву, воно в значній мірі втрачає своє індивідуалізуюче значення. 

Таким чином, частота реалізації ознак як критерій оцінки їх 
ідентифікаційної значимості розглядається в декількох аспектах. 
Наприклад, на основі елементарного статистичного і логічного аналізу 
мовленнєвих ознак, що піддаються підрахунку, визначається можливість 
дослідження окремих фонетичних ознак в невеликому за обсягом 
матеріалі, оскільки зазвичай вдається набрати необхідну кількість 
прикладів, що підтверджують стійкий характер прояву індивідуальної 
особливості вимови звуків. Що ж стосується синтаксичних, а тим більше 
психолінгвістичних та інших дискурсивних ознак мовлення, то найчастіше 
їх ідентифікаційна значимість виявляється незначною в силу того, що 
невеликий обсяг матеріалу не дає можливості повноцінного аналізу 
подібних ознак навіть з метою встановлення їх стійкого характеру. Крім 
цього, відмінності у формі висловлювання, у мовленнєвій ситуації, в якій 
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фіксувалися досліджувана розмова і зразки, істотно відображаються на 
мовленнєвій поведінці невстановленої особи та особи, що перевіряється. 
А це, у свою чергу, – на виборі ними мовленнєвих засобів. 

Частота прояву ознак у мовленні різних людей встановлюється з 
метою визначення їх ідентифікаційної значимості. Чим рідше в мовленні 
людей виявляється така особливість, тим вище її діагностична й 
ідентифікаційна значимість і навпаки. 
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ТИПЫ ПРИЗНАКОВ И СПОСОБЫ  

ИХ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ  

 
А. Л. Ованнисян 

 
В статье исследуется комплекс вопросов, связанных с особенностями 

классификации признаков устной речи за разными критериями диагностики и 
оценки:  

– по их устойчивости/неустойчивости;  
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– по их происхождению ( вродженнные/приобретенные); 
– по их характеру (динамичные/статичные); 
– по форме реализации ( материально выраженные/скрытые);  
– по их функциональному назначению 

монофункциональные/многофункциональные); 
– по их составу (простые/ сложные/комплексные/; 
– по их классификационной значимости (общие/частные); 
– по частотности реализации в речи и т.д. 
Все перечисленные классификационные группы признаков описаны как в 

содержательном плане, так и в функциональном, то есть проанализированы 
особенности их выявления, оценки факторов, под воздействием которых они 
сформировались и оценки их диагностической и идентификационной 
значимости. Такой подход к их исследованию обусловлен тем, что 
возможность соотнесения признака с той или иной областью научного знания 
не всегда очевидна и однозначна. Разные свойства человеческой личности 
могут реализоваться в его речи в виде одного и того же признака. Например, 
более закрытый вариант произнесения звука [а] может проявляться как 
индивидуальная особенность артикуляции конкретного человека, как признак 
речи на неродном языке либо диалектная особенность (общий признак, 
который исследуется в рамках социолингвистики, психолингвистики и 
лингвистики), как признак имитации (индивидуализирующий признак, который 
исследуется в рамках психолингвистики, социолингвистики, лингвистики), как 
случайный (неустойчивый) признак, проявление которого обусловлено 
физическим состоянием говорящего, коммуникативной ситуацией (приемом 
пищи , бегом в процессе говорения) и т.д. Поэтому понимание природы 
происхождения и реализации того или иного признака в речи является 
основополагающим условием для его правильной классификации, на основе 
которой в дальнейшем достигается объективность оценки его 
диагностической и идентификационной значимости в комплексе признаков 
речи конкретного человека, а следовательно, и «доли его участия» в 
формировании экспертных выводов. 

В статье изложены также принципы классификации признаков по их 
составу з разделением на три группы: простые признаки, сложные и 
комплексные. Особое внимание уделено комплексным признакам (Например, 
признаки межъязыковой интерференции)., которые состоят из простых 
признаков и устанавливаются после анализа признаков-компонентов. 
Вследствие этого, комплексные признаки часто не исследуются в полной 
мере, что может привести к необъективности выводов эксперта.  

Ключевые слова: лингвистическое исследование устной речи, 
диагностический анализ, идиолект, классификация, признак, оценка 
значимости признака, комплекс признаков, интенсивность проявления 
признаков, межъязыковая интерференция, уровень лингвистического 
исследования.  
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TYPES OF THE SIGHNS AND METHODS  
OF THEIR DIAGNOSTIC ANALYSIS IN THE LINGUISTIC  

RESEARCH OF ORAL SPEECH  
 

А. Ovannisian 
 

The article examines a set of issues related to the features of the 
classification of signs of oral speech for various diagnostic and evaluation criteria: 

– by their stability / instability; 
– by their origin (congenital / acquired); 
– by their nature (dynamic / static); 
– according to the form of implementation (materially expressed / hidden); 
– according to their functional purpose (monofunctional / multifunctional); 
– by their composition (simple / complex / complex /; 
– by their classification significance (general / private); 
– by frequency of implementation in speech, etc. 
All listed classification groups of signs are described both in the content plan 

and in the functional one, that is, the features of their identification, evaluation of 
the factors under the influence of which they formed and the evaluation of their 
diagnostic and identification significance are analyzed. Such an approach to their 
study is due to the fact that the possibility of correlating a trait with a particular 
area of scientific knowledge is not always obvious and unambiguous. Different 
properties of the human person can be realized in his speech in the form of one 
and the same sign. For example, a more closed version of the pronunciation of 
sound [a] can manifest itself as an individual feature of the articulation of a 
particular person, as a sign of speech in a non-native language or a dialect feature 
(a common sign that is studied in the framework of sociolinguistics, 
psycholinguistics and linguistics), as a sign of imitation which is studied in the 
framework of psycholinguistics, sociolinguistics, linguistics), as an accidental 
(unstable) feature, the manifestation of which is due to the physical state of the 
speaker, communicative situation (eating, jogging in the process of speaking), etc. 
Therefore, understanding the nature of the origin and realization of a particular 
sign in speech is a fundamental condition for its correct classification, on the basis 
of which an objective assessment of its diagnostic and identification significance is 
subsequently achieved in the complex of signs of a particular person’s speech 
and, consequently, of his forming expert conclusions. 

The article also outlines the principles for the classification of signs according 
to their composition by dividing them into three groups: simple signs, complex and 
complex. Particular attention is paid to complex features (for example, signs of 
cross-language interference), which consist of simple signs and are established 
after analyzing the signs of the components. As a result, complex signs are often 
not fully investigated, which can lead to the bias of the expert's conclusions. 

Key words: linguistic study of oral speech, diagnostic analysis, idiolect, 
classification, sign, evaluation of the significance of the sign, complex of signs, 
persistent sign, intensity of manifestation of signs, multi-language interference, 
level of linguistic research.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

МЕТОДОЛОГИИ КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

В статье предложено новое понимание классификации 
криминалистических методов исследования и сформулированы понятия 
каждого из базисных собственно криминалистических методов 
исследования. Определена сущность индивидуальной и групповой 
идентификации, группофикации, классификационного, диагностического и 
ситуационного исследования, установления общего источника 
происхождения. Предложена классификация криминалистических методов 
на базисный метод, общенаучные и криминалистические методы с 
выделением собственно криминалистических (базисных, общих, частных) 
и заимствованных криминалистических методов. 

Ключевые слова: классификация криминалистических методов, 
индивидуальная и групповая идентификация, группофикация; 
диагностическое и ситуационное исследование. 

 
 
Зарождение и формирование основ методологии криминалистики 

происходило в контексте появления и развития представлений, прежде всего, 
о сущности и соотношении таких базисных, собственно криминалистических 
методов исследования, как идентификация и установление общей родовой 
(видовой, групповой) принадлежности. До настоящего времени отсутствует 
единый подход к пониманию сущности указанных и иных криминалистических 
методов, а также к их исчерпывающей классификации, что не позволяет 
завершить разработку научных основ методологии криминалистики и, как 
следствие, использовать эти методы в целях наиболее эффективного, 
рационального и качественного преодоления криминальных и иных 
правонарушений.  
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Начало целенаправленному исследованию и решению данной 
проблемы положил в 1940 г. С. М. Потапов в статье «Принципы 
криминалистической идентификации» [1]. Установление общей родовой 
(видовой, групповой) принадлежности на то время понималось в 
качестве лишь начального этапа процесса идентификации. 

Намного позже, в 1969 г., М. В. Салтевский защитил докторскую 
диссертацию «Теоретические основы установления групповой 
принадлежности в судебной экспертизе (методологические, правовые 
проблемы)», в которой достаточно четко провел разграничение 
установления групповой (видовой, родовой) принадлежности и 
идентификации как разных по сути криминалистических методов 
исследования. Сущность идентификации заключается в установлении 
тождества признаков внешнего строения определенного твердого тела с 
их материально фиксированным отображением на другом твердом теле, 
а установления групповой (видовой, родовой) принадлежности – в 
сравнении или установлении сходства двух и более твердых тел или 
объемов суммативных образований иного агрегатного состояния [2]. 
Данный подход ученый последовательно отстаивал и в последующем в 
ряде учебных пособий, переименовав в последствии установление 
общей родовой, видовой и групповой принадлежности более удачным и 
лаконичным термином «группофикация» [3, с. 21-35 и др.].  

В то же время В. Я. Колдин в 1969 г. также защитил докторскую 
диссертацию «Идентификация и ее роль в установление истины по 
уголовным делам» [4], В ней он изложил обоснование первоначальным 
представлениям о сущности и соотношении методов идентификации и 
установления групповой (видовой, родовой) принадлежности [4], которую 
поддержал М. Я. Сегай поддержал в еще одной специальной докторской 
диссертации «Методология судебной идентификации» [5]. 

Необоснованность указанного подхода и нерешенность проблемы 
наиболее точного определения сущности каждого из базисных 
собственно криминалистических методов может продемонстрировать 
следующий анализ научной основы понимания сущности и соотношения 
методов установления общей родовой (видовой, групповой) 
принадлежности и идентификации. В этом отношении, как правило, 
приводятся различные примеры из практики, сущность которых, тем не 
менее, сводится к тому, что, например, содержимое из определенной 
емкости с жидкостью с весьма сложным индивидуальным составом 
попадает в процессе совершения криминального правонарушения на 
конкретный криминалистически значимый объект. В процессе 
сравнительного экспертного исследования субстанций жидкости с этого 
объекта и сравнительных образцов жидкости из указанной емкости 
устанавливается такое совпадение их сложных индивидуальных 
составов, которое якобы дает основание для категорического вывода об 
идентификации жидкости с криминалистически значимого объекта с 
жидкостью из емкости. 

На самом же деле в таком и в иных аналогичных практических 
примерах осуществляется не отождествление признаков одного объекта 
с их материально фиксированным отображением в структуре, в данном 
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случае в составе другого объекта, а сравнение качественно-
количественного состава двух объемов жидкости – в данном случае с 
емкости и с криминалистически значимого объекта. И в таком случае 
именно полное качественно-количественное совпадение их сложного 
индивидуального состава на уровне весьма узких специфических 
групповых признаков, что и составляет сущность применения метода 
установления общей родовой (видовой, групповой) принадлежности, 
фактически дает основание для категорического вывода о едином 
источнике происхождения этих двух объемов жидкости – конкретной 
емкости.  

Поэтому в данном и в иных аналогичных примерах, служивших 
практическими критериями истинности указанного понимания сущности и 
соотношения методов установления общей родовой (видовой, 
групповой) принадлежности и идентификации, когда идентификация 
рассматривалась лишь в качестве возможной конечной цели реализации 
метода установления общей родовой (видовой, групповой) 
принадлежности, фактически осуществляется недостаточно 
компетентная подмена достижения целей – идентификации вместо 
практически имеющего в данном случае место установления общего 
источника происхождения посредством применения метода 
установления общей родовой (видовой, групповой) принадлежности. 

Примерно такое недостаточно обоснованное понимание сущности и 
соотношения методов установления общей родовой (видовой, 
групповой) принадлежности и идентификации, что в свою очередь, 
определяет ошибочность и неполноту построения всей системы 
базисных, собственно криминалистических методов исследования, и 
господствует до настоящего времени в научной и учебной 
криминалистической литературе. 

Несмотря на это, А. А. Кириченко, анализируя в рамках кандидатской 
диссертации «Классификация микрообъектов и их значение при 
расследовании преступлений против личности» пути решения данной 
проблемы, в 1992 г. обосновал принципиально новое понимание трасс 
(микротрасс) как отпечатков (микроотпечатков) и отражений 
(микроотражений) [6, с. 32-36, 55, 180]. В основе данного инновационного 
подхода лежало первоначально предложенное М. В. Салтевским 
понимание сущности и соотношения методов установления общей 
родовой (видовой, групповой) принадлежности и идентификации  
[6, с. 32-36, 55, 180]. 

Данный подход был развит А. А. Кириченко в 1996 г. в докторской 
диссертации «Основы криминалистической микрологии» [7, с. 14-15] с 
четким разграничением установления групповой принадлежности и 
идентификации микрообъектов и с обоснованием наличия их 
индивидуальной и групповой идентификации, сущности 
диагностического и ситуационного исследования и установления общего 
источника происхождения микрообъектов [7, с. 18-19]. 

Затем в 1998 г. в монографии по основам микрообъектологии 
данный инновационный подход получил развитие [8, с. 215-221, 469-470]. 
С учетом аналитического переосмысления разработок иных авторов об 
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основах диагностического [9 и др.], ситуационного [10 и др.] и иных 
криминалистических методов исследования было предложено детальное 
обоснование каждого из частных методов исследования микрообъектов 
[8, с. 215-221] и сформулированы лаконичные инновационные понятия 
индивидуальной и групповой идентификации микрообъектов, их 
группофикации, установления общего источника происхождения, 
диагностического и ситуационного исследования [8, с. 220-221]. Эта 
позиция последовательно отстаивалась и в ряде последующих учебных 
пособий и иных публикаций [11, с. 52-59 и др.]. 

Дальнейшая научная апробация и развитие указанного 
инновационного понимания сущности каждого из базисных собственно 
криминалистических методов и всеохватывающей классификации 
криминалистических методов в целом и составляет основную цель 
настоящей публикации. 

Начать такое обоснование целесообразно с изложения основных 
положений развития А. С. Тунтулой инновационного понимания 
сущности и видового деления трассосубстанций [12, с. 26-27 и др.]. такое 
изложение поможет лучше понять применение соответствующей 
терминологии в предлагаемом инновационном определении сущности и 
соотношения каждого из базисных собственно криминалистических 
методов. 

Сущность и видовое деление трассосубстанций более правильно 
представить в следующей редакции: 

1. Субстанции – материальный объект любого агрегатного 
состояния, приобретающий антиделиктное значение посредством 
личного или экспертного исследования его субстанциональных свойств 
(признаков внешнего и внутреннего строения, качественно-
количественного состава, физико-химических констант и пр.),1 которые, в 
свою очередь, могут быть представлены :  

1.1. Предметами – монолитными твердыми телами либо твердыми 
телами, состоящими из нескольких частей, имеющими собственную 
устойчивую форму, но не перемещающимися в отношении друг друга. 

1.2. Устройствами – телами, состоящими из нескольких частей, 
имеющими собственную устойчивую форму и осуществляющими 
простые передвижения в отношении друг друга. 

1.3. Механизмами – совокупностями аналогичных тел, 
осуществляющими сложные передвижения в отношении друг друга. 

1.4. Веществами – субстанциями в вязком, сыпучем, жидком или 
газообразном агрегатном состоянии.  

2. Трассы – материальный объект твердого и, не исключается, иного 
агрегатного состояния, посредством личного или экспертного 

                                           
1 В данном случае имеется ввиду не привычное, а инновационное понимание 
субстанций, основная антиделиктная значимость которых состоит в получении 
соответствующих сведений посредством исследования именно субстанциональных 
свойств такого рода объектов, а не их трассологических признаков, что в свое время 
было предложено рассматривать в качестве базисной отличительной особенности 
именно трасс [6, с. 32-36, 55, 180]. 
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исследования которого выявляются уже его трассологические связи с 
деянием (событием, явлением) правонарушения, т. е. пространственное 
материально фиксированное отображение признаков объекта, 
взаимодействовавшего с ним в процессе приготовления и/или 
совершения деяния (события, деяния) правонарушения и/либо при 
сокрытии такого рода его отображений, что, в свою очередь, определяет 
появление следующих разновидностей трасс:  

2.1. Отпечатки – материально фиксированное отображение 
признаков внешнего строения одного твердого тела (трассообразующего 
объекта) на поверхности и не исключено в структуре иного твердого тела 
либо в сознании человека (трассовоспринимающих объектов) либо 
аналогичное отображение признаков внешности человека 
(трассообразующего объекта) в сознании иного человека 
(трассовоспринимающего объекта). При этом личным или экспертным 
исследованием такого отображения можно осуществить значимую для 
эффективного и/или рационального и/либо качественного преодоления 
конкретного правонарушения индивидуальную или групповую 
идентификацию (установление тождества) трассообразующего объекта.  

2.2. Диагностическое отображение – материально фиксированное 
отображение признаков общего характера внешнего воздействия 
(трассообразующего объекта) на поверхности или в структуре твердого 
тела и, не исключено, веществ иного агрегатного состояния либо в 
сознании человека (трассовоспринимающих объектов). В этом случае 
путем личного или экспертного исследования такого отображения можно 
диагностировать факт наличия и характер внешнего воздействия и этим 
самым получить аналогичные антиделиктные сведения. Внешнее 
воздействие может проявляться в определенном «действии или 
бездействии внешнего окружения», т. е. в случае умышленной или 
случайной защиты указанных тел или веществ от такого воздействия.  

2.3. Ситуативное отображение – материально фиксированное 
отображение механизма (ситуации) взаимодействия двух и более 
твердых тел или веществ иного агрегатного состояния 
(трассообразующих объекто) на поверхности или в структуре этих либо 
иных твердых тел и, не исключено, веществ иного агрегатного состояния 
либо в сознании человека (трассовоспринимающих объектов). 
Исследованием именно такого отображения можно получить 
антиделиктные сведения уже о механизме и/либо ситуации 
взаимодействия указанных объектов.  

Ю. Д. Ткач, избрав в качестве основы научного поиска 
рассмотренные инновационные подходы, развил понимание каждого из 
частных методов исследования микрообъектов, именуя их уже 
базисными собственно криминалистическими методами [13, с. 345-347; 
14, с. 203-206; 15, с. 203-204 и др.], что может быть представлено таким 
образом. 

Индивидуальная идентификация представляет собой процесс 
отождествления признаков внешнего строения определенного твердого 
тела (для человека – признаков внешности) с их материально 
фиксированным отображением на ином твердом теле или в его 
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структуре (материальные отпечатки) либо в сознании личностного 
источника (идеальные отпечатки). 

Индивидуальная идентификация возможна лишь в том случае, когда 
в материально фиксированном отображении (материальном или 
идеальном отпечатке) удается распознать такое количество признаков, 
на основе которого у исследователя возникает внутреннее убеждение в 
том, что они принадлежат к признакам внешнего строения (признакам 
внешности) конкретного отпечаткообразующего твердого тела 
(конкретного личностного источника). В иной ситуации в зависимости от 
качества и/или количества такого рода признаков можно говорить об их 
принадлежности к признакам внешнего строения (признакам внешности) 
только той или иной группы твердых объектов. К примеру, не 
конкретному ножу, а ножу с определенными параметрами толщины, 
ширины, формы и пр. его лезвия, либо определенной группе людей, 
например, взрослому мужчине или женщине либо ребенку определенной 
расы, национальности, возраста, роста, телосложения, типа, формы и 
иных общих признаков лица и пр. 

Групповую идентификацию более правильно представить как 
процесс отождествления признаков внешнего строения определенной 
группы твердых тел (признаков внешности группы людей) с их 
материально фиксированным отображением на ином твердом теле либо 
в его структуре (материальные отпечатки) или в сознании личностного 
источника (идеальные отпечатки). 

Группофикация фактически представляет собой процесс 
установления родового, видового либо группового сходства морфологии 
(внешнего или внутреннего строения) либо иных субстанциональных 
признаков (качественно-количественного состава, физических и 
химических констант и др.) двух и более твердых тел либо 
субстанциональных признаков двух и более объемов вязких, сыпучих, 
жидких или газообразных веществ. 

Сущность классификационного исследования состоит в констатации 
факта наличия у конкретного твердого тела живой или неживой природы 
либо у одного объема вязких, сыпучих, жидких или газообразных 
веществ признаков, свидетельствующих о принадлежности тела либо 
объекта к определенной таксономической или иной классификационной 
группе. 

Диагностическое исследование более целесообразно 
рассматривать как процесс установления факта наличия признаков 
общего характера определенного внешнего или внутреннего 
воздействия по их материально фиксированному отображению на 
поверхности или в структуре твердого тела либо в структуре вязких, 
сыпучих, жидких или газообразных веществ (материальные 
отображения) либо в памяти личностного источника (идеальные 
отображения), дающее возможность диагностировать по такого рода 
отображениям факт и некоторые иные обстоятельства данного 
воздействия. 

Сущность ситуационного исследования состоит в установлении 
механизма или ситуации взаимодействия двух и более твердых тел либо 
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объемов веществ вязкого, сыпучего, жидкого или газообразного 
агрегатного состояния с определенным твердым телом по материально 
фиксированному отображению (материальному отображению) признаков 
такого механизма либо ситуации на поверхности или в структуре 
твердого тела либо по идеальному отображению этих же признаков в 
памяти личностного источника.  

Установление общего источника происхождения двух и более 
твердых тел или их частей либо двух и более объемов вязких, сыпучих, 
жидких или газообразных веществ может быть осуществлено 
посредством индивидуальной идентификации (в т. ч. по общей линии 
либо плоскости разделения), групповой идентификации, группофикации, 
диагностического и/или ситуационного исследования.  

Наряду с этим Ю. Д. Ткач разработал и последовательно развивал 
новую доктрину классификации криминалистических методов 
исследования [13, с. 343-345; 15, с. 202-203 и др.], которую с небольшими 
уточнениями более целесообразно представить в такой редакции: 

1. Базисный метод исследования – метод диалектического 
материализма.  

2. Общенаучные методы исследования:  
2.1. Чувственно-рациональные методы: 2.1.1. Метод наблюдения. 

2.1.2. Метод описания. 2.1.3. Метод сравнения. 2.1.4. Метод 
эксперимента. 2.1.5. Метод моделирования.  

2.2. Логические методы: 2.2.1. Метод анализа. 2.2.2. Метод синтеза. 
2.2.3. Метод индукции. 2.2.4. Метод дедукции. 2.2.5. Метод гипотезы. 
2.2.6. Метод аналогии.  

2.3. Математические методы: 2.3.1. Метод измерения. 2.3.2. Метод 
математического моделирования. 

2.3.4. Геометрические методы и др.  
3. Криминалистические методы:  
3.1. Собственно криминалистические методы:  
3.1.1. Базисные собственно криминалистические методы 

исследования: 3.1.1.1. Метод идентификации. 3.1.1.2. Метод 
группофикации. 3.1.1.3. Метод классификационного исследования. 
3.1.1.4. Метод диагностического исследования. 3.1.1.5. Метод 
ситуационного исследования. 3.1.1.6. Метод установления общего 
источника происхождения.  

3.1.2. Общие собственно криминалистические методы: 3.1.2.1. Метод 
версирования. 3.1.2.2. Метод планирования и организации преодоления 
криминальных и иных правонарушений. 3.1.2.3. Метод взаимодействия 
разных субъектов в процессе преодоления криминальных и иных 
правонарушений. 3.1.2.4. Метод поиска объективных, субъективных и 
смешанных источников антиделиктных сведений. 3.1.2.4. Метод розыска 
объективных, субъективных и смешанных источников антиделиктных 
сведений и др., что может быть продолжено с выделением многих иных 
частных методов собирания трассосубстанций или документов либо 
установления личностных источников, а также осуществления иных этапов 
(элементов) последовательности работы с объективными, субъективными и 
смешанными источниками антиделиктных сведений [12, с. 20-29 и др.] и т.д. 
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3.1.3. Частные собственно криминалистические методы исследования: 
3.1.3.1. Метод цветоделительной фотовидеосьемки. 3.1.3.2. Метод 
контрастной фотовидеосьемки. 3.1.3.3. Метод физического моделирования. 
3.1.3.4. Метод дактилоскопии. 3.1.3.5. Метод пороскопии. 3.1.3.6. Метод 
эджескопии. 3.1.3.7. Методы габитоскопии. 3.1.3.8. Метод субъективного 
портрета. 3.1.3.9. Метод опознания. 3.1.3.10. Метод фотовидеопортретной 
реконструкции лица человека по черепу. 3.1.3.11. Методы следственного 
(судебного, экспертного) эксперимента. 3.1.3.12. Методы обследования 
(осмотра, личного исследования) места деяния и трассосубстанций. 
3.1.3.13. Методы обыска различных объектов. 3.1.3.14. Метод 
«психологической ловушки». 3.1.3.15. Метод «химической ловушки». 
3.1.3.16. Одорологические методы (общий, диагностический и др.). 
3.1.3.17. Антропологические методы. 3.1.3.18. Антропометрические методы и 
др.  

3.2. Заимствованные криминалистические методы: 
3.2.1. Физические методы. 3.2.2. Химические методы. 3.2.3. Физико-
химические методы. 3.2.4. Биологические методы. 
3.2.5. Социологические методы. 3.2.6. Психологические методы. 
3.2.7. Кибернетические методы и др.  

Выводы, перспективы дальнейшего развития и 
усовершенствования положений уголовного процесса, 
криминалистики, судебной экспертизы и оперативно-розыскной 
деятельности.  

Предложенные инновации позволяют четко понять сущность и 
соотношение между собой каждого из базисных собственно 
криминалистических методов, а также предоставить в распоряжение 
следователей, судей, экспертов и иных субъектов процесса преодоления 
криминальных и иных правонарушений всеохватывающую 
классификацию криминалистических методов. В тоже время 
рассмотренные авторские инновационные подходы не претендуют на 
окончательность решения соответствующих проблем методологии 
криминалистики и могут стать лишь основой для разработки 
общепринятого варианта решения этих проблем в результате широкой 
корректной научной дискуссии. 
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ІННОВАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ КРИМІНАЛІСТИКИ 
 

О. А. Кириченко  
О. С. Тунтула  
Ю. Д. Ткач 

 
У статті запропоновано нове розуміння класифікації криміналістичних 

методів на базисний метод, загальнонаукові і криміналістичні методи з 
виділенням серед останніх власне криміналістичних (базисних, загальних, 
приватних) і запозичених криміналістичних методів. Сформульовані поняття 
кожного із базисних власне криміналістичних методів. Під індивідуальною 
ідентифікацією мається на увазі процес ототожнення ознак зовнішньої будови 
певного твердого тіла чи ознак зовнішності людини з їх матеріально фіксованим 
відображенням на іншому твердому тілі або в його структурі чи у свідомості 
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особистісного джерела. При груповій ідентифікації вдається виявити у 
матеріально фіксованому відображенні такого роду ознаки лише певної групи 
трасоутворюючих об’єктів, На відміну від цього, сутність групофікації полягає у 
процесі встановлення родової, видової або групової подібності морфології або 
інших субстанціональних ознак двох і більше твердих тіл або двох і більше 
об’ємів в'язких, сипких, рідких або газоподібних речовин. Діагностичне 
дослідження доцільніше розглядати як процес встановлення факту наявності 
ознак загального характеру певного зовнішнього або внутрішнього впливу за 
їхніми матеріально фіксованими відображеннями на поверхні чи в структурі 
твердого тіла або в структурі в'язких, сипких, рідких чи газоподібних речовин чи в 
пам'яті особистісного джерела, що дає можливість діагностувати факт та інші 
обставини даного впливу. Сутність ситуаційного дослідження полягає у 
встановленні механізму або ситуації взаємодії двох і більше твердих тіл або 
об’ємів речовин в'язкого, рідкого, сипкого або газоподібного агрегатного стану з 
певним твердим тілом за матеріально фіксованими відображеннями ознак 
даного механізму або ситуації на поверхні чи в структурі твердого тіла або за 
ідеальними відображеннями цих же ознак в пам'яті особистісного джерела. 
Надані також визначення класифікаційного дослідження та встановлення 
загального джерела походження.  

За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що 
запропоновані інновації не претендують на кінцеве вирішення відповідних 
проблем методології криміналістики і можуть стати основою для розробки 
загальноприйнятого варіанту вирішення цих проблем в результаті широкої 
коректної наукової дискусії. 

Ключові слова: класифікація криміналістичних методів, індивідуальна і 
групова ідентифікація, групофікація; діагностичне та ситуаційне дослідження. 

 
 
 

INNOVATION BASIS OF CRIMINALISTICS METHODOLOGY 
 

A. Kirichenko  
A. Tuntula  
Yu. Tkach 

 
The article proposes a new understanding of the classification of expert methods 

on the basis method, general scientific and criminalistic methods with allocation among 
the strictly criminalistic (basic, general, partial) and unoriginal criminalistic methods. 
Formulated concepts of each of the basic strictly criminalistic methods. Under the 
individual identification, it is suggested to understand the process of identifying the 
features of the external structure of a solid body or signs of appearance of a person 
with their materially fixed reflection on another solid body or in its structure or in the 
consciousness of a personal source. In group identification, it is possible to detect in a 
materially fixed representation of this kind of evidence only a certain group of trajectory 
objects. In contrast, the essence of the grouping is the process of establishing generic, 
species or group similarity of morphology or other substantial features of two or more 
solids body or two and more volumes of viscous, friable, liquid or gaseous substances. 
It is more appropriate to consider the diagnostic research as a process of establishing 
the presence of signs of a general nature of a certain external or internal influence on 
their materially fixed reflections on the surface or in the structure of a solid or in the 
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structure of viscous, friable, liquid or gaseous substances or in the memory of a 
personal source, which makes it possible to diagnose the fact and other circumstances 
of this influence. The essence of the situational research is to establish the mechanism 
or situation of the interaction of two or more solids body or volumes of substances of a 
viscous, liquid, friable or gaseous aggregate state with a certain solid body on the 
materially fixed reflections of the features of this mechanism or situation on the surface 
or in the structure of solid body, or the ideal reflection of these same signs in the 
memory of a personal source. The definition of a classification study and the 
establishment of a common source of origin are also provided.  

According to the results of the research, it was concluded that the innovations 
proposed do not pretend to be the ultimate solution to the relevant problems of the 
methodology of criminalistics and can serve as a basis for developing a commonly 
accepted solution to these problems as a result of a broad and correct scientific 
discussion. 

Key words: classification of criminalistic methods, individual and group 
identification, grouping; diagnostic and situational research. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСПЕРТИЗ ПО БАЗИСНОЙ СУЩНОСТИ 

ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ 
 

В статье рассмотрена новая классификация антиделиктных и иных 
экспертных исследований по базисному объекту исследования и иным 
основаниям. Выделены классы криминалистических, медицинских и 
наркологических экспертиз и класс экспертиз психики человека. Указаны 
критерии разграничения классов экспертиз. Подвергнуты детализации по 
родам и видам классы криминалистических и медицинских экспертиз. 
Предложено изложенные инновации использовать для разработки в 
процессе дискуссии об исчерпывающем за родами и видами экспертиз 
варианте решения данной проблемы. 

Ключевые слова: классификация судебных экспертиз, 
криминалистические, медицинские и наркологические экспертизы, 
экспертизы психики человека. 
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Несмотря на почтенный возраст экспертных исследований в целях 
разрешения на основе специальных познаний различного рода вопросов, 
возникающих в процессе преодоления, прежде всего, криминальных 
правонарушений, нельзя согласиться с тем, что в настоящее время 
существует достаточно обоснованная всеобъемлющая классификация 
такого рода исследований. Такое состояние дел не способствовало тому, 
чтобы экспертные учреждения различных ведомств, а также 
следственные и судебные органы имели единую научную основу в 
понимании сущности и исчерпывающего перечня каждого из классов, 
родов, видов и групп экспертных исследований и их классификации по 
иным основаниям. 

Одним из первых, кто намеревался разрешить данную проблему, 
был А. Р. Шляхов, который полагал необходимым классифицировать все 
экспертные исследования по степени общности и субординации на 
уровне классов (типов), подразделяемых на роды, а последних – на 
виды, а тех, в свою очередь, на разновидности (или группы) [1, с. 11]. В 
качестве признака, по которому следует разграничивать один род (вид) 
экспертиз от другого, автор избрал предмет, объекты, методики 
экспертного исследования, рассматриваемые в совокупности, поскольку 
ни один из этих признаков отдельно, изолированно, по мнению данного 
автора, не позволяет понять сущность экспертизы, а также отграничить 
один ее род (вид) от другого [1, с. 7]. В таком аспекте все экспертизы 
подразделялись на 9 классов: судебно-медицинские и 
психофизиологические, криминалистические, судебные инженерно-
транспортные, судебно-бухгалтерские и финансово-экономические, 
судебные инженерно-технологические, судебно-технические, судебные 
сельскохозяйственные, судебно-экологические, судебно-биологические 
[1, с. 7].  

Впоследствии эту же классификацию пытались усовершенствовать 
многие авторы, к примеру, Ю. Г. Корухов, введением искусствоведческой 
экспертизы в качестве десятого класса [2, с. 160]; Т. С. Волчецкая – 
дополнительно классами почвоведческих экспертиз и экспертизы 
пищевых продуктов [3, с. 34]; и др.  

Р. С. Белкин полагал, что предложенные три признака для 
классификации судебных экспертиз должны быть дополнены характером 
специальных знаний, который, по его мнению, играет доминирующую 
роль при решении задач данного вида экспертизы [4, с. 464-465], а 
другие авторы, напротив, считали достаточным использовать всего два 
признака – своеобразие предмета и специальные знания [5, с. 150], либо 
вообще только один признак – по отраслям знаний [6, с. 166; 7, с. 50 и 
др.]. 

В то же время иные рассмотренные подходы также содержали в 
себе целый ряд нерешенных проблем судебных и иных экспертных 
исследований. Принципиально поддерживая последний из подходов, 
поскольку в классификации любых объектов, отношений, деяний или 
явлений должно использоваться только одно основание, нельзя 
согласиться ни с одним из рассмотренных или существующих в 
литературе, но принципиально не отличающихся от них подходом [8, 
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с. 400 и др.]. Более того, указанные признаки в классификации 
А. Р. Шляхова почему-то начинали действовать на уровне не класса, а 
рода и вида экспертиз, а у других авторов уже на уровне класса. Камнем 
преткновения стала и относимость к криминалистическим экспертизам 
целого ряда экспертных исследований, когда в дискуссии, является ли 
экспертиза материалов, веществ и изделий криминалистической [9, 
с. 303-319; 10, с. 15-21 и др.], оказался непрочным и такой из признаков, 
как метод идентификации. Ведь данный метод, зародившись в 
криминалистике, прочно распространился в сферу, прежде всего, 
судебно-медицинских и иных экспертных исследований. Дискуссионным 
оказался «классный статус» геноскопической экспертизы, проводимой в 
криминалистических экспертных учреждениях, а также ряда иных 
экспертных исследований.  

Указанные обстоятельства позволили авторам сделать вывод о том, 
что проблема разработки наиболее обоснованной всеобъемлющей 
классификации судебных экспертиз фактически зашла в тупик, в силу 
чего авторы предприняли целенаправленный поиск выхода из данной 
ситуации, 

В этой связи, вначале было предложено выделять 
криминалистические экспертизы (которые должны исследовать любые 
объекты, имеющие значение для правильного разрешения дела о тех 
или иных видах правонарушений и не принадлежащие телу человека или 
его одежде и предметам в случае совместного причинения повреждений, 
а также если исследование не касается психики человека), судебно-
медицинские и судебно-психиатрические экспертизы, включающие в 
себя судебно-психиатрическую, судебно-психологическую и 
наркологическую экспертизу [11, с. 285-286]. Экспертные исследования 
классифицировались также в зависимости от последовательности 
проведения, по объему исследования, составу и характеру специальных 
знаний, количеству экспертов и месту проведения [11, с. 286]. 

В последствии было предложено выделить не три, а четыре класса 
антиделиктных экспертных исследований, когда в качестве отдельного 
класса рассматривалась наркологическая экспертиза, устанавливающая 
факт наличия и признание необходимости лечения различных видов 
зависимости: алкоголизма, наркомании, токсикомании и др., а класс 
психиатрической экспертизы уже подразделялся на психологическую 
экспертизу, исследующую особенности психики человека, и 
психиатрическую экспертизу – отклонения и заболевания психики 
человека, в т. ч. установление факта наличия и признание 
необходимости лечения различных видов психической зависимости [12, 
с. 206].  

В этом случае четко разграничивались между собой как отдельные 
классы экспертиз, в т.ч. психиатрическая экспертиза от наркологической 
по видам тех зависимостей, которые являются объектами исследования 
каждой из них, так и психологическая экспертиза от психиатрической, что 
в конечном итоге уже было представлено в виде развернутой 
классификации антиделиктных экспертных исследований по базисному 
объекту исследовании и ряду иных оснований [13, с. 13-16].  
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Одновременно с этим подчеркивалось, что экспертные исследования 
могут проводиться в рамках как антиделиктного производства, т.е. 
каждого из видов судопроизводства, так и внеделиктного производства, 
т.е. для решения аналогичных и иных вопросов, которые не связаны с 
преодолением конкретного правонарушения, например, с целью 
определения наличия и степени исторической ценности конкретного 
объекта [13, с. 15-16].  

Более того, были воспринято инновационное понимание сущности и 
видов антиделиктных судопроизводств в соответствии с положениями новой 
доктрины классификации юридических наук на основе их гипергрупповых 
задач [14, с. 10]. Указанная новая доктрина классификации юридических наук 
предлагала исчерпывающий перечень обновленных по названию и научным 
основам существующих и перспективных видов судопроизводства [14, с. 10] и 
разъясняла перспективную сущность каждого из следующих видов 
судопроизводства: а) конституционного, призванного охватить существующее 
административное судопроизводство по признанию факта нарушения или нет 
деянием, решением или правовым актом субъекта властных полномочий 
определенной нормы как Основного или текущего закона, так и подзаконного 
акта; б) антикриминального; в) административного, которое должно 
осуществляться только в контексте преодоления административных 
правонарушений; г) трудового, которое еще только следует выделить в 
самостоятельное судопроизводство из существующего гражданского 
судопроизводства; д) де-факто имущественно-договорного, т.е. 
существующего гражданского; е) де-юре имущественно-договорного или 
существующего хозяйственного или в иных государствах арбитражного 
судопроизводства; ж) ордистического, которое должно развиться из 
существующей процедурная часть теории ОРД; з) исправительно-трудового 
или существующего уголовно-исполнительного судопроизводства; 
и) исполнительного, которое еще следует создать из существующих процедур 
исполнения окончательных решений в контексте преодоления всех иных, 
нежели криминальных, правонарушений [13, с. 15-16]. 

Следует также обратить внимание, что формально комиссионная 
одорологическая экспертиза исследует субстанцию человека – его запах, 
но методика такого исследования изначально разработана 
криминалистами, согласно которой не требуется привлечение 
специальных медицинских знаний, а происхождение запаха как 
субстанции от человека в этой методике является чисто формальным и 
таким, которое не может повлиять на достоверность выводов, 
получаемых на основе криминалистических специальных знаний [13, 
с. 14]. В то же время геноскопическая (а не генотипоскопическая или 
молекулярно-генетическая) экспертиза в настоящее время 
необоснованно проводится НИЭКЦ МВД Украины и иными 
немедицинскими экспертными учреждениями, тогда как объектом данной 
экспертизы исследования являются части или выделения человека, 
исследование которых должно осуществляться на основе судебно-
медицинских, а не криминалистических специальных знаний [13, с. 15]. 

Дальнейшая научная апробация и развития указанного 
инновационного понимания сущности и исчерпывающей классификации 
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антиделиктных и иных экспертных исследований по базисной сущности 
объекта исследования и иным основаниям и составляет основную цель 
настоящей публикации. 

Основываясь на рассмотренном варианте классификации антиделиктных 
и иных экспертных исследований и развив его в направлении распределения 
всех предложенных исследований по классам, родам и по некоторым из 
видов, можем предложить следующую классификацию антиделиктных и 
иных экспертных исследований (исследований тех или иных объектов, 
отношений и явлений с привлечением любых, кроме юридических, 
специальных знаний, имеющих значение для наиболее эффективного, 
рационального и качественного преодоления конкретного правонарушения 
либо при необходимости решения аналогичных вопросов в процедуре, не 
связанной с таким преодолением) : 

1. По базисной сущности объекта исследования на : 
1.1. Класс криминалистических экспертиз, исследующих любые 

значимые для преодоления криминальных и/или иных правонарушений 
трассосубстанции, отношения или явления, за исключением психики и 
обуславливающих ее изменение обменных процессов человека, его 
тела, частей или выделений, а также одежды, обуви и иных 
сопутствующих человеку трассосубстанций в случае совместного 
причинения телесных повреждений человеку либо иного 
следообразования с его телом и/или частями и/либо выделениями. 

Данный класс антиделиктных и иных экспертных исследований в 
силу конкретизации базисной сущности данного объекта, в свою 
очередь, подразделяется на следующие роды криминалистических 
исследований :  

1.1. Экспертиза огнестрельного оружия, боеприпасов и следов 
противоправного обращения с ними.  

1.2. Экспертиза механического оружия, боеприпасов и следов 
противоправного обращения с ними.  

1.3. Экспертиза взрывного оружия, взрывных устройств и веществ, 
средств подрыва и следов противоправного обращения с ними.  

1.4. Экспертиза веществ, материалов и изделий из них, имеющая 
такие виды: 1.4.1. Почвы и веществ почвенного происхождения. 
1.4.2. Волокнистых материалов и изделий из них. 1.4.3. Горюче-
смазочных материалов и нефтепродуктов; 1.4.4. Стекла, керамики и 
изделий из них. 1.4.5. Лакокрасочных материалов и покрытий и краски. 
1.4.6. Полимерных материалов, пластмассы и изделий из них. 
1.4.7. Металлов, сплавов и изделий из них. 1.4.8. Наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 1.4.9. Табака и 
предметов курения. 1.4.10. Пищевых продуктов. 
1.4.11. Спиртосодержащих жидкостей. 1.4.12. Сильнодействующих и 
отравляющих веществ. 1.4.13. Веществ химических производств и 
специальных химических веществ и др.  

1.5. Экспертиза восстановления уничтоженных текстов и 
маркировочных обозначений.  

1.6. Трассологическая экспертиза, виды: 1.6.1. Трассологическая 
экспертиза орудий взлома, устройств и механизмов и их следов. 
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1.6.2. Трассологическая экспертиза отпечатков протекторов шин и иных 
деталей автомототранспорта. 1.6.3. Трассологическая экспертиза 
отпечатков обуви и иных видов одежды и ех аксессуаров. 
1.6.4. Дактилоскопическая экспертиза. 1.6.5. Экспертиза отпечатков 
иного кожного покрова человека. 1.6.6. Трассологическая экспертиза 
замков и пломб и др.  

1.7. Фоноскопическая экспертиза.  
1.8. Комиссионная одорологическая экспертиза, виды: 

1.8.1. Обычная комиссионная одорологическая экспертиза. 
1.8.2. Диагностическая комиссионная одорологическая экспертиза. 

1.9. Почерковедческая экспертиза, виды: 1.9.1. Почерковедческая 
экспертиза текстов. 1.9.2. Почерковедческая экспертиза подписей. 

1.10. Автороведческая экспертиза, виды в зависимости от 
оспариваемого объекта авторского права.  

1.11. Портретная экспертиза, виды: 11.1. Фотоизображений и 
технических средств их изготовления и внесения в них изменений. 
11.2. Видеоизображений, технических средств их изготовления и 
внесения в них изменений. 11.3. Голограмм и технических средств их 
изготовления и внесения в них изменений. 11.4. Идентификация 
человека по черепу и его фото- или видеоизображениям и др.  

1.12. Техническая экспертиза, виды: 1.12.1. Автотехническая. 
1.12.2. Сроительно-техническая. 1.12.3. Пожарно-техническая. 
1.12.4. Земельно-техническая. 1.12.5. Компьютерно-техническая. 
1.12.6. Дорожно-техническая. 1.12.7. Электротехническая и др.  

1.13. Технологическая экспертиза, виды в зависимости от отрасли 
производства материальных благ и предоставления услуг.  

1.14. Товароведческая экспертиза, виды в зависимости от вида 
товара или иного изделия.  

1.15. Бухгалтерская экспертиза.  
1.16. Финансово-экономическая экспертиза, виды в зависимости от 

отрасли производства материальных благ и предоставления услуг. 
1.17. Биологическая экспертиза.  
1.18. Инженерно-экологическая экспертиза.  
1.19. Искусствоведческая экспертиза.  
1.20. Военная экспертиза и др. 
1.2. Класс медицинских экспертиз, роды:  
1.2.1. Геноскопическая экспертиза  
1.2.2. Иммунологическая экспертиза.  
1.2.3. Биологическая экспертиза.  
1.2.4. Цитологическая экспертиза.  
1.2.5. Трассологическая экспертиза.  
1.2.6. Токсикологическая экспертиза.  
1.2.7. Экспертиза трассосубстанций, механизм появления и 

изменения которых связан с механизмом повреждений на теле человека.  
1.2.8. Экспертиза трупа человека и т.д. 
1.3. Класс экспертиз психики человека:  
1.3.1. Психологическая экспертиза, исследующая различные 

особенности психики человека.  
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1.3.2. Психиатрическая экспертиза, исследующая различные 
отклонения и заболевания психики человека, в т. ч. устанавливающая 
факт наличия и/или признания необходимости лечения различных 
проявлений зависимости психики человека, что может быть основанием 
для выделения соответствующих видов данного рода экспертизы. 

1.4. Класс наркологических экспертиз, устанавливающая факты 
наличия и необходимости лечения различных проявлений психической 
и/или обменной зависимости: алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
др., что также может определять соответствующие виды данного класса 
исследований без деления их на роды.  

2. По последовательности проведения: 2.1. Первоначальная. 
2.2. Повторная. 

3. По объему исследования: 3.1. Основная. 3.2. Дополнительная. 
4. По составу и характеру специальных знаний: 

4.1. Одноотраслевая единоличная. 4.2. Одноотраслевая комиссионная. 
4.3. Комплексная (двух и более отраслей научных знаний). 

5. По месту проведения: 5.1. В экспертном учреждении. 5.2. Во 
внеэкспертном учреждении, что на сегодня существует только 
теоретически, но практика может диктовать необходимость назначения 
такой экспертизы, которая еще не проводится существующими 
экспертными учреждениями. 

6. По виду процедурного производства:  
6.1. В определенном виде судопроизводства: 6.1.1. Конституционном 

судопроизводстве. 6.1.2. Антикриминальном судопроизводстве. 
6.1.3. Административном судопроизводстве. 6.1.4. Трудовом 
судопроизводстве. 6.1.5. Де-факто имущественно-договорном 
(гражданском) судопроизводстве. 6.1.6. Де-юре имущественно-
договорном (хозяйственном) судопроизводстве. 6.1.7. Ордистическом 
(оперативно-розыскном) судопроизводстве. 6.1.8. Исправительно-
трудовом (уголовно-исполнительном) судопроизводстве. 
6.1.9. Исполнительном (в отношении всех иных, кроме 
антикриминального, видах судопроизводства) судопроизводстве. 

6.2. Во внеделиктном производстве. 
Предложенный вариант классификации антиделиктных и иных 

экспертных исследований подлежит дальнейшей исчерпывающей 
детализации на роды, виды, подвиды, группы и подгруппы экспертных 
исследований, что особенно актуально для класса криминалистических 
экспертных и иных исследований и, разумеется, не может быть разработан 
окончательно в силу того, что по мере развития науки и потребностей 
антиделиктной и иной общественной практики может отпадать 
необходимость в проведении одних антиделиктных и иных экспертных 
исследований и появляться совершенно новые роды, виды, подвиды, 
группы и подгруппы антиделиктных и иных экспертных исследований. 

Перспективы дальнейшего развития и усовершенствования 
положений уголовного процесса, криминалистики, судебной 
экспертизы и оперативно-розыскной деятельности.  

В связи с изложенным целесообразно предложенный вариант 
классификации антиделиктных и иных экспертных исследований 
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рассматривать в качестве лишь основы для разработки в процессе широкой 
корректной научной дискуссии исчерпывающего по родам, видам, 
подвидам, группам и подгруппам экспертиз варианта решения данной 
проблемы с последующим использованием его в экспертной и иной 
антиделиктной практике, а также при экспертном разрешении на основе 
привлечения специальных знаний различных вопросов, возникающих за 
пределами преодоления определенных видов правонарушений. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСПЕРТИЗ ЗА БАЗИСНОЮ СУТНІСТЮ  
ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНШИМИ ПІДСТАВАМИ 

 
О. А. Кириченко  
Ю. О. Ланцедова 

 
У статті розглянута нова класифікація антиделіктних та інших експертних 

досліджень за базисним об'єктом дослідження та іншими підставами. 
Виділено класи криміналістичних, медичних і наркологічних експертиз та клас 
експертиз психіки людини. Визначена сутність класу криміналістичних 
експертиз із дослідження будь-яких трасосубстанцій (трас: відбитків, 
діагностичних і ситуаційних відображень; субстанцій: предметів, пристроїв, 
механізмів, речовин), відносин або явищ, що мають значення для подолання 
кримінальних та/чи інших правопорушень, за винятком психіки та обмінних 
процесів людини, його тіла, частин або виділень, а також одягу, взуття та 
інших трасосубстанцій в разі спільного заподіяння тілесних ушкоджень 
людині або іншого слідоутворення з його тілом та/чи частинами та/або 
виділеннями. Надано перелік родів криміналістичних експертиз: вогнепальної 
зброї, боєприпасів і слідів протиправного поводження з ними; механічної 
зброї, боєприпасів і слідів протиправного поводження з ними; вибухової 
зброї, вибухових пристроїв і речовин, засобів підриву і слідів протиправного 
поводження з ними;речовин, матеріалів і виробів з них;відновлення знищених 
текстів і маркувальних позначень; трасологічна; фоноскопічна; комісійна 
одорологічна; почеркознавча; авторознавча; портретна; технічна; 
технологічна, товарознавча; бухгалтерська; фінансово-економічна, 
біологічна, інженерно-екологічна, мистецтвознавча, військова та ін., а також 
види окремих з названих родів експертиз. 

Наведено перелік родів медичних експертиз: геноскопічна, імунологічна, 
біологічна, цитологічна, трасологічна, токсикологічна, трасосубстанцій, трупу 
людини та ін., а також експертизи психіки людини: психологічна, що має 
досліджувати різні особливості психіки людини; і психіатрична, що досліджує 
різні відхилення і захворювання психіки людини, в т.ч. встановлює факт 
наявності і визнання необхідності лікування різних проявів психозалежності. 

Визначена сутність класу наркологічних експертиз, що мають 
встановлювати факт наявності і необхідності лікування різних проявів 
психообмінозалежності від алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та ін. 

Уточнено варіанти класифікації антиделіктних та інших експертних 
досліджень за  

послідовністю проведення, обсягом дослідження, складом і характером 
спеціальних знань, місцем проведення та за видом процедурного 
провадження. 

За результатами проведеного дослідження запропоновано використати 
вказані інновації для розробки в процесі дискусії вичерпного за родами і 
видами експертиз варіанту вирішення даної проблеми. 

Ключові слова: класифікація експертних досліджень; криміналістичні, 
медичні та наркологічні експертизи; експертизи психіки людини. 

 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 426 

CLASSIFICATION OF EXPERTISES ON THE BASIC SATISFACTION 
OBJECT OF RESEARCH AND OTHER GROUNDS 

 
A. Kirichenko,  

Yu. Lantsedova 
 
The article deals with the new classification of antitort and other expertises on 

the basis object of the research and other grounds. The classes of criminalistic, 
medical and narcological expertises and the class of human psychic expertises 
are distinguished. The essence of the class of criminalistic expertises for the 
research of any trasessubstances (tracks: imprints, diagnostic and situational 
displays; substances: objects, devices, mechanisms, substances), relationships or 
phenomena of importance for overcoming criminal and/or other offenses except, 
excluding the psyche and metabolic processes of a person, his body, parts or 
secretions, as well as clothing, footwear and other traction substations in the event 
of joint causation of bodily harm to a person or other trace formation with his body 
and/or parts and/or excreta. The list of genuses of criminalistic expertises is given: 
firearms, ammunition and traces of illicit treatment of them; mechanical weapons, 
ammunition and traces of illicit handling of them; explosive weapons, explosive 
devices and substances, means of blasting and traces of the illicit treatment of 
them; substances, materials and products from them; restoration of destroyed 
texts and marking symbols; trassological; phonoscopic; commission odorological; 
handwriting author-identification; portrait; technical; technological, commodity 
research; accounting; financial-economical, biological, engineering-ecological, art 
criticism, military, etc., as well as kinds of expertises of some of these genuses. 

The list of the genuses of medical expertises: genoscopic, immunological, 
biological, cytological, trassological, toxicological, trace ssubstances, corpses of a 
person, etc., as well as expertises of the human psyche: a psychological one that 
should investigate various peculiarities of the human psyche; and psychiatric, who 
investigates various deviations and diseases of the human psyche, including 
establishes the fact of the presence and recognition of the need for treatment of 
various manifestations of psychosociality. 

The essence of the class of narcological expertises is determined, which must 
establish the fact of the presence and necessity of treatment of various 
manifestations of psycho-metabolic dependence on alcoholism, drug addiction, 
toxicomania, etc. 

The variants of classification of antitortious and other expert investigations on 
the sequence of conducting, on the volume of research, on the composition and 
nature of the special knowledge, on the place of conducting and on the type of 
procedural proceedings. 

According to the results of the research, it is suggested to use the above 
mentioned innovations to develop a solution for this problem, exhaustive in terms 
of the genuses and types of expertises, in the process of discussion. 

Key words: the classification of expert investigations criminalistic, medical 
and narcological expertises; human psychic expertises. 
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Розвиток сучасних соціальних відносин, пов’язаних з 
євроінтеграційними процесами, призвів до зростання кількості 
подорожуючих осіб, які перетинають державний кордон України. Із 
зростанням пасажиро-транспортних потоків збільшується виявлення 
спроб незаконного перетину державного кордону різними категоріями 
осіб з використанням підроблених або чужих паспортних та інших 
документів. Крім того, в умовах сучасної криміногенної обстановки в 
Україні, використання підроблених документів стало невід’ємною 
складовою злочинів, пов’язаних з незаконною міграцією, торгівлею 
людьми, контрабандою наркотичних засобів, зброї, товарів подвійного 
призначення. 

Сучасний розвиток поліграфічного обладнання, засобів 
безконтактного друку та доступність різноманітних спеціальних 
фарбувальних матеріалів, які дозволяють за короткий час та з високою 
якістю відтворити різні властивості видимих зображень, сприяють 
удосконаленню існуючих способів підроблення документів. Тому, з метою 
якісного проведення технічної експертизи документів, підвищення 
точності висновків експертів та посилення їх доказової цінності, 
необхідне здійснення постійного аналізу сучасної інформації про 
виявлені способи підробки. 

Зарубіжний та вітчизняний досвід вирішення теоретичних та 
прикладних проблем технічної експертизи документів вивчали у своїх 
працях В. В. Аксенова, Т. П. Бірюкова, М. Ю. Будзієвський, О. В. Воробей, 
Б. Р. Киричинский, О. Л. Кобилянський, З. А. Ковальчук, Є. П. Коновалов, 
І. Д. Кучерова, В. С. Мацишин, І. М. Осика, С. Д. Павленко, В. М. Палій, 
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Л. Л. Патик, І. І. Попович, Н. А. Потомська, С. Ю. Петряєв, М. В. Терзієв, 
І. Я. Фрідман, П. В. Цимбал, О. В. Шведова та інші. Однак, залишається 
недостатньо вивченою частина загальної проблеми щодо дослідження 
сучасних підробок, виконаних шляхом застосування засобів 
безконтактного друку, до яких у сучасній криміналістичній літературі 
застосовується визначення «малої оперативної поліграфії» [1, с. 5]. 

Аналіз результатів експертної роботи Головного експертно-
криміналістичного центру Державної прикордонної служби України, а 
також інформації, отриманої від органів охорони державного кордону та 
іноземних прикордонних відомств свідчить про збільшення випадків 
використання підроблених паспортних документів (паспорти Ізраїлю, 
Туреччини, Франції, Швеції) із нанесеним фотозображенням пред’явника 
на ламінуючу плівку, якою вкрито сторінку даних. Під час проведення 
експертиз таких документів встановлено факти використання 
поліграфічної технології, яка може сприяти удосконаленню існуючих та 
появі нових способів підробки документів. Зокрема, у паспортах 
громадян, перелічених вище держав, було виявлено внесені зміни у 
фотозображеннях пред’явників на сторінках даних та візових етикетках, 
шляхом нанесення на ламінуючу плівку іншого фотозображення поверх 
первинного. При цьому, ламінуючу плівку не було видалено. Щільність 
шару барвника, використаного при нанесенні іншого фотозображення, не 
давала можливості виявити первинне в інфрачервоних променях світла. 
Про такий спосіб підробки свідчили наступні ознаки: наявні фрагменти 
відшарування фотозображень; блиск барвної речовини; відмінності у 
розміщенні голографічних елементів на сторінках даних об’єктів 
дослідження та порівняльних зразків; наявність по краях та у місцях 
пошкодження зображення штрихів, які відмінні за своїми геометричними 
характеристиками нерегулярного растру. Вказані ознаки були зафіксовані 
при поглибленому вивченні документів у відбитому білому та 
кососпрямованому світлі. При такому фізичному методі техніко-
криміналістичного дослідження поліпшується видимість рельєфних 
деталей, які не сприймаються при освітленні об’єкта у розсіяному світлі 
та виявляються елементи, що мають різну здатність відбивати світлові 
промені [2, с. 33]. 

На рисунках 1–5 представлено фрагменти сторінок даних паспортів 
Ізраїлю, Туреччини, Франції та Швеції у відбитому білому та 
кососпрямованому світлі. 

Вказані зміни вносилися шляхом додруковування фотозображення 
поверх ламінуючої плівки з використанням струменевого друку, без 
перепрошивки книжного блоку. Разом з цим, під час дослідження, було 
встановлено ознаки, які непритаманні струменевому друку. Зокрема, 
барвна речовина знаходилася на поверхні щільним шаром та 
спостерігався її блиск. Враховуючи те, що сучасні поширені струменеві 
принтери не мають таких можливостей, виникла необхідність проведення 
аналізу новітніх технологій друку, які спроможні наносити зображення на 
ламінуючій плівці та технічні можливості друку без необхідності 
розшивання книжного блоку паспортного документа. 
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Рис. 1. Фрагмент сторінки даних паспорта громадянина Ізраїлю у відбитому 
білому та кососпрямованому світлі 

 
 

 
 

Рис. 2. Фрагмент сторінки даних паспорта громадянина Туреччини у 
відбитому білому та кососпрямованому світлі 
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Рис. 3. Фрагмент сторінки даних спеціального паспорта Туреччини у 
відбитому білому та кососпрямованому світлі 

 
 

 
 

Рис. 4. Фрагмент сторінки даних паспорта громадянина Франції у відбитому 
білому та кососпрямованому світлі 
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Рис. 5. Фрагмент сторінки даних паспорта громадянина Швеції у відбитому 
білому та кососпрямованому світлі 

 
У результаті проведеного аналізу технічних характеристик сучасних 

засобів безконтактного друку та відбору зразків віддрукованої продукції, 
встановлено, що для підробки паспортів громадян, перелічених вище 
держав, використовувалась технологія так званого «УФ-струменевого 
друку». Її особливістю є застосування у процесі друку ефекту 
полімеризації чорнил (фарби) під дією ультрафіолетових променів. Під 
час друкування друкуюча голівка друкуючого пристрою рухається над 
всією поверхнею матеріалу, який задруковується. Технологія «УФ-
струменевого друку» надає можливість наносити будь-які зображення 
практично на будь-якому матеріалі, включаючи полімерні плівки 
(глянцеві, матові та з світлорозсіючим покриттям), текстиль, скло, 
оргскло, силікон, дерево, метал тощо, а також дозволяє створювати 
якісні рельєфні зображення. Дана технологія була запатентована у 2000 
році та, на даний час, використовується типографіями для виготовлення 
рекламної поліграфічної продукції (флаера, буклети, плакати тощо) [3]. 

Таким чином, враховуючи можливості технології «УФ-струменевого 
друку», її можливо використовувати, не тільки для додруковування 
фотозображень у паспортному документі, а й для якісної імітації 
глибокого друку та рельєфного тиснення. Застосування такої технології 
для підроблення документів може ускладнювати виявлення підробок під 
час здійснення прикордонного контролю, особливо, у часи пікових 
навантажень у пунктах пропуску через державний кордон. Крім того, 
технологія «УФ-струменевого друку» збільшує технічні можливості 
правопорушників для здійснення підроблення різних документів. 
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Для виявлення вказаного способу підробки паспортних документів 
доцільно використовувати методи дослідження об’єкта у відбитому 
білому та кососпрямованому світлі, а також в УФ променях. 

Ознаками такого способу підробки можна визначити: вторинне 
зображення частково вкриває оптично-змінні захисні елементи 
(голограми, кінеграми тощо), які розташовані на сторінки даних; в УФ 
променях, відсутня люмінесценція захисних елементів (захисні волокна, 
приховані графічні зображення), так як вторинне зображення повністю їх 
вкриває; при дослідженні вторинного зображення у збільшеному вигляді 
спостерігається наявність в його структурі об’ємних затверділих крапель 
барвника. 

Наразі в Україні та світі активно запроваджуються документи, 
підробка яких максимально ускладнена шляхом застосування 
збалансованого набору способів друку, матеріалів та поєднання різних 
видів захисту. Але з удосконаленням засобів захисту документів постійно 
удосконалюються й способи їх підроблення. Наразі, спостерігається брак 
інформації щодо таких підробок. Тому актуальною є необхідність 
модернізації існуючих та розробки нових інформаційних матеріалів 
стосовно технологічних особливостей виготовлення різного роду 
документів із застосуванням способів друку, які визначають властивості 
видимого в документі зображення. 
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СПОСОБ ПОДДЕЛКИ СОВРЕМЕННЫХ ПАСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЕЙШИХ ПЕЧАТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
О. В. Ананьин 
Н. Д. Жигун 

 
Современное развитие полиграфического оборудования, которое 

позволяет за короткое время и с высоким качеством отобразить разные 
свойства видимых изображений, способствуют усовершенствованию 
существующих способов подделки документов. Поэтому, с целью 
качественного проведения технической экспертизы документов необходимо 
постоянно анализировать сведения об обнаруженных способах подделки. 

Анализ результатов экспертной роботы Главного експертно-
криминалистического центра Государственной пограничной службы Украины 
свидетельствует об увеличении случаев использования поддельных 
паспортных документов (паспорта Израиля, Турции, Франции, Швеции) с 
нанесённым фотоизображением предъявителя на ламинирующую плёнку, 
которая покрывает страницу данных. При этом, плотность слоя красителя, 
который использовался при нанесении вторичного фотоизображения не 
давала возможности обнаружить первичное в инфракрасных лучах света. 
Вторичное фотоизображение наносилось путём допечатывания поверх 
ламинирующей плёнки с использованием струйной печати, без 
перепрошивки книжного блока. 

Анализ технических характеристик современных средств бесконтактной 
печати показал, что для подделки паспортов граждан, перечисленных выше 
стран, использовалась технология так называемой «УФ-струйной печати». 
Её особенностью является применение в процессе печати эффекта 
полимеризации чернил (краски) под действием ультрафиолетовых лучей. 
Такая технология даёт возможность наносить любые изображения 
практически на любом материале, в том числе полимерных плёнках, а также 
позволяет создавать качественные рельефные изображения. 

Учитывая возможности технологи «УФ-струйной печати», её можно 
использовать с целью качественной имитации глубокой печати и рельефного 
тиснения. Применение этой технологии для подделки документов может 
усложнять обнаружение подделок во время осуществления пограничного 
контроля, особенно, в часы пиковых нагрузок в пунктах пропуска через 
государственную границу. А также увеличивает технические возможности 
правонарушителей для осуществления подделки различных документов. 

В современных условиях при усовершенствовании средств защиты 
документов, постоянно усовершенствуются и способы их подделки. 
Существует проблема нехватки информации о таких подделках. Поэтому 
актуальной становится необходимость модернизации существующих и 
разработки новых информационных материалов относительно 
технологических особенностей изготовления разного рода документов с 
применением способов печати, которые определяют свойства видимого в 
документе изображения. 

Ключевые слова: паспортные документы, печатные технологии, 
подделка. 
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METHOD OF IMITATION OF MODERN PASSPORT DOCUMENTS WITH 
THE USE OF THE NEWEST PRINTING TECHNOLOGIES 

 
O. Ananin 
N. Zhygun 

 
Modern development of printing technologies, which allows for short time and 

with high quality to represent different properties of visible images, instrumental in 
the improvement of existent methods of imitation of documents. Therefore, with 
the purpose of high-quality lead through of technical examination of documents it 
is necessary read-throughs of permanent analysis of information about found out 
the methods of imitation. 

Analysis of results forensic science Forensic document center State border 
guard service of Ukraine testifies to the increase of cases of the use of counterfeit 
passport documents (passports of Israel, Turkey, France, Sweden) with the 
inflicted photo of bearer on laminate tape which covers the page of information. 
Thus, closeness of layer of dye which was used for causing of the second photo 
did not enable to discover primary in the infra-red rays of light. The second photo 
was inflicted by finishing printing over laminate tape with the use of stream seal, 
without sorting out of book block. 

The analysis of technical descriptions of modern facilities of the contactless 
printing to show that for the imitation of passports of citizens, countries listed 
above, used technology of the so-called «UF-printing». Its feature is application in 
the process of seal of effect of polymerization blackened (paints) under the action 
of ultraviolet rays. Such technology enables, including polymeric tapes to inflict 
any images practically on any material, and also allows to create high-quality relief 
images. 

Taking into account possibilities technologists of «UF-printing», it can be used 
with the purpose of high-quality imitation of deep print and relief stamping. 
Application of this technology for the imitation of documents can complicate finding 
out imitations during realization of border control, especially, in the clock of peak-
loads in the points of admission through a state boundary. And also increases 
economic feasibilities of offenders for realization of imitation of different 
documents. 

In modern terms at the improvement of facilities of defense of documents, the 
methods of their imitation will be perfected constantly. There is a problem of 
shortage of information about such imitations. Therefore the actual is become by 
the necessity of modernization of existing and development of new informative 
materials in relation to the technological features of making of different sort of 
documents with the use of methods seals which determine properties of visible in 
a document image. 

Key words: passport documents, printing technologies, fake. 
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В статье рассматриваются вопросы использования лингвистических 

и психологических знаний в судебно-экспертной деятельности, 
проводится сравнительный анализ лингвистических и психологических 
исследований в Республике Казахстан и Великобритании, а также 
выделяются наиболее актуальные проблемы и возможные пути их 
решения. 

Ключевые слова: юридическая лингвистика, дискурс, психолого-
филологическая экспертиза, судебное автороведение, продукты речевой 
деятельности, лингвистические исследования, психологические 
исследования. 

 
 

Лингвистическая экспертиза – один из новых видов экспертных 
исследований, который основывается на применении лингвистических 
знаний в судебно-экспертной деятельности. Часто данное направление 
называют юридической лингвистикой или юридическим дискурсом. 

Использование филологических знаний впервые было внедрено в 
практику судебной экспертизы Казахстана в 1999 году в виде 
комплексного психолого-филологического исследования текстов. С тех 
пор оно прошло несколько этапов развития и на сегодняшний день 
представляет собой самостоятельный и полноценный вид судебной 
экспертизы. 

За указанный период развития в Казахстане были разработаны 
методические пособия по проведению экспертных исследований 
лингвистического направления, сформирована научная и учебно-
методическая база, опубликовано множество научных статей 
прикладного характера. 

В 2015 году структура психолого-филологической экспертизы была 
реформирована, в результате чего на основе комплексной судебной 
психолого-филологической экспертизы сформировался новый 
самостоятельный вид – судебная религиоведческая экспертиза. На 
сегодняшний день имеется необходимость выделения таких новых видов 
судебных экспертиз, как судебная лингвистическая экспертиза и 
судебная психологическая экспертиза. Это, на наш взгляд, позволит 
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расширить и упорядочить возможности использования данных 
филологии и психологии в судебно-экспертной деятельности. 

Выделяются следующие направления лингвистических 
исследований, наиболее актуальные в правоохранительной и экспертной 
практике: 

1) экспертиза спорных речевых произведений по делам о защите 
чести, достоинства и деловой репутации; 

2) экспертиза речевых произведений по обвинению в экстремистской 
деятельности, а также по обвинению в возбуждении расовой, 
религиозной, национальной и социальной ненависти и вражды; 

3) лингвистическая экспертиза рекламных текстов и договоров; 
4) лингвистическая экспертиза товарных знаков; 
5) исследование устной разговорной речи при расследовании дел, 

связанных с пропагандой экстремизма и терроризма, при расследовании 
коррупционных преступлений, мошенничества, вымогательства и так далее. 

Лингвистическая экспертиза в Республике Казахстан на 
современном этапе развития тесно связана с другими видами судебных 
экспертиз. Например, лингвистические знания активно используются при 
проведении судебной видеофонографической экспертизы, когда стоит 
задача идентификации говорящего по устной речи, записанной на 
фонограмме. Также лингвистические знания используются в 
автороведческой экспертизе, когда возникает вопрос об установлении 
авторства анонимного письменного или устного текста, характеристике 
автора с точки зрения уровня образованности, пола, места проживания и 
так далее. Кроме того, лингвистические знания используются в судебной 
психолого-криминалистической экспертизе в процессе решения вопроса 
о заученности речи обвиняемого либо свидетеля во время допроса, 
другого следственного действия. 

Сравнительный анализ экспертной практики в сфере использования 
лингвистических знаний в зарубежных странах, в частности, в 
Великобритании, свидетельствует о том, что содержание и возможности 
лингвистической экспертизы, фактически, аналогичны экспертной 
практике Казахстана и России: актуальными являются те же 
направления лингвистических исследований, которые были указаны 
выше, решаются те же вопросы и задачи. 

Вместе с тем, формы использования лингвистических знаний в 
судебно-экспертной системе Великобритании выглядят несколько иначе. 

Одной из особенностей использования лингвистических знаний в 
судебно-экспертной системе Великобритании является то, что 
лингвистические экспертизы проводятся, как правило, не в экспертных 
учреждениях, а в научных образовательных центрах гуманитарной 
направленности. Лидирующие позиции в этой сфере занимают такие 
учреждения как the University of York, The Centre for Forensic Linguistics at 
Aston University, Forensic linguistics institute и другие, в которых имеются 
Department of Language and Linguistic Science. 

Использование лингвистических знаний в судебной экспертизе 
Великобритании сконцентрировано в одном роде судебных экспертиз 
под названием forensic speech. Данный род подразделяется на несколько 



Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз 

 437

видов экспертных исследований, базирующихся на применении 
лингвистических знаний. Рассмотрим основные из них подробнее. 

1) судебное автороведение (forensic authorship) является одним из 
основных видов экспертных исследований, которое базируется на 
применении лингвистических знаний. В рамках данного вида решаются 
такие задачи как определение авторства устного или письменного 
текста, определение индивидуальных особенностей автора (возраст, 
образование, религиозные, политические взгляды, профессия, место 
проживания, национальность, пол и другое). При проведении 
автороведческих исследований используются данные самых различных 
разделов языкознания: лексикологии, диалектологии, семантики, 
синтаксиса и др. 

2) судебная фонетика (forensic fonetics) фокусируется на решении 
задач идентификации говорящего по устной речи. Как видно из названия 
этого вида судебной экспертизы, здесь в основном используются данные 
таких разделов языкознания как фонетика и фонология. 

3) судебная стилистика (forensic stylistics). Это направление 
лингвистических исследований направлено на определение смыслового 
значения тестов и выявление в их содержании признаков плагиата. 
Объектами исследования в этом случае являются различные текстовые 
произведения. Судебная стилистика в настоящее время приобретает все 
более актуальное значение, что связано с необходимостью защиты прав 
интеллектуальной собственности. Отметим, что в Казахстане задачи, 
решаемые в рамках судебной стилистики, относятся к компетенции 
автороведческого исследования. 

4) дискурс-анализ (discourse analysis). Данное направление 
лингвистических исследований, с нашей точки зрения, является одним из 
обширных и перспективных. Дискурс-анализ разговоров имеет 
отношение к анализу письменного, устного текста в совокупности с 
невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика), то есть 
основным объектом исследования является дискурс, речь в контексте 
жизненных событий. Данное исследование может решать задачи по 
определению коммуникативных ролей собеседников, интенции 
говорящего, задачи по определению в разговоре угроз, вымогательства, 
скрытого смысла. Также часто дискурс-анализ проводится при 
расследовании дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

В рамках лингвистических экспертных исследований в учреждениях 
Великобритании решаются также задачи по установлению заученности 
текста. В частности, на подобных исследованиях фокусируется Институт 
судебной лингвистики. При этом определение заученности текста, его 
подготовленности, проводится только на основании лингвистических 
знаний. Данное положение считаем обоснованным, так как анализ только 
невербальной информации не является продуктивным. Необходимо 
анализировать речь подозреваемого, свидетеля с точки зрения 
лингвистики, поскольку объект исследования является продуктом 
речевой деятельности. 

По результатам исследования форм и методов использования 
лингвистических знаний в судебной экспертизе, проведя сравнительный 
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анализ состояния судебной лингвистической экспертизы в Казахстане, 
можно констатировать следующее. Несмотря на значительный прогресс 
в развитии судебной лингвистической экспертизы в Казахстане, 
существует ряд проблемных вопросов, основным из которых, на наш 
взгляд, является то, что до настоящего времени не определено место 
лингвистической экспертизы в общей классификации судебных 
экспертиз, т.е. нет четких границ ее компетенции. 

В сегодняшнем виде судебная лингвистическая экспертиза не входит 
ни в один из общепринятых классов судебных экспертиз. В отличие от 
Казахстана, в России существует новый род так называемых 
речеведческих экспертиз, в Великобритании экспертные лингвистические 
исследования сконцентрированы в роде forensic speech. С целью 
решения классификационного вопроса предлагается внедрение нового 
класса экспертиз продуктов речемыслительной деятельности, рода 
речеведческих экспертиз, включить в его состав такие виды экспертиз 
как лингвистическая экспертиза, автороведческая экспертиза, 
фонографическая экспертиза, экспертиза словесных обозначений 
товарных знаков. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗНАНЬ У СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
 

А. Е. Сванкулов 
 

У статті розглянуто питання використання лінгвістичних і психологічних 
знань в судово-експертній діяльності Республіки Казахстан як самостійного 
виду комплексного психолого-філологічного дослідження, в якій беруть 
участь експерти зі знаннями в галузі психології і філології. 

За час впровадження даного виду дослідження розроблені методики 
дослідження, які включені до Державного реєстру методик судово-
експертного дослідження Республіки Казахстан. Крім того, в статті зазначено, 
що подальший розвиток даного напряму в судово-експертній діяльності 
сприятиме формуванню нового виду дослідження – судової релігієзнавчої 
експертизи. 

Безпосередньо застосування лінгвістичних знань при провадженні 
судових експертиз підрозділяється на п’ять напрямів, таких як: експертиза 
речових творів за обвинуваченням в екстремістській діяльності, а також за 
обвинуваченням у порушенні расової, релігійної, національної та соціальної 
ненависті і ворожнечі, лінгвістична експертиза рекламних текстів і договорів, 
лінгвістична експертиза товарних знаків, дослідження усної мови при 
розслідуванні злочинів, пов’язаних з пропагандою екстремізму і тероризму, 
при розслідуванні корупційних злочинів, шахрайства, вимагання. 

У статті також показано зв’язок лінгвістичної експертизи з іншими видами, 
наприклад, з судовою відеофонографічною експертизою, в разі виникнення 
необхідності ідентифікації мовця за усним мовленням на досліджуваній 
фонограмі, при проведенні авторознавчої експертизи для встановлення 
авторства тексту, в психолого-криміналістичній експертизі – для вирішення 
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питання про завчені промови підозрюваного, інших осіб, в ході допиту та 
інших слідчих дій. 

Автором наведені результати порівняльного аналізу застосування 
лінгвістичних знань за кордоном, зокрема, у Великобританії. Його 
особливістю є те, що лінгвістичні дослідження проводяться в наукових 
освітніх центрах гуманітарної спрямованості. Розглянуті наступні напрями в 
лінгвістичних дослідженнях, що проводяться в цій країні: а) судове 
авторознавство, суть якої полягає у встановленні авторства усного або 
письмового тексту, індивідуальних особливостей автора (вік, спосіб життя, 
релігійні і політичні погляди, національність, стать, професія тощо, б) судова 
фонетика, яка передбачає застосування фонетики і фонології – розділів 
мовознавства, в) судова стилістика, спрямована на вирішення питань, 
пов'язаних з плагіатом за смисловим змістом текстів, при цьому автором 
зазначено, що в Казахстані рішення даного питання віднесено до компетенції 
авторознавчої експертизи, д) дискурс-аналіз як найбільш перспективний вид 
дослідження на даний час, пов’язаний з дослідженням письмового, усного 
тексту в сукупності з невербальними засобами комунікації (жести, міміка). 

Ключові слова: юридична лінгвістика, дискурс, психолого-філологічна 
експертиза, судове авторознавство, продукти мовленнєвої діяльності, 
лінгвістичні дослідження, психологічні дослідження. 

 
USE OF LINGUISTIC KNOWLEDGE IN FORENSIC EXPERTISE. 

COMPARATIVE ANALYSIS 
 

A. Svankulov 
 

The article describes the use of linguistic and psychological knowledge in the 
forensic expert activity of the Republic of Kazakhstan as an independent form of 
complex psychological and philological research where experts who obtained 
knowledge in the field of psychology and philology take part. 

During the implementation of this type of research, research methods have 
been developed that are included in the State Register of Methods of Forensic 
Research of the Republic of Kazakhstan. In addition, the article states that further 
development of this area in forensic expert activities will contribute to the formation 
of a new type of research – Forensic Religious Expertise. 

The direct application of linguistic knowledge in conducting forensic 
expertises is subdivided into five areas, such as: expert examination of real works 
on charges of extremist activity, as well as on charges of violating racial, religious, 
national and social hate and hostility, linguistic examination of advertising texts 
and treaties, linguistic expert examination of trademarks, verbal study of crimes 
related to the propaganda of extremism and terrorism, in the investigation of 
corruption crimes, fraud, extortion. 

The article also shows the connection of the linguistic expertise with other types, for 
example, with a judicial video phonography examination, in case of the need for 
identification of the speaker by verbal speech on the phonogram under study, during the 
author's examination for the authorship of the text, in the psychological and forensic 
expertise – for the solution of question of the learned speeches of the suspect, other 
persons during the interrogation, other investigative actions. 

The author presents the results of a comparative analysis of the use of 
linguistic knowledge abroad, in particular, in the UK. Its peculiarity is that linguistic 
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research is carried out at scientific educational centers of the humanitarian 
orientation. The following directions in linguistic studies conducted in this country 
are considered: a) forensic authore-identification, the essence of which is the 
determining the authorship of oral or written text, individual characteristics of the 
author (age, way of life, religious and political views, nationality, gender, 
profession, etc., b) forensic phonetics which involves the use of phonetics and 
phonology – sections of linguistics, c) forensic stylistics aimed at solving issues 
related to the plagiarism of the semantic content of the texts, while the author 
states that in Kazakhstan the decision on this issue is assigned to the competence 
of authore-identification examination, d) discourse analysis as the most promising 
type of research at present, is connected with research of written, verbal text in 
combination with non-verbal means of communication (gestures, facial 
expressions). 

Key words: legal linguistics, discourse, psychological and philological 
examination, forensic authore-identification, products of speech activity, linguistic 
research, psychological research. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ 
ЗБИВАЮЧИХ ФАКТОРІВ В ДОСЛІДЖУВАНИХ ПІДПИСАХ,  

ВИКОНАНИХ РУКОПИСНИМ СПОСОБОМ 
 

Стаття присвячена розгляду проблемних ситуацій, які можуть 
виникати при визначенні збиваючих факторів (природних, штучних) тоді, 
коли в досліджуваному підписі проявляється їх комбінований вплив або є 
наявність однакової інформативності при впливі різних збиваючих 
факторів. 

Ключові слова: підпис, збиваючі фактори, природні, штучні. 
 

 
У житті кожної людини відбуваються події, так чи інакше пов’язані з 

оформленням, підписанням документів різного роду, характеру та нерідко 
трапляються випадки, коли людина не погоджується з фактом виконання нею 
підпису в документі чи документах, що посвідчують її права, обов’язки, 
волевиявлення. З даного моменту в громадянина виникає право звернутися 
до суду, для захисту своїх законних інтересів, встановлення істини в справі. 
Саме в судовому процесі сторони мають можливість звернутися по допомогу 
до судових експертів, які пройшли підготовку, володіють спеціальними 
знаннями та вирішують поставлені перед ними питання щодо ідентифікації 
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особи яка виконала підпис в спірному документі і отримати висновок експерта, 
який матиме юридичну силу. 

Основним завданням судового експерта-почеркознавця при 
дослідженні підпису, виконаного рукописним способом, є ідентифікація 
його виконавця. Під час проведення дослідження підпису, в експерта 
можуть виникати спірні питання щодо визначення збиваючих факторів 
(природних, штучних, їх комплексного впливу). За своєю природою це 
обставини, які спричиняють порушення звичного процесу письма та 
безпосередньо впливають на висновок, яким він буде, позитивним чи 
негативним [1]. 

Питанню щодо того, які саме фактори впливали на виконавця 
підпису, присвячувались роботи відомих експертів-почеркознавців, серед 
яких були працівники Київського науково-дослідного інституту судових 
експертиз: М. Є. Бондар, Л. М. Головченко, В. В. Лисенкова,  
З. С. Меленевська, А. І. Смірнова, Т. О. Сукманова, С. А. Цепенюк. За їх 
участі організовувалися та проводилися дослідження, щодо вивчення 
підписів в яких проявляються збиваючи фактори, збиралася і 
аналізувалася інформація на підставі якої розроблялися та 
впроваджувалися в практичну діяльність відповідні методичні 
рекомендації. За безпосередньою участю вищевказаних експертів були 
розроблені і впроваджені рекомендації, по встановленню характеру 
збиваючих факторів при дослідженні підписів, виконаних з порушенням 
координації рухів [2]. 

Основною метою даної статті – є розгляд проблемних аспектів, які 
можуть виникати під час визначення природних або штучних збиваючих 
факторів при дослідженні підписів, виконаних рукописним способом. 

В практиці трапляються випадки, коли під час дослідження підпису 
необхідно встановити, які саме фактори (природні чи штучні) впливали на 
виконавця відповідного почеркового об’єкту. За наявності відомостей, що 
виконавець був похилого віку або переніс захворювання, яке вплинуло на 
його письмово-рухові навички, полегшується експертна робота щодо 
визначення сутності збиваючих факторів. Окрім того, зазначена в 
матеріалах справи інформація про вік, стан здоров’я особи, умови, в яких 
виконувався досліджуваний підпис, перевіряється та порівнюється 
експертом з вільними зразками за різні періоди (як до захворювання так і 
після), чи змінювався і як саме підпис людини зі зміною віку, коли вона 
досягла похилого, старечого віку чи довголіття [5]. 

У житті мають місце випадки, коли людина під час підписання 
документу перебувала в стані алкогольного сп’яніння, що також впливає 
на виробленість її підписного почерку. На наступний день, тиждень, 
місяць, пів року особа цілком реально стверджує, що не підписувала 
спірний документ. В матеріалах справи, котрі надходять для 
ознайомлення експертові, дана ситуація не повідомляється та повністю 
заперечується факт підписання досліджуваного документа. 

Поширені випадки ретельної підробки підпису конкретної людини та 
намагання видати його за оригінал, при цьому виробленість, 
транскрипція, загальні та окремі ознаки можуть відповідати зразкам 
підписів, що надійшли на дослідження (так звана установка на імітацію). 
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У даних випадках повинен бути зважений, не квапливий підхід до 
визначення ідентичності виконавця. За допомогою технічних засобів 
досліджуються елементи літер, безбуквенні штрихи, які можуть входити 
до складу підпису, форма виконання та поєднання, наявність чи 
відсутність зупинок в місцях зміни напрямку, потовщень при виконанні 
дугових елементів, де вони можуть бути відсутні в зразках, порівнюється 
диференціація натиску. Значну інформативність матиме дослідження 
початкових, заключних штрихів (рефлекторних), розміщення точок 
початку, перетину та закінчення елементів. Перевіряється підпис щодо 
наявності збиваючих ознак 1-ї та 2-ї групи, які можуть бути відсутні в 
зразках, але наявні в досліджуваному об’єкті та проявилися в незначній 
мірі, що не дає можливості дійти категоричного висновку. 

Можливий варіант комплексного впливу збиваючих факторів на 
виконавця підпису, коли людина, перебуваючи в стані алкогольного 
сп’яніння (природний фактор), під час укладання сумнівної угоди може 
«про всяк випадок» навмисно змінити свій підписний почерк (штучний 
фактор). Наприклад, при виконанні підпису з імітацією (штучний фактор) 
на виконавця можуть впливати і такі природні збиваючі фактори, як 
хвилювання, страх [3]. 

Під час складних досліджень в своїй роботі почеркознавці мають 
можливість використовувати експертну систему «Dia», розроблену для 
вирішення ідентифікаційних завдань, визначення того, які саме збиваючі 
фактори (природні чи штучні) переважно впливали на виконавця підпису, 
тим самим підвищувати обґрунтованість своїх висновків. Також цю 
систему рекомендовано застосовувати як допоміжну при навчанні 
експертів-початківців з даного напряму. 

Як зазначають самі розробники експертної програми, згідно 
викладеного, є необхідність уточнити поняття термінів які розглядаються, 
визначивши їх наступним чином. 

Природні збиваючі фактори – впливаючі на процес письма обставини, 
обумовлені зовнішньою обстановкою письма або внутрішнім станом 
пишучого, не пов’язані з навмисною зміною виконавцем свого почерку. 

Штучні збиваючі фактори – впливаючі на процес письма обставини, 
обумовлені внутрішнім станом пишучого, пов’язані з умисною зміною ним 
свого звичного почерку. 

Тому, при вирішенні діагностичних завдань, слід говорити не про 
однозначний вплив на виконавця підпису тільки природних або тільки 
штучних збиваючих факторів, а лише про їх переважний вплив на 
виконавця [3]. 

Аналізуючи вищевикладене, при видачі програмою «Dia» висновку, 
що на виконавця підпису переважну дію вчиняли природні збиваючі 
фактори особливих проблем не виникає, щодо формулювання 
відповідного висновку та пояснення наявності збиваючих ознак. Але у 
випадку, коли на виконавця підпису переважний вплив мали штучні 
збиваючі фактори, може виникнути питання, яким саме чином вони 
проявилися (з підстав, пов’язаних з бажанням того, хто пише, змінити 
свій почерк чи ні). Відповідно, в подібних ситуаціях потрібно ретельно 
підходити до викладення суті висновку. 
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У своїх дослідженнях експерти використовують схему збиваючих 
факторів, які впливають на виконавців почеркових об’єктів (підписів). Але 
її розробниками зазначається, що вплив природних і штучних зовнішніх 
збиваючих факторів практично збігається (незалежно від того, пов’язані 
вони з бажанням того, хто пише, змінити свій почерк чи ні). За даними 
рекомендаціями, мається припущення, що і діагностичні ознаки в цих 
випадках носитимуть однаковий характер, тобто комплекси цих ознак у 
таких випадках будуть збігатися [2]. 

Зважаючи на можливість появи таких складних випадків щодо 
неоднозначності походження збиваючих факторів, при недостатній 
інформативності підпису, незначній кількості вільних зразків, 
ідентифікуючих ознак, які б переважали над іншими, можливості 
пояснити наявні розбіжності та відсутності у експерта цілковитої 
впевненості щодо категоричності, є ймовірна форма висновку. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок про те, що в експертів-
почеркознавців є наукові розробки щодо встановлення збиваючих 
факторів, які впливають на виконавця підпису та можуть траплятися 
випадки їх комплексного впливу або однакової інформативності при 
впливі різних збиваючих факторів, тому важливу роль матимуть: рівень 
знань і досвід роботи експерта, досконалість прийомів дослідження, 
поставлена мета [4]. 

У цілому громадянам України потрібно виробляти культуру 
належного, офіційного, укладання та підписання угод, договорів. Не 
потрібно формально ставитись до подібних процедур, але всі документи 
підписувати власноруч, наполягати, щоб друга сторона або 
уповноважений представник ставив підпис власноруч у вашій 
присутності, не пропускати важливу деталь, таку, як перевірка 
відповідності підпису в угоді тому, що проставлений в паспорті 
підписанта. Ускладнювати власні підписи, щоб їх було важче підробити 
не чистим на руку ділкам. 

У певних професіях своєрідну групу ризику складають: нотаріуси – 
коли особою може використовуватися паста, що зникає, працівники 
державної виконавчої служби – від їх імені підроблюються постанови на 
зняття арешту з автотранспорту, реєстратори, яким правовстановлюючі 
документи сумнівного походження надаються не справжніми власниками, 
а так званими – рейдерами, працівники місцевих органів щодо видачі 
земельних ділянок в межах 2 га особам, які використовують підроблені 
документи та інші, що проводять роботу з паперами. 

Нормативно правовими актами не передбачено обов’язку перевіряти 
справжність наданих документів, підписів та печаток, які в них 
проставлені, представниками вищевказаних професій серед яких є і 
державні і приватні нотаріуси, виконавці, реєстратори. Зважаючи на 
сучасне швидке, насичене, інформативне життя, а відповідно й темп 
роботи перевірити на справжність ту масу документів, з якою доводиться 
їм працювати, без наявності спеціальних знань – не представляється 
можливим. 

Трапляються випадки додруковування частини тексту, підчистки, 
виправлення, дописки, травлення, суперечності в черговості нанесення 
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друкованого тексту, підпису та печатки в бухгалтерській, податковій 
документації що надходить з матеріалами на економічну експертизу, 
тому можливо доцільним буде застосовувати експертну ініціативу і 
перевіряти документи на предмет їх підробки. 

Актуальним є проведення семінарів з представниками судової влади, 
органів прокуратури, національної поліції, нотаріату, адвокатськими 
спілками та іншими, які призначають експертизи, щодо підготовки 
матеріалів, порядку та правильності відбору зразків, формулювання 
питань які ставляться перед експертами. Враховуючи значну зміну кадрів 
в деяких структурних підрозділах, дані заходи можливо проводити 
щорічно, тим самим закріплюючи та поновлюючи інформативний зв’язок 
спілкування. 

Зважаючи на європейський курс розвитку нашої держави, є 
необхідність стандартизації, сертифікації експертної роботи, обміну 
досвідом на міжнародному рівні з експертами провідних країн світу, 
відповідно внесення змін в нормативно правові акти, які регулюють 
діяльність державних експертних установ та досягнення мети щодо 
визнання висновків українських експертів в судових органах правових 
держав. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
СБИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ В ИССЛЕДУЕМЫХ ПОДПИСЯХ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ РУКОПИСНЫМ СПОСОБОМ 
 

В. Бандурко 
 

Статья посвящена рассмотрению проблемных ситуаций, которые могут 
возникать при определении сбивающих факторов (естественных, 
искусственных) тогда когда в исследуемой подписи проявляется их 
комбинированное воздействие или является наличие одинаковой 
информативности при воздействии различных сбивающих факторов.  

Учитывая возможность появления таких сложных случаев по 
неоднозначности происхождения сбивающих факторов, при недостаточной 
информативности подписи, незначительном количестве свободных 
образцов, идентифицирующих признаков которые преобладали над другими, 
возможности объяснить имеющиеся разногласия и отсутствия у эксперта 
полной уверенности в категоричности является вероятная форма 
заключения. 

Подытоживая, можно сделать вывод о том, что у экспертов-
почерковедов есть научные разработки по установлению сбивающих 
факторов, влияющих на исполнителя подписи. Важную роль будут иметь: 
уровень знаний и опыт работы эксперта, совершенство приемов 
исследования и т.д. 

Ключевые слова: подпись, сбивающие факторы, природные, 
искусственные. 

 
PROBLEM ASPECTS ON DETERMINING  

THE INTERFERING FACTORS IN STUDIED SIGNATURES  
PERFORMED BY MANUSCRIPTED METHOD 

 
V. Bandurko 

 
The article is devoted to the consideration of problematic situations that may 

arise when determining interfering factors (natural, artificial) when in the 
investigated signature their combined effect manifests itself or the presence of the 
same information content under the influence of various interfering factors is 
found. 

Considering the possibility of such complex cases arising from the ambiguity 
of the origin of interfering factors, with insufficient information content of the 
signature, an insignificant number of free samples identifying features that 
prevailed over others, the ability to explain the differences and the lack of full 
confidence in the categorical expert is a probable form of conclusion. 

To sum up it can be concluded that handwriting experts obtain scientific 
research on the identification of interfering factors affecting the signer. The level of 
knowledge and experience of the expert, the perfection of research methods, etc. 
will play an important role. 

Key words: signature, interfering factors, natural, artificial. 
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ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОСТРІЛУ 
 
У статті розглядається питання щодо визначення відстані, з якої був 

здійснений постріл з вогнепальної зброї. Встановлення дистанції, з якої був 
зроблений постріл, дає можливість визначення більш широкого спектру 
знаходження слідів і інших речових доказів, таких як: вид, тип, модель, 
калібр зброї з якої був зроблений постріл, наявність гільз, куль, кіптяви, 
мастила та інших слідів. 

Ключові слова: місце пострілу, вхідний-вихідний отвір, дистанція 
пострілу, візування. 

 
 

Встановлення місця, з якого був зроблений постріл, здійснюється в 
три етапи. На першому визначається напрямок пострілу, на другому – 
дистанція, на третьому – місце, з якого він був зроблений. 

Напрямок пострілу можна визначити: 
– по вхідним і вихідним отворам наскрізних кульових пробоїн; 
– направленню вогнепального сліпого каналу в предметі; 
– наявності, розташуванню, формі і співвідношенню діаметрів зони 

відкладення – додаткових слідів пострілу. 
Встановлення місця, з якого був зроблений постріл, дає можливість 

пошуку та вилученню таких слідів, як сліди рук, взуття, недопалки 
цигарок, сірників, біологічні сліди та ін. 

Для визначення напрямку пострілу необхідно відшукати вогнепальне 
ушкодження, заподіяне снарядом при пострілі. Зустрічаючи перепону, 
снаряд пробиває її, вибиваючи частинки перепони вперед. У результаті 
цього краї вхідного отвору виявляються закруглені в бік руху снаряду. 
Навколо вхідного отвору залишаються сліди кіптяви, порошинки (при 
близькому пострілі), на кромці отвору на тканинах – пасок обтирання у 
вигляді частинок мастила, кіптяви, металу снаряда. Вихідний отвір 
утворюється, як правило, невизначеної форми і трохи більший за 
розміром, ніж вхідний. Краї його спрямовані в бік польоту звідки вилетів 
снаряд. Біля вихідного отвору в каналі можуть перебувати частки 
матеріалу, вибитого кулею при проходженні перепони. 

У дерев’яних предметах вхідна частина отвору зазвичай округла, а у 
вихідній же частині спостерігаються відщепи дерева. У жерсті 
утворюється пробоїна приблизно круглої форми, краї отвору вигнуті у 
напрямку руху снаряда. При попаданні снаряда в скло утворюється 
воронкоподібна пробоїна, що розширюється у напрямку польоту снаряда. 
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У текстильних тканинах відбувається зміщення волокон (ниток) у бік руху 
снаряда. 

Оглядаючи пошкодження, можна встановити дистанцію пострілу, 
яка характеризується відстанню між дульним зрізом зброї та перепоною і 
визначається відносною точністю за умови, якщо на об'єкті є сліди 
близького пострілу. 

У практиці прийнято розрізняти: постріл впритул; постріл з близької 
відстані і постріл з неблизької відстані. 

Постріл вважається зробленим в притул, коли дуловий зріз 
упирається у перепону. У цьому випадку в області вхідного отвору 
утворюється відбиток дульного зрізу зброї (штанцмарка), за яким можна 
судити про вид і калібр зброї. Додатковими слідами при пострілі впритул 
є: часткові руйнування і обпалення (опіки) перепони, відкладення кіптяви і 
впровадження зерен порошинок всередину ранового каналу. 

У результаті пострілу з близької відстані на перепоні утворюються 
ознаки температурної або механічної дії газів, сліди кіптяви, порошинок, 
збройного мастила. 

Для різних систем зброї діапазон впливу факторів близького пострілу 
буде різним. Так, для довгоствольної бойової зброї сліди механічної та 
термічної дії порохових газів виникають па відстані 5-10 см, розрив 
тканини одягу – до 10-12 см, кіптява може осісти при дистанціях до 40-50 
см, зерна пороху впроваджуються в перешкоду па відстані до 80-100 см 
(одиничні – до 200 см, а іноді і більше). Для короткоствольної зброї ці 
параметри можуть бути меншими із-за меншої кількості пороху в патроні і 
меншого тиску, що розвивається в каналі ствола. При пострілі з 
неблизької відстані на перешкоду діє один снаряд, а також утворюється 
пасок обтирання від мастила, кіптяви. 

Попереднє дослідження слідів пострілу дозволяє встановити 
механізм скоєної події, відкинути версію про те, що стався нещасний 
випадок чи самогубство, підтвердити версію про вбивство. 

Після визначення дистанції встановлюються квадрат, сектор, площа, 
в яких ймовірно міг перебувати стрілець. Вирішення цього завдання 
здійснюється декількома способами. Найбільш поширеним є візування, 
суть якого полягає у відтворенні лінії польоту кулі за наявними 
пошкодженнями на перешкодах. Для цього беруть два віддалених один 
від одного пошкодження, завданих однією кулею, або одне сліпе 
пошкодження з глибоким кульовим каналом. 

Визначення місця, звідкіля був зроблений постріл, стає можливим, 
якщо є два досить віддалених одне від одного ушкодження, нанесених 
однією кулею, наприклад, дві наскрізні пробоїни в скляних подвійних 
рамах, або наскрізна в склі і сліпа в підлозі, або наскрізний кульовий 
канал у товстому бруску стіни або навіть сліпий кульовий канал, якщо він 
досить глибокий. 

Приступаючи до визначення місця пострілу, насамперед, необхідно 
за характером пробоїн встановити, із якої сторони зроблено постріл, 
тобто визначити вхід і вихід в отворі. Зрозуміло, що місце, звідкіля був 
зроблений постріл, розташовано із боку першої вхідної пробоїни. При 
цьому, якщо перший вхідний отвір розташований нижче наступних 
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кульових ушкоджень, то це вказує на те, що постріл був зроблений знизу. 
Такий постріл, природно, може бути зроблений тільки з невеликої 
відстані – із висоти ґрунту або низько розташованих предметів. 

Якщо ж перший вхідний отвір знаходиться вище наступних, то куля 
летіла під якимось кутом зверху вниз за напрямком О1В1. При цьому, ще 
не можна вважати, що постріл міг бути зроблений тільки під кутом зверху 
вниз із невеликої відстані, тому що такий напрямок польоту кулі 
можливий і при враженні предметів кулею в кінці її польоту, тобто на 
спадній гілці її траєкторії О2В2. Внаслідок цього, у другому випадку варто 
розрізняти постріли з відносно невеликої і дуже великої відстані. 

Розглянемо визначення місця пострілу, коли він зроблений із 
невеликої відстані. Назвемо центр першого вхідного отвору і центр будь-
якого з наступних ушкоджень опорними точками і позначимо першу  
точку – А1 а другу точку – В1. Точку пострілу позначимо – О1 (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Визначення місця пострілу (дивись пояснення в тексті) 
 
Траєкторія кулі при відносно невеликій відстані пострілу (до 50-100 м) 

практично є прямолінійної. Тому лінія польоту кулі може бути відтворена 
з достатньої для експертизи точністю: це пряма лінія, проведена через 
дві опорні точки В1 і А1і продовжена по цьому напрямку до О1. На цьому 
продовженні лежать усі можливі точки пострілу. Як уже вказувалося, ці 
точки при пострілі під кутом знизу лежать нижче точки А1, а при пострілі 
під кутом зверху – над точкою А1, наприклад, постріл із дерева, верхніх 
поверхів будинку й ін. 

Визначення лінії польоту кулі по опорних точках за допомогою 
оптичної осі фотокамери, підзорної труби, лазерної лінійки або просто 
візуально за допомогою візирної лінійки називається методом візування. 
Пряма В1А1 називається візирною віссю. При правильному візуванні 
візирна вісь В1А1 уявляється точкою. 

Якщо по взаємному розташуванню пробоїн установлено, що постріл 
зроблений під кутом знизу вверх, тобто при продовженні візирної вісі 
вхідного отвору на деякій відстані від його початку упирається в ґрунт 
(рис.1), то найбільше ймовірним місцем пострілу звичайно буде те, що 
відповідає на цій вісі висоті десь біля 140-130 см від рівня ґрунту. На 
такій висоті знаходиться зброя, утримувана при пострілі стоячою 
людиною середнього росту. Якщо продовження візирної вісі за вхідним 
отвором є висхідною лінією – досліджують усі точки перетинання її з 
місцевими предметами, наприклад, деревами, тому що звідти міг бути 
зроблений постріл (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Висхідний напрямок польоту кулі, установлений за пробоїнами 
 

 
 

Рис. 3. Низхідний напрямок польоту кулі, установлений за пробоїнами 
 
Варто мати на увазі, що в більшості випадків при такому напрямку 

лінії польоту кулі (висхідний напрямок) постріл встановлюється 
проведеним із дуже великої відстані, і обумовлена лінія виступає, таким 
чином, гілкою траєкторії польоту кулі, що сходить. 

Перед візуванням необхідно з максимальною точністю зафіксувати 
положення центрів пробоїн, що здійснюється наклеюванням на краї 
пробоїн непрозорого паперу з отвором у центрі пробоїни та закріпленням 
в обох центрах кінців трубочки (звичайно що виготовляється з паперу), 
якщо відстань між ними невелика, наприклад, у склі подвійної віконної 
рами. Та ж мета досягається закріпленням натягнутої нитки, що 
проходить через обидва центри, кінці якої прив’язані до паличок, а 
останні упираються на краї пробоїн (зображення 1). 

У випадку, коли немає другого отвору, а є сліпий кульовий канал, це 
досягається розміщенням в пробоїні прямого стрижня (наприклад, 
шомпола гвинтівки й ін.) і прикріпленням до його кінця, що знаходиться 
зовні, другого кінця нитки так, щоб стрижень складав пряму лінію з 
ниткою (рис.4). 

При використанні лазерної лінійки чи при натягуванні нитки іноді 
виявляється необхідним попередньо наклеїти на краях пробоїни 
(наприклад, у склі) смужки паперу для запобігання її руйнації. Якщо 
кульові пробоїни є в меблях і тому подібних предметах, то необхідно 
переконатися, що ці предмети не були після пострілу зрушені з місця, 
тобто точно зберегли те положення, яке вони займали в момент пострілу. 
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Рис. 4. Візування одного вогнепального пошкодження 
 
Візування іноді може бути успішно зроблено й у тих випадках, коли 

об’єкти з кульовими ушкодженнями хоча і змінили своє початкове 
положення, але їх багато. Це полегшує досить точно відтворити їхнє 
розташування відповідно один одного, що мало місце в момент пострілу 
(рис. 5). 

Вимірювання кутів з допомогою транспортирів. (рис. 6). Помилки при 
визначенні місця пострілу частіше усього викликаються відхиленням 
польоту кулі від прямолінійного напрямку, що може мати місце при 
прострілі в будь-яку перепону при наявності бокового вітру (чим він 
сильнішій тим відхилення кулі буде більшим), а також унаслідок рикошету 
кулі. 

Крім методу візування, для визначення місця пострілу може бути 
застосований спосіб масштабних схем, що вимагає побудови в двох 
проекціях за методом нарисної геометрії точного розташування кульових 
ушкоджень і навколишніх предметів (рис. 7, 8). 

Однак цей спосіб значно складніший ніж візування. Він вимагає 
проведення з великою точністю багатьох вимірів, що пов’язані із значною 
витратою часу. Внаслідок цього спосіб масштабних схем на практиці 
застосовується лише в окремих випадках. 
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Рис. 5. Візування багатьох вогнепальних пошкоджень 
 

 
 

Рис. 6. Вимірювання кута під яким зроблено постріл з допомогою 
транспортиру 
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Рис. 7, 8. Визначення траєкторії польоту кулі за пробоїнами за допомогою 
масштабних схем (Кубицький Ю. М.). Верхній малюнок – зображення в 
вертикальному розрізі. Нижній – зображення в горизонтальному розрізі 

будинку 
 

Перелік посилань 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ВЫСТРЕЛА 
 

Н. П. Молибога 
 

В статье рассматривается вопрос об определении, с какого расстояния 
был сделан выстрел из огнестрельного оружия. После определения 
дистанции устанавливается сектор, в котором возможно находился 
стрелявший. Решение этого вопроса, осуществляется несколькими 
способами. 

Наиболее распространенным способом является визирование, суть 
которого заключается в воспроизведении линии полета снаряда за 
имеющимися повреждениями на преградах. Для этого берут два отдаленных 
один от другого повреждения, образованных одним снарядом, или одно 
слепое повреждение с глубоким пулевым каналом. 

Установление дистанции, с которой был сделан выстрел, дает 
возможность устанавливать более широкий спектр обнаружения следов и 
других вещественных доказательств, таких как: гильзы, пули, копоть, масло и 
других следы. 

Предварительное исследование следов позволяет установить механизм 
совершенного преступления, отбросить версию о том, произошел ли 
несчастный случай, самоубийство либо же подтвердить версию об убийстве. 

Ключевые слова: место выстрела, входное-выходное отверстие, 
дистанция выстрела, визирование. 

 
DETERMINATION OF THE PLACE OF SHOT 

 
N. Molyboha 

 
 
The article deals with the question of determining from what distance a shot 

was made from a firearm. After determining the distance, a sector is set in which 
the shooter was possibly located. The solution to this issue is carried out in 
several ways. 

The most common method is to sight, the essence of which is to reproduce 
the line of flight of the projectile for the existing damage on the obstacles. To do 
this, take two distances from one another, formed by one projectile, or a blind 
damage with a deep bullet channel. 

Establishing the distance at which the shot was fired makes it possible to 
determine a wider spectrum of detection of traces and other material evidence, 
such as shells, bullets, soot, oil, and other traces. 

A preliminary trace analysis makes it possible to establish the mechanism of 
the crime committed, discard the version of whether the accident occurred, suicide 
or to confirm the version of the murder.  

Key words: the place of shot, input-output hole, distance of shot, sighting. 
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СТОСОВНО ПИТАННЯ ЩОДО ПІДРОБКИ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ 

ДОКУМЕНТІВ 
 

На сьогодні широкого розповсюдження набули документи, виготовлені 
на полімерній основі. Дані документи позиціонуються як сучасні, більш 
функціональні та краще захищені.  

У цій статті розглядаються окремі випадки виявлення підробок 
документів в процесі проведення експертних досліджень. 

Ключові слова: підробка, ідентифікаційні документи,експертні 
дослідження. 

 
 
Неможливо переоцінити важливість різного виду документів у будь-

якій сфері суспільних, економічних та міждержавних відносин. Документів 
різного виду існує безліч, також існують різні класифікації документів, 
тому в даній статті розглянемо питання підробки тільки ID документів. 
Сама назва, ID – identification documents, говорить про те, що це 
документи які посвідчують та ідентифікують особу, тому їхній захист від 
підробки традиційно вважається одним з найкращих. 

У багатьох країнах світу вже тривалий час використовуються різні 
документи на пластиковій основі, які виготовляються на полімерній 
основі. Ідентифікаційні документи, за міжнародною класифікацією, 
залежно від розміру, розділені на три категорії: ID 1, ID 2, ID 3. ID 1 – це 
формат банківської карточки, ID 3 – формат закордонного паспорту, а 
ID 2 це проміжний формат документа, який має розміри 105х74 мм. 

Слід сказати, що на сьогодні поліграфічні підприємства мають у своєму 
розпорядженні як класичні, так і новітні способи друку, різного виду 
матеріали для основи – як папір, так і полімерні матеріали, широкий спектр 
як звичайних фарб, так і фарб із захисними властивостями. Окрім цього 
використовуються додаткові елементи – плівки для ламінування, 
голографічні захисні елементи, також застосовуються різні види 
персоналізації та машинозчитувані технології, тощо. Тому захист документів 
від підробки – це завжди комплекс характеристик та ознак, якими 
оснащуються документи, та які потрібно перевірити в процесі їх 
дослідження. Водночас слід мати на увазі, що кожен елемент захисту має 
свою ціну тому збільшення захисних елементів впливає на вартість. 
Враховуючи викладене, чим більше захисних елементів, тим більша вартість 
бланка або документа, тому замовник та виробник шукають так би мовити 
«золоту середину» – співвідношення елементів захисту та ціни. 
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Також слід звернути увагу, що існують два види персоналізації 
документів на полімерній основі: це централізована, коли оформлення 
документів відбувається на підприємстві виробника бланку, та 
децентралізована, коли оформлення документів відбувається в установах, 
які їх видають. При централізованій персоналізації забезпечується 
максимальний рівень контролю за обліком, якістю оформлення виробів та 
використовуються сучасні методи персоналізації, головний недолік – 
уповільнюється процес їх видачі. При децентралізованій персоналізації 
забезпечується мінімальний термін їх видачі, але доволі часто трапляються 
дефекти оформлення, бланки документів іноді втрачаються, важко 
проконтролювати використання витратних матеріалів в повній мірі за 
обліком, також використовуються менш надійні методи персоналізації. 

Окрім цього, слід мати на увазі, що останні десятиліття відбувається 
бурхливий розвиток технологій, у тому числі поліграфічних, інформаційних, 
одним з наслідків технічного прогресу є те, що вказані технології стали більш 
доступними для пересічних громадян. На сьогодні можливо купити 
різноманітні принтери, витратні матеріали та поліграфічне обладнання за 
відносно невеликі кошти, завдяки цьому існує можливість виготовлення 
доволі якісних документів практично в «домашніх» умовах. 

Документів на пластиковій основі доволі багато, їх можна класифікувати 
за багатьма критеріями, тому в даній статті розглядаються окремі способи 
підробки документів декількох видів. 

Наприклад, документи формату банківської картки або розміру ID 1 – 
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. До підробки першого виду 
можна віднести випадки, коли реквізити бланка друкуються на папері або на 
полімерному матеріалі з використанням струминного або лазерного 
кольорових принтерів, персональні дані можуть наноситись термосубліма-
ційним способом друку. Документ виглядає не якісно, виявити підробку навіть 
для уважного патрульного поліцейського не складно (див. зображення 1). 

 

 

Рис. 1. Фрагмент свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, 
оформленого на підробленому бланку, який виготовлений з використанням 

струминного принтеру 
 
До підробки другого виду можна віднести випадки, коли 

використовується справжній бланк; для цього верхні захисні плівки 
знімаються, первинний текст частково або повністю видаляється. У 
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подальшому наносяться вторинні персональні дані з використанням, у 
даному випадку, монохромного лазерного принтера. Документ виглядає 
більш якісно, однак виявити підробку для експерта не складно. 

Водночас на сьогодні в експертній практиці все більш трапляються 
випадки, коли первинний текст повністю видаляється, потім на оригінальний 
бланк наносяться вторинні персональні дані з використанням 
теросублімаційного принтера, у подальшому наносяться оригінальні захисні 
плівки. У такому випадку підроблений документ практично не відрізняється від 
оригінального, тому в процесі його дослідження навіть у експертів виникають 
труднощі стосовно формулювання висновку щодо встановлення факту 
внесення змін. 

Наступний, так би мовити, третій варіант підробки – це коли 
з використанням професійного поліграфічного обладнання виготовляється 
підроблений бланк, який за якістю реквізитів, що відтворюються офсетним 
способом друку, майже не відрізняється від справжнього бланку. У 
подальшому наносяться персональні дані з використанням теросубліма-
ційного принтера та справжніх захисних плівок. Уданому випадку документ 
виглядає якісно та доволі презентабельно, для виявлення підробки експерту 
потрібно уважно перевіряти дрібні елементи друкарської форми та елемент 
захисту – райдужний перехід кольорів. У наведеному прикладі злочинці прак-
тично ідеально відтворили захисні елементи у вигляді розривів у лініях, дзер-
кальних літер, інших навмисно змінених елементів дизайну (див. рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2, 3. Однотипні фрагменти свідоцтв про реєстрацію транспортних 

засобів, ліворуч – підробка, праворуч – оригінал 
 

Починаючи з 2014 року в Україні введені свідоцтва про реєстрацію 
транспортного засобу та посвідчення водія нового зразка, бланки для яких 
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виготовляє ДП Поліграфічний комбінат «Україна». Вказані документи, в 
загальних рисах, відрізняються від попередніх матеріалом основи – 
полікарбонат, додатковим елементом захисту OVI, також захисна плівка від 
механічних пошкоджень не наноситься, номери бланка та документа завжди 
співпадають. Персоналізація здійснюється тільки децентралізовано з 
використання ретрансферного термодруку, бланки, витратні матеріали та 
принтери знаходяться в сервісних центрах МВС. Не зважаючи на додаткові 
елементи захисту, на сьогодні для підробки свідоцтв про реєстрацію 
транспортного засобу та посвідчення водія зразка 2014 року злочинці 
використовують перший та третій способи, описані вище (див. рис. 4, 5). 

 

 
Рис. 4. Фрагмент підробленого бланка, який виготовлений з використанням 

струминного принтеру 
 

 
Рис. 5. Фрагмент оригінального бланка, на який повторно були нанесені 

персональні дані 
 

Оскільки номери бланка та документа завжди співпадають, 
злочинцям, окрім цього, доводиться вносити зміни до номера бланка, так 
би мовити, підганяючи його під потрібний (див. рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Фрагмент справжнього бланка, номер якого змінений шляхом 

підчистки та домальовування 
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Нажаль, підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу 
та посвідчення водія як старого, так і нового зразка доволі багато. 
Підроблені свідоцтва використовуються для легалізації в Україні 
викрадених та не розмитнених автомобілів, підроблені посвідчення 
користуються попитом в країнах ЄС. Головною причиною такої ситуації, 
на думку автора, є децентралізована персоналізація вказаних 
документів, і як наслідок, недостатній контроль за програмно-апаратними 
комплексами по їх оформленню та витратними матеріалами. Також є 
технологічні недоліки, які сприяють повторному використанню бланків. 
Окрім цього, при децентралізованій персоналізації неможливо оснастити 
органи видачі документів надсучасними апаратними комплексами, тому, 
як наслідок, є і недоліки технології. 

На сьогодні найбільш захищена категорія документів – документи, які 
посвідчують особу, – це сучасні паспорти формату ID 1, ID 3, що мають 
полікарбонатну сторінку даних. Персоналізація виконується централізовано, 
також у вказаних документах все частіше використовується електронний носій 
інформації. Взірцем може слугувати новий внутрішній паспорт громадянина 
України у форматі ID-1, який виготовляється та персоналізується виключно 
централізовано. Слід відмітити, що при його персоналізації використовується 
метод об’ємного лазерного гравіювання, який унеможливлює повторне 
використання як бланку, а так і плівок. 

Водночас злочинці намагаються відтворити процес виготовлення і 
цих документів, на сьогодні підробки не достатньо якісні, але вони 
удосконалюються. Найбільш простий спосіб – це домальовування на 
оригінальному документі ознак зовнішності іншої людини, і це на 
полімерному матеріалі, якщо потрібно – спочатку частково 
підчищають первинні дані та зображення з подальшим 
домальовуванням (див. рис. 7, 8). 

 

 

 
Рис. 7, 8. Фрагменти ID-3, ліворуч – звичайне розсіяне освітлення, праворуч – 

наявні ділянки з залишками оригінальної фотографії 
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Рис. 9, 10. Фрагменти ID-3, ліворуч – звичайне розсіяне освітлення,  
праворуч – наявні ділянки, на яких видимі сліди підчистки 

 
Наступний спосіб більш технологічний – виготовляють повністю 

підроблений документ з імітацією дизайну та елементів захисту. Підробку 
можливо виявити при значному збільшенні і дослідженні дрібних деталей 
та захисних елементів (див. рис. 11, 12). 

 

 
 

 
Рис. 11, 12. Однотипні фрагменти ID-1, ліворуч – підробка,  

праворуч – оригінал 
 

Час та технічний прогрес не стоять на місці, тому на сьогодні в 
експертних установах виявлені ID-1, для підробки яких злочинці вже 
використовують метод лазерного гравіювання (див. рис. 13, 14). 
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Рис. 13, 14. Однотипні фрагменти ID-1, ліворуч – підробка, праворуч – 
оригінал 

 
Враховуючи викладене, з експертної точки зору, на думку автора, 

слід звернути увагу на два моменти: інформаційне забезпечення – 
забезпечення експертів зразками або електронними колекціями 
(каталогами) документів з якісними зображеннями та описом елементів 
захисту. Також не достатньо урегульоване питання використання 
електронних колекцій документів, що містяться в інтернеті. Як було 
описано вище, ідентифікаційні документи мають комплекс різноманітних 
захисних ознак, для перевірки яких потрібне сучасне обладнання, 
програмне забезпечення, тому другий момент це оснащення експертних 
підрозділів сучасним експертним обладнанням. Приймаючи до уваги, що 
усе більше ідентифікаційних документів оснащуються електронними 
носіями – чіпами і ця тенденція збережеться і надалі, тому також 
актуальним питанням є зчитування інформації паспорт-рідерами та 
дослідження інформації, яка міститься в електронних носіях. 

Підсумовуючи вище викладене, можна зробити наступні висновки: 
документи виготовлені на полімерній основі мають як певні переваги так і 
недоліки, більшість недоліків пов’язана із застосуванням 
децентралізованої персоналізації, недостатньо ефективним контролем за 
витратними матеріалами та можливістю повторного використання 
оригінального бланка для оформлення підробленого документа. 
Перевага сучасних ідентифікаційних документів це використання при 
виготовленні та централізованій персоналізації сучасних технологічних 
рішень, що забезпечує наявність комплексу захисних ознак. Тому для 
забезпечення належного рівня проведення експертиз ідентифікаційних 
документів слід забезпечити експертів зразками або електронними 
колекціями з описом елементів захисту та оснастити експертні підрозділи 
сучасним обладнанням. 

 
Перелік посилань 
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ОТНОСИТЕЛЬНО ВОПРОСА О ПОДДЕЛКЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
С. Н. Науменко 

 
Подытоживая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

документы, изготовленные на полимерной основе, имеют как определенные 
преимущества, так и недостатки, большинство недостатков связано с 
применением децентрализованной персонализации, недостаточно 
эффективного контроля за расходными материалами и возможностью 
повторного использования оригинального бланка для оформления 
поддельного документа. Преимущество идентификационных документов – 
это использование при их изготовлении и централизованной персонализации 
современных технологических решений, что обеспечивает наличие 
комплекса защитных признаков. Поэтому для обеспечения надлежащего 
уровня проведения экспертиз идентификационных документов следует 
обеспечить экспертов образцами или электронными коллекциями с 
описанием элементов защиты и оснастить экспертные подразделения 
современным оборудованием. 

Ключевые слова: подделка, идентификационные документы, 
экспертные исследования. 

 
ON THE ISSUE OF THE FAKE IDENTIFICATION DOCUMENTS 

 
S. Naumenko 

 
Summarizing the foregoing, we can draw the following conclusions: 

documents made on a polymer basis have both certain advantages and 
disadvantages, most of the drawbacks are connected with the use of 
decentralized personalization, insufficiently effective control over consumable 
materials and the possibility to reuse the original form for the processing a fake 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 464 

document. The advantage of identification documents is the use in their production 
and centralized personalization of modern technological solutions, which ensures 
the presence of a complex of security features. Therefore, in order to ensure the 
proper level of examination of identification documents, experts should be 
provided with samples or electronic collections with a description of security 
features and equipped with modern equipment. 

Key words: fake, identification documents, expert research. 
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Київський науково-дослідний інститут судових експертиз  

Міністерства юстиції України 
 

ЩОДО СПОСОБІВ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ СЛІДІВ ПАПІЛЯРНИХ УЗОРІВ РУК 
ЛЮДИНИ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЇХ ВИЯВЛЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

ДАКТИЛОСКОПІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
 

У статті на підставі узагальнення експертної практики 
дактилоскопічних досліджень, на прикладі декількох експертиз, наведено 
перелік ознак, які відображаються у досліджуваних слідах при їх перенесенні 
з інших об’єктів та експертної оцінки особливостей відображення 
виявлених ознак переносу дактилоскопічних слідів. За результатами 
аналізу надані рекомендації щодо експертного підходу до комплексної оцінки 
ознак слідосприймаючої поверхні, з яких було вилучено досліджувані сліди 
папілярних узорів рук людини. 

Ключові слова: дактилоскопія, папілярні узори, фальсифікація, штучні 
сліди. 

 
 
Серед криміналістичних галузей знань дактилоскопія є однією з 

найстаріших та найважливіших, оскільки саме результати 
дактилоскопічних досліджень надають можливість ідентифікації 
конкретної особи за відбитками папілярних узорів пальців та долонь рук. 
Становлення дактилоскопії як науки відбулося наприкінці XIX століття, на 
основі систематизації даних багаторічних досліджень, що проводив 
поліцейський чиновник англійської колоніальної адміністрації в Індії 
Вільям Хершель (Гершейль), який в Європі по праву вважається 
засновником дактилоскопії як науки. Багаторічними дослідженнями 
папілярних узорів людини було встановлено той факт, що папілярний 
узор на долонях та фалангах пальців рук особи є суто індивідуальною 
ознакою, стійкою та незмінною впродовж всього життя людини.  

Пройшло більше 100 років, з моменту становлення дактилоскопії як 
криміналістичної науки й визнання її результатів, як доказової бази в 
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кримінальних провадженнях, що сталося 13 вересня 1902 р., коли 
англійський суд вперше визнав, що факт збігу відбитків пальців рук 
людини на місці злочину і її індивідуальних експериментальних відбитків 
може розцінюватися як доказ у кримінальному провадженні. За цей час 
дактилоскопія зазнала значного розвитку, були визначені методи 
виявлення та фіксації, як видимих так і латентних слідів рук людини, 
розроблені класифікація та методики дослідження дактилоскопічних 
об’єктів. Також, свого часу було визначено, що папілярний узор 
відновлюється у разі пошкодження епідермісу у тому ж вигляді, в якому 
існував раніше. За виключенням випадків, коли в результаті механічного 
або хімічного впливу пошкоджується як верхній шар шкіри – епідерміс, 
так й більш глибокий шар – дерма, що призводить до появи шрамів, які 
свою чергу, стають індивідуальними ідентифікаційними ознаками.  

У той же час, паралельно із розвитком криміналістики, розвивався й 
інший, так би мовити, кримінальний напрямок дактилоскопії, пов’язаний з 
використанням можливостей дактилоскопічних досліджень, й 
направлений на введення в оману слідчих та судових органів. Із значним 
розвитком науки у ХХ та на початку ХХІ століття за рахунок використання 
можливостей комп’ютерної техніки, фотоапаратури, нових хімічних й 
фізичних технологій та т.і., набули розвитку й інші способи та методи 
підробки папілярних слідів пальців рук, направлені на фальсифікацію 
доказів та викривлення об’єктивних даних на місці злочину. 

Виходячи з визначення терміна «фальсифікація» (від лат. 
«Falsificatio», від «falsifico» – підробляти), який означає: 1) злісне, 
навмисне спотворення даних, свідомо невірне тлумачення чого-небудь; 
2) зміна з корисливою метою вигляду або властивості предметів, 
підробка. 

Відзначимо, що походження слідів можна уявити в двох видах: 
природне біологічне походження або справжнє і штучне походження або 
підроблені – сфальсифіковані сліди. 

Ще у 1927 році, у своїй роботі «Керівництво з криміналістики» в 
розділі «Спроби злочинців уникнути ідентифікації», Едмон Локар так 
написав про можливості фальсифікації слідів папілярних узорів рук: 
«Злочинці не залишилися пасивними щодо дактилоскопічних доказів, які 
виявилися для них настільки небезпечними, і виробили свої способи 
захисту, які зводяться до наступних: 1) торкатися до предметів, не 
залишаючи слідів; 2) надягати рукавички; 3) перешкоджати утворенню 
крапельок поту; 4) згладити свої папілярні лінії; 5) зафарбувати узори 
пальців; 6) знищити відбитки; 7) замінити свої сліди фальшивими 
відбитками » [3, с. 162]. Детально описуючи кожен спосіб, наводячи 
аргументи про можливість їх втілення і реальні випадки, з якими 
стикалася поліція, відносно останнього з них французький криміналіст 
відзначив наступне: «Нарешті, можна уявити собі випадок, що освічений і 
вправний злочинець залишив на місці злочину відбитки іншої особи, щоб 
погубити невинного і врятуватися самому. До останніх днів не було 
прикладу такого підступу, як принесення в будинок, який збираються 
пограбувати і навіть, можливо, скоїти вбивство, пляшки або скриньки зі 
слідами сторонньої особи. Однак, хоча і дуже рідко, але бували випадки, 
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в яких злочинці намагалися обдурити правосуддя, залишивши за 
допомогою друку або зліпка сфабриковані ними відбитки » [3, с. 167]. Як 
бачимо, ще на початку наукового становлення дактилоскопії Е. Локар 
передбачив можливості й перспективи фальсифікації слідів папілярних 
узорів. 

На даному етапі розвитку криміналістики, враховуючи нинішні 
можливості й здобутки медицини, науки та техніки, способи 
фальсифікації об’єктів дактилоскопічного дослідження можна умовно 
розподілити на декілька груп:  

– способи, пов’язані зі змінами папілярного узору безпосередньо на 
шкірі рук людини; 

– способи, пов’язані з виготовленням штучних папілярних узорів у 
вигляді муляжів або пласких копій; 

– способи, пов’язані із підкиданням об’єктів із слідами іншої людини 
або з переносом слідів папілярних узорів з одних об’єктів на інші. 

Основною ознакою, за якою відрізняються сліди і вказані способи 
фальсифікації, є природа їх походження. Так, до слідів природного 
біологічного походження, або справжніх слідів рук, відносяться такі, які є 
результатом життєдіяльності будь-якої людини і їх походження не 
викликає сумніву, в тому числі, і при їх виявленні на місці злочину. Інші 
сліди, зокрема, пов’язані з виготовленням штучних папілярних узорів, це 
сліди штучного походження, або підроблені, сфальсифіковані сліди. 
Способи ж, пов’язані із переносом слідів папілярних узорів з одних 
об’єктів на інші, об’єднують у собі ознаки як природних так і штучних 
слідів. 

Як відомо, способи, пов’язані зі змінами папілярного узору 
безпосередньо на шкірі рук людини хірургічним шляхом, вперше були 
виявлені та задокументовані у США ще в 30-х роках ХХ століття у 
ватажка однієї з численних банд Джека Клауса (на прізвисько Красунчик 
Джек), а потім і у відомого гангстера Джона Діллінджера. Після чого 
подібні спроби проводились неодноразово у різних країнах, у тому числі 
й з використанням хірургічних лазерів та хімічних сполук. Однак, як з 
часом було з’ясовано, відбитки змінені за рахунок медичного, або іншого 
травматичного втручання, за декілька місяців відновляються, завдяки 
чому вдається ідентифікувати особу. Дані способи досліджувалися 
багатьма науковцями та криміналістами різних країн й описані у 
спеціальній науковій криміналістичній літературі.  

Що стосується способів виготовлення штучних папілярних узорів, 
вони набувають розвитку з початку 2000-х років разом із значним 
розвитком комп’ютерних технологій. Так, 18 травня 2002 року на 
конференції з безпеки Міжнародного Союзу телекомунікацій в м. Сеулі 
аспірант Національного університету міста Йокогами в галузі 
криптографії Цутому Мацумото в своїй доповіді вперше описав дві 
технології виготовлення штучних папілярних узорів на основі 
використання пластичних мас і методів цифрової обробки інформації, які 
застосовувалися їм для обману сенсорів відбитків пальців рук, що 
використовуються у системах безпеки. З того часу розробки у цьому 
напрямі проводились іспанськими дослідниками з Політехнічного 
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університету Картахени Торибио Фернандес Отеро та Мариєю Терезою 
Кортес, американськими дослідниками з Аризонського університету 
Майклом Кюкеном й Аланом Ньюеллом та багатьма іншими. Вказані 
розробки направлені на створення штучних папілярних узорів рук 
людини, для виготовлення яких можуть використовуватися пластичні 
маси, метод фотолітографії, фотополімерний спосіб, лазерне 
гравіювання на гумі, флеш-технології, вулканізація гуми з матриць, 
отриманих на основі використання твердих фотополімерних композицій 
та інші [4]. Метою ж створення таких штучних папілярних узорів, 
здебільшого, є можливість подолання біометричних систем контролю та 
безпеки.  

У той час, як мета діагностичних експертних дактилоскопічних 
досліджень, – це виявлення фактів фальсифікації дактилоскопічних 
об’єктів, що значно ускладнюється, як різноманіттям технічних 
можливостей підробки (створення штучних папілярних узорів рук 
людини), так і відсутністю наразі методик дослідження подібних об’єктів. 
Дослідженнями даної проблеми займаються криміналісти в багатьох 
країнах, що висвітлено в публікаціях О. Волошенко, С. Мендуса,  
А. Башилова, П. Біленчука, О.А. Соколової, Н.В. Єфременко та інших. 

Оскільки, можливість диференціації справжніх й фальсифікованих 
(залишених штучними папілярними узорами) слідів рук людини потребує 
розробки методичних рекомендацій на базі проведення 
експериментальних досліджень, які пов’язані зі значними часовими 
витратами та матеріально-технічною базою, у даній статі висвітлено 
лише нагальність цієї проблематики.  

У той же час, на практиці, при проведенні дактилоскопічних експертиз 
фахівцям найчастіше доводиться стикатися із такими способами 
фальсифікації, як перенесення папілярних узорів рук особи з одного 
об’єкта на інший, зокрема на такий, який знаходився на місці злочину або 
визнано речовим доказом по справі. 

Тому, у даній статті більш детально висвітлюються питання 
встановлення факту перенесення слідів папілярних узорів людини, які, 
виходячи із практики судових експертиз, найчастіше виникають перед 
спеціалістами при проведенні дактилоскопічних досліджень. 

Одним зі способів фальсифікації слідів папілярних узорів є перенесення 
експериментальних відбитків з дактилоскопічних карт на дактилоплівку, або 
на липку стрічку типу «скотч». Ознаки, які відображаються у слідах при 
використанні вказаних способів, були свого часу досліджені доцентом 
кафедри зброєзнавства і трасології навчально-наукового комплексу судової 
експертизи Московського університету МВС Росії імені В.Я. Кікотя  
О.О. Соколовою. У статті «Особливості виявлення ознак фальсифікації 
слідів папілярних узорів рук під час проведення дактилоскопічної 
експертизи» за результатами експериментальних досліджень  
О.О. Соколова, зокрема, так описала ознаки, які характеризують сліди 
папілярних узорів перекопійованих з дактилоскопічних карток на 
дактилоплівку та на липку стрічку типу «скотч»:  

– «для перекопійованого фрагменту папілярного узору пальця руки з 
його відбитка або відбитка, наявного в дактилоскопічній карті, на світлу 
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дактилоскопічну плівку, характерними ознаками є: багаторазові 
переривання папілярних ліній, їх нечітка конфігурація, відсутність пор; 
відсутність слідів пошкодження паперового шару на емульсійному шарі 
світлої дактилоскопічної плівки після копіювання на неї відбитка з 
дактилоскопічної карти.» [6] (Рис. 1, 2) 

 

 
 

Рис. 1. Зображення відбитка  
пальця на дактилоскопічній 

 картці 

 
Рис. 2. Зображення моделі відбитка 
того ж пальця, відкопійована на світлу 

дактилоплівку 
 

«Для моделей, виготовлених шляхом перекопіювання фрагменту 
папілярного узору пальця руки з його відбитка або відбитка, наявного в 
дактилоскопічній карті або контрольній картці, за допомогою СКП типу 
«Скотч», ознаками є: чітка конфігурація папілярних ліній, в ряді випадків 
має місце переривання ліній; в деяких випадках пори можуть добре 
проявлятися; верхній шар паперової поверхні з контрольних карток і 
дактилоскопічних карт після відкопіювання практично повністю 
відшаровується.» [6] (Рис. 3, 4). 

Як бачимо з наведеного вище, перенесення відбитків папілярних 
узорів з паперових носіїв на дактилоплівку або на липку стрічку типу 
«скотч» мають свої ознаки, за якими можна визначити факт такого 
переносу. Зокрема, до таких ознак відноситься те, чим саме «виявлені» 
дані сліди, тобто – фарбником, яким проводилось дактилоскопіювання 
особи. Також вони відрізняються й за якістю відображення структури 
будови папілярних узорів у слідах. Так, при перекопіюванні відбитку на 
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дактилоплівку значно знижена виразність елементів будови папілярного 
узору. При перекопіюванні на липку стрічку ж, виразність структури 
будови папілярного узору досить висока (може відображатися навіть 
будова пор). Однак, при цьому, на липкому шарі стрічки «скотч» 
залишаються волокна верхнього шару паперу з дактилоскопічної картки. 

 

 
 

Рис. 3. Зображення відбитка , пальця 
на дактилоскопічній 

 картці 

 
Рис. 4. Зображення моделі відбитка 
того ж пальця відкопійована на світлу 

дактилоплівку 
 

Крім перекопіювання слідів папілярних узорів з паперових носіїв, 
найбільш розповсюдженим способом фальсифікації дактилоскопічних 
об’єктів, є спосіб перенесення слідів виявлених дактилоскопічними 
порошками з одних об’єктів на інші, за допомогою їх перекопіювання на 
липку стрічку. Саме такий спосіб найчастіше трапляється в експертній 
практиці, що особливо часто виявляється при проведенні повторних 
експертиз. Тому, хотілося б окремо зупинитися на даному способі 
спираючись на декілька прикладів експертних досліджень з практики 
останнього часу. 

У першому випадку на дослідження надійшов фрагмент липкої 
стрічки на якому зафіксовано фрагмент сліду папілярного узору руки 
людини, який було виявлено, в наслідок обробки досліджуваної поверхні 
речовиною темно-сірого кольору (за виглядом дрібнодисперсний 
дактилоскопічний порошок типу «SIRCHIE silver|bleck»). Як вказувалося в 
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матеріалах справи даний слід було виявлено на поверхні магазину 
пістолету в результаті його обробки дактилоскопічним порошком, при 
проведенні первинної експертизи. Також наведена фотографія 
«виявленого» сліду на об’єкті. (Рис. 5.) 

 

 
 

Рис. 5. Зображення з ілюстративної таблиці до висновку первинної 
експертизи 

 
В процесі проведення повторної експертизи, при дослідженні 

вказаного сліду, експертом, який проводив повторне дослідження було 
встановлено, що на наданій липкій стрічці крім сліду папілярного узору 
пальця руки в ньому відобразились ознаки рельєфу слідосприймаючої 
поверхні, на якій даний слід було виявлено та вилучено. Вказані ознаки 
відобразились у такому вигляді: 

– інтенсивні нашарування дактилоскопічного порошку навколо 
досліджуваного сліду мають досить рівні межи з прямокутною (близькою 
до квадрату) формою. Вздовж правого краю липкої стрічки знаходяться 
найбільш щільні нашарування дактилоскопічного порошку у вигляді 
полоси завширшки до 9 мм, які частково маскують досліджуваний слід 
папілярного узору, що відкопійовані на стрічці (див. відмітки №№ 1, 2 на 
рис. 6);  

– в середній частині вказаного вище нашарування наявне 
відображення двох чітко виражених спряжених рельєфних, опуклих, 
прямолінійних елементів, довжиною 17 мм та 13,4 мм, що розташовані 
перпендикулярно одне до одного та мають однакову ширину по 0,3 мм. 
(див. відмітки №№ 3, 4 на рис. 6). Дані лінії накладаються на 
досліджуваний слід папілярного узору пальця руки, в місцях перетину 
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ліній із папілярними лініями – останні перериваються (відобразились 
переривчасто). На одній з ділянок кінець однієї з описуваних ліній 
виходить за межі описаного вище прямокутного інтенсивного 
нашарування порошку на відстань 2 мм. (див. відмітки №№ 5 на рис. 6). 
При цьому, липка стрічка рівномірно та щільно прилягає до поверхні 
паперу, на який її приклеєно (гладка, без повітряних пухирців, складок 
або зім’яття); 

– на відстані 3,3 мм від нижнього краю липкої стрічки 
розташовуються дві паралельні прямі лінії з більш інтенсивним 
нашаруванням дактилоскопічного порошку, які розташовані на відстані  
1 мм одна від одної й за своїм виглядом схожі на відображення якоїсь 
грані слідосприймаючої поверхні. (див. відмітки №№ 6, 7 на рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Детальний вигляд стрічки з від копійованим на ній слідом, на якому 
відмічені ознаки відображення рельєфу слідосприймаючої поверхні 

 
Оцінка ознак, що відобразились на липкій стрічці у сукупності, надала 

підстав для висновку про те, що вони є відображенням ознак рельєфу та 
елементів слідосприймаючої поверхні, з якої було перекопійовано даний 
слід папілярного узору пальця руки. За своїми характеристиками описані 
ознаки свідчили про те, що слідосприймаюча поверхня предмету, з якого 
був перекопійований даний слід є гладкою, досить рівною із опуклим 
рельєфним геометричним рисунком у вигляді спряжених прямих ліній, що 
перетинаються перпендикулярно одна до одної та імовірно із пласкими 
гладкими гранями (або іншими аналогічними елементами). Як можна 
побачити, рельєф поверхні з якої було перекопійовано досліджуваний 
слід більше за все відповідає поверхні якого-небудь посуду (наприклад – 
склянки), а не поверхні магазину пістолета, на якому подібні поверхневі 
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2 
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елементи відсутні. Саме це дозволило зробити висновок про те, що 
наразі мав факт перенесення сліду з однієї поверхні на поверхню 
речового доказу по справі, з метою фальсифікації висновків експертизи; 

– у другому прикладі з судово-експертної практики, на повторне 
дослідження надійшла грошова купюра номіналом 50 доларів США із 
слідом папілярного узору, який зафіксований на ній за допомогою липкої 
стрічки типу «скотч». (Рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Загальний вигляд наданої купюри зі слідом 
 
В процесі первинного огляду та дослідження об’єкту було 

встановлено, що папір купюри дещо деформований та просякнутий 
речовиною темно-рожево-коричневого кольору, що характерно для 
обробки його розчином нінгідрину при проведенні первинних експертиз, 
оскільки даний хімічний метод є найкращим для виявлення латентних 
слідів на паперових носіях. Таким чином, описані ознаки свідчать про те, 
що досліджувана купюра 50 доларів США раніш оброблялась розчином 
нінгідрину.  

Під наявним на купюрі фрагментом липкої стрічки знаходилися сліди 
папілярних узорів рук людини, які проявлені в результаті обробки 
речовиною червоно-брунатного кольору.  

В процесі мікроскопічного дослідження купюри, липкої стрічки та 
слідів, що під нею зафіксовані, експертом були виявлені такі ознаки 
характерні для фальсифікації (перенесення) слідів: 

Судячи з наявності дрібних порошкоподібних часточок у 
відображеннях папілярних ліній в досліджуваних слідах, всі сліди 
виявлені за допомогою дрібнодисперсного порошку червоно-коричневого 
кольору, що за візуальними ознаками відповідає дактилоскопічному 
порошку типу «Рубін» або «Малахіт». Оскільки, при проведені подвійної 
обробки купюри (сліди, що є на липкій плівці оброблені 
дактилопорошком, а сама купюра – нінгідрином) сталося викривлення 
кольору вказаних речовин (зокрема – порошку).  
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Рис. 8.  

 
 
 

Рис. 9.  

 
Рис. 8, 9. Детальний вигляд липкої стрічки за слідами, зафіксованій на купюрі 

з ознаками перенесення (фальсифікації) даного сліду 
 

Найбільш повний слід мав чіткі границі, дещо неправильну овальну 
форму (одна зі сторін сліду мала чітко виражену прямолінійну форму), й з 
торцевого краю закінчувалась по лінії розташування краю липкої стрічки, 
тобто даний слід ніби «обривається» з двох боків біля крайових лінії 
липкої стрічки. При цьому, в деяких місцях в середині сліду наявні 
невеликі ділянки з повітряними «пухирцями» на яких відсутні часточки 
порошку та деталі сліду. Вказана форма сліду є нехарактерною для 
слідів, які виявляються на подібних до досліджуваного паперових носіях 
в результаті обробки їх нінгідрином і не може бути обумовлена процесом 
слідоутворення. Описані ознаки свідчили про те, що даний слід 
папілярного узору пальцю руки людини було виявлено за допомогою 
дактилоскопічного порошку. 

Інші сліди наявні на липкій стрічці, судячи з їх розміщення (біля країв 
липкої стрічки) та інтенсивності, імовірно були відбитками особи, яка 
проводила обробку при первинному виявленні слідів на купюрі (тобто 
торкалась липкого шару плівки руками, на яких знаходились часточки 
дактилоскопічного порошку).  

Під час дослідження поверхні банкноти та тильної сторони липкої 
стрічки, було частково відділено та відігнуто від поверхні банкноти на 
ділянці розташування сліду. При подальшому мікроскопічному 
дослідженні експертом було встановлено, що на тильному боці липкої 
стрічки наявні дрібні часточки червоно-коричневого кольору, якими й 
утворено вказаний слід. При цьому, на даній ділянці лицьового боку 
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купюри відсутні які-небудь сліди або їх фрагменти, що були би виявлені 
нінгідрином.  

Також важливо відзначити наступне. Як відомо, виявлення латентних 
слідів людини за допомогою дактилоскопічних порошків та розчину 
нінгідрину, є не такими, які доповнюють один одне, а самостійними 
способами. У разі ж використання розчину нінгідрину у якості первинного 
реактиву для виявлення слідів, – взаємовиключними. До того ж, для 
виявлення латентних слідів рук на паперових носіях здебільшого 
використовується саме хімічний метод обробки нінгідрином, як найбільш 
чутливий та придатний для виявлення слідів на подібних об’єктах й 
такий, що не потребує додаткових засобів для фіксації та збереження 
виявлених слідів. 

Виявлені експертом ознаки, з урахування використаних методів 
виявлення латентних слідів, надали підстав для висновку про те, що 
досліджувані сліди папілярних узорів рук людини були попередньо 
виявлені дактилоскопічним порошком на іншому об’єкті, перекопійовані 
на липку стрічку, після чого перенесені (наклеєні разом з фрагментом 
липкої стрічки) на поверхню досліджуваної купюри номіналом 50 доларів 
США; 

– у третьому випадку з експертної практики на дослідження надійшов 
саморобний пакетик з фольги на поверхні якого наклеєний фрагмент 
липкої безкольорової прозорої стрічки. (Рис. 10, 11). 

 

 
 

Рис. 10. 

 
 

Рис. 11. 

Рис. 10, 11. Загальний вигляд наданого на дослідження пакетику із липкою 
стрічкою зі слідами 

 
При огляді й дослідженні даного об’єкту було визначено, що під 

вказаним фрагментом липкої стрічки знаходяться два сліди папілярних 
узорів рук людини, які проявлені в результаті обробки порошкоподібною 
речовиною темно-червоного кольору. Судячи з наявності дрібних 
порошкоподібних часточок у відображеннях папілярних ліній в 
досліджуваних слідах, обидва сліди виявлені за допомогою 
дрібнодисперсного порошку темно-червоного кольору, що за візуальними 
ознаками відповідає дактилоскопічному порошку типу «Рубін».  
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При дослідженні наданого пакетика з фольги, липкої стрічки та слідів, 
що під нею зафіксовані за допомогою луп та мікроскопу експертом були 
виявлені наступні ознаки фальсифікації слідів. 

З урахуванням характеристик структури поверхні пакетика, яка має 
нерівний (зім’ятий) рельєф, у вигляді хаотично розташованих виступів та 
поглиблень, на яких наявні сліди обробки порошком червоного кольору 
дані ознаки описані так:  

Лівий та правий краї липкої стрічки, на якій зафіксовані сліди 
папілярних узорів пальців рук людини, виступають за краї пакетика по 
всій його довжині на відстані від 1 мм (зліва) до 3 мм (з права). При 
цьому, виступаючі праворуч краї верхньої та нижньої (загнутої) частин 
липкої стрічки склеєні поміж собою. На тильних (липких) поверхнях 
частин, що виступають за краї пакетика (з обох сторін) наявні 
нашарування порошку темно-червоного кольору, поверх яких 
знаходяться нашарування пилоподібних речовин білого та сірого 
кольорів. (Рис. 12, 13). 

 

 
 

Рис. 12. 

 
 

Рис. 13. 

 
Рис. 12, 13. Детальний вигляд виступаючих за межи пакетика слідів, 

зафіксованих на липкій стрічці 
 
Один слід розташований біля нижнього правого кута пакетика, має 

чіткі границі, дещо напівовальну форму й з торцевого краю закінчується 
по лінії розташування краю липкої стрічки, тобто даний слід виступає за 
край пакетика з правої сторони на вишину 2 мм. 

Другий слід розташовується в середній частині липкої стрічки біля 
нижнього її краю, його нижня межа виступає за нижній край пакетика й 
розташовується на місці згину клейкої стрічки, між двома шарами 
склеєної стрічки.  

Дактилоскопічний порошок під клейкою стрічкою розташовується 
нерівномірно (з більшою або меншою інтенсивністю), в деяких місцях в 
середині наявні невеликі ділянки з «повітряними пухирцями» на яких 
відсутні часточки порошку. При цьому, відображення рельєфу поверхні, 
на якій було виявлено вказані сліди і який відобразився на тильній 
стороні липкої стрічки за рахунок розташування на ній часточок 
відкопійованого дактилоскопічного порошку, не співпадає з рельєфом 
поверхні досліджуваного пакетика з фольги. (Рис. 14). Вказані 
розбіжності не можуть бути обумовлені процесами слідоутворення та 
слідовиявлення.  
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Рис. 14. 
 

Виявлені при повторній експертизі та описані характеристики 
(розташування та вигляд) слідів, що зафіксовані на досліджуваній липкій 
стрічці вказують на те, що сліди первинно знаходились на фрагменті 
липкої стрічки, пакетик з фольги не оброблявся дактилоскопічним 
порошком. Й у своїй сукупності описані ознаки свідчать про те, що 
досліджувані сліди папілярних узорів рук людини були раніше виявлені 
дактилоскопічним порошком на іншому об’єкті, перекопійовані на липку 
стрічку, а потім перенесені (наклеєні разом з фрагментом липкої стрічки) 
на поверхню досліджуваного пакетика з фольги. 

Як бачимо, з наведених прикладів, фальсифікація дактилоскопічних 
об’єктів способом перенесення слідів папілярних узорів з одних об’єктів 
на інші за допомогою липкої стрічки типу «скотч», є такою, що досить 
часто має місце у експертній практиці. Основними ознаками, які 
характеризують перенесення слідів є: 

– відсутність дактилоскопічного порошку на деяких ділянках поверхні 
об’єкту на якій нібито «виявлено» сліди папілярних узорів, в місцях його 
наявності на липкій стрічці; 
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– неспівпадіння ознак відображення рельєфу поверхонь на об’єкті та 
тих, що відобразились у нашаруваннях дактилоскопічного порошку на 
липкому шарі стрічки «скотч»; 

– невідповідність або взаємовиключність методів використаних для 
виявлення латентних слідів на окремих об’єктах, як у наведеному вище 
другому прикладі з експертної практики, та т.і. 

Також хотілося б відзначити, що подібні питання, які стосуються 
перенесення слідів папілярних узорів рук людини з інших об’єктів на 
предмети з місця злочину (речові докази), які потім слугують доказовою 
базою у обвинуваченні особи, здебільшого, відносяться до морально-
етичних проблем криміналістики. Можливість же встановлення фактів 
подібної фальсифікації потребує високої кваліфікації та знань експертів 
криміналістів. 

Викладене уданій статті дозволяє стверджувати, що наразі існує 
потреба у розробці додаткових методичних рекомендацій щодо 
проведення дактилоскопічних експертиз на предмет визначення 
імовірності фальсифікації слідів папілярних узорів рук людини. При їх 
розробці, на думку автора статті, бажано враховувати також можливість 
створення штучних папілярних узорів, у зв’язку із чим виникає 
необхідність першочергового проведення інших досліджень, які б 
дозволили встановлювати факт фальсифікації слідів рук. Зокрема, 
такими дослідженнями могли би бути: біологічні дослідження, об’єктом 
яких може значитися наявність або відсутність пото-жирової речовини 
(ПЖР) у слідах або фізико-хімічні дослідження, об’єктами яких можуть 
бути фарбуючи речовини дактилоскопічних фарб (у випадках 
перенесення на липку стрічку відбитків з дактилоскопічних карток), або 
дактилоскопічні порошки, якими були виявлені сліди та т. і. Розробка 
зазначених методик та підвищення професійного рівня експертів 
криміналістів, на думку автора, значно сприятиме підвищенню 
обґрунтованості та достовірності висновків, що надаються. 
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О СПОСОБАХ ФАЛЬСИФИКАЦИИ СЛЕДОВ ПАПИЛЛЯРНИХ УЗОРОВ 
РУК ЧЕЛОВЕКА И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ  
 

Р. В. Якименко 
 

В статье на основе обобщения экспертной практики дактилоскопических 
исследований описываються способы фальсификации следов папиллярных 
узоров человека. Приводятся признаки, которые отображаются в следах при 
использовании того или иного способа фальсификации. На примерах 
нескольких экспертных исследований из практики описан этап 
диагностического исследования дактилоскопических объектов. В качестве 
примеров приведены признаки характеризующие перенос следов 
папиллярных узоров рук человека с одного объекта на другой. Обозначена 
важность диагностического исследования при проведении повторных 
дактилоскопических экспертиз. Приведены описания и иллюстрации 
сопоставления признаков фальсификации (переноса) выявленных в следах. 
Описывается алгоритм проведения подобных исследований и подход к 
комплексной оценке. Обосновывается необходимость проведения этапа 
диагностического исследования, с привлечением экспертов других 
специальностей (биологов, химиков, физиков и др.) для установления 
происхождения следов. По результатам анализа – даны рекомендации 
относительно комплексного экспертного подхода к оценке признаков, 
которые отобразились в следах, выявленных на объектах исследования, и к 
комплексной оценке признаков следовоспринимающей поверхности с 
которых были изъяты исследуемые следы папиллярных узоров рук человека.  

Так же в статье обоснована необходимость разработки методических 
рекомендаций по диагностическому исследованию следов папиллярных 
узоров рук человека для установления способа их происхождения. 

Ключевые слова: дактилоскопия, папиллярные узоры, фальсификация, 
искусственные следы. 

 
ABOUT METHODS OF FALSIFICATION OF TRACKS OF PAPILLARY 
PATTERNS OF HUMAN HANDS AND THE POSSIBILITIES OF THEIR 

DETECTION DURING DACTYLOSCOPIC (FINGERPRINT) EXAMINATIONS 
 

R. Yakymenko 
 

In the article, based on the generalization of expert practice of fingerprinting 
studies, the methods of falsifying traces of human papillary patterns are described. 
The signs displayed in the traces when using one or another method of fraud are 
made. The stage of the diagnostic study of fingerprint objects is described based 
on the examples of several expert studies from practice. As examples, the signs 
characterizing the transfer of traces of papillary patterns of human hands from one 
object to another are given. The importance of the diagnostic study during 
repeated fingerprint examinations is indicated. Descriptions and illustrations of 
comparison of signs of falsification (transfer) identified in the traces are given. An 
algorithm for conducting such studies and an approach to integrated assessment 
is described. It justifies the need for a stage of diagnostic research with the 
involvement of experts from other specialties (biologists, chemists, physicists, etc.) 
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to establish the origin of the traces. According to the results of the analysis, 
recommendations were given regarding an integrated expert approach to the 
assessment of signs which were reflected in the traces identified at the research 
sites, and on a comprehensive assessment of the signs of the trace-receiving 
surface from which the traces of human papillary patterns were examined. 

The article also substantiates the need to develop guidelines for the 
diagnostic study of traces of papillary patterns of human hands to determine the 
method of their origin. 

Key words: fingerprinting, papillary patterns, falsification, artificial traces. 
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ПРИЗНАКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППОВОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ГИЛЬЗ, ВЫСТРЕЛЕННЫХ ИЗ САМОДЕЛЬНЫХ 
ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТОВ  

 
В статье рассмотрены особенности конструкции самодельных 

пистолет-пулеметов калибра 9 мм Парабеллум, приводящие к 
образованию следов на поверхности гильзы. Приведены результаты 
обобщения и систематизации экспертной практики, позволяющие 
выделить основные признаки, которые могут быть обнаружены на 
поверхности гильзы и использоваться для установления групповой 
принадлежности, а также установления типа и вида оружия, из которого 
была выстрелена гильза. 

Ключевые слова: гильзы, пистолет-пулеметы, тип и вид оружия, 
экспертная практика. 

 
 
В последние годы отмечается сравнительно большое количество 

самодельных пистолет-пулеметов, поступающих на экспертизу в 
баллистическую лабораторию полиции Израиля [1]. В то же время 
увеличилось количество преступлений, сопровождающихся стрельбой 
предположительно из таких пистолет-пулеметов. В большинстве 
случаев, гильзы собранные на месте преступления были 
идентифицированы, как выстреленные из самодельного огнестрельного 
оружия. В связи с увеличением случаев использования такого типа 
огнестрельного оружия возникла необходимость в обобщении опыта 
криминалистического исследования гильз, выстреленных из 
самодельных пистолет-пулеметов, анализе и систематизации данных о 
следах оружия, обнаруженных на гильзах. В статье представлены 
результаты работы, в процессе которой были выявлены особенности 
следообразования, которые могут быть использованы при выполнении 
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групповой идентификации гильз, а также при выполнении сравнения с 
другими гильзами и с оружием. 

Аналіз экспертной практики показал, что большинство самодельных 
пистолет-пулеметов (рис. 1), поступающих на экспертизу в 
баллистическую лабораторию полиции Израиля, изготавливаются для 
использования с патронами калибра 9 мм Парабеллум (9×19 мм). Они 
выполнены по сходным принципиальным схемам и являются образцами 
огнестрельного оружия, созданного по схеме со свободным затвором [2, 
c. 88-89], [3, c. 59-60]. Т.е. в них отсутствуют механизмы запирания 
канала ствола или замедления отхода затвора. В этих конструкциях, 
предотвращение преждевременного отката затвора и открытие канала 
ствола обеспечивается за счет массы движущихся частей и усилия 
боевой пружины. Стрельба из таких образцов ведется в режиме так 
называемого «открытого затвора» (схема стрельбы с заднего шептала). 
Когда во взведенном состоянии затвор удерживается в заднем 
положении, а при нажатии на спусковой крючок затвор освобождается и 
при своем движении вперед захватывает из магазина верхний патрон, 
загоняет его в патронник и накалывает капсюль неподвижным бойком. 
Аналогичная схема используется в большинстве пистолет-пулеметов, 
таких как Стен, ППШ, МР40 и других [4, с. 109-119, 352-356, 189-194]. 

 

 
 

Рис. 1. Самодельный пистолет-пулемет 
 

Исследованные образцы изготавливались с ударно-спусковыми 
механизмами различных конструкций, одни из которых обеспечивали 
только автоматический режим огня, в то время как другие были 
снабжены переводчиками огня, позволяющими выбрать режим 
одиночной или автоматической стрельбы. 

Несмотря на различия в конструкции различных узлов и элементов, в 
подавляющем большинстве исследованных образцов использовался 
затвор сходной конструкции. В таких затворах на лицевой поверхности 
выполняется кольцевая проточка, являющая собой чашечку патронного 
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упора (рис. 2). В центре этой проточки остается выступ, обычно 
цилиндрической, конической или полусферической формы, который 
выполняет функции бойка. В верхней части затвора, пересекаясь с 
кольцевой проточкой чашечки патронного упора, высверливается 
отверстие, в котором закрепляется извлекатель. В нижней части затвора 
выполнен вырез для неподвижного отражателя, который закреплен в 
корпусе оружия. 
 

 
 

Рис. 2. Лицевая поверхность затвора с чашечкой патронного упора,  
бойком и зацепом извлекателя 

 
При выстреле все элементы затвора оставляют следы на 

поверхности гильзы (рис. 3 и 4). Так как эти следы оставляются 
элементами, конструкция которых аналогична для разных экземпляров 
самодельных пистолет пулеметов, то их совместное расположение, 
размер и форма могут служить для групповой идентификации оружия, 
т.е. для установления, из оружия какого типа и модели (в данном случае 
самодельного пистолет-пулемета) был произведен выстрел. 

 

 
 

Рис. 3. Следы выстрела на донышке гильзы выстреленной из самодельного 
пистолет-пулемета (на примере двух различных образцов) 
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Для рассматриваемой конструкции пистолет-пулеметов характер-
ными являются следующие следы, переносимые на поверхность гильзы: 

– отпечаток выреза отражателя – расположен в нижней части 
донышка гильзы (положение на 6 часов). Его ширина может меняться в 
сравнительно широких пределах. В отличие от следов выреза 
отражателя, оставляемых пистолет-пулеметами Карл Густав и Стен, у 
самодельных пистолет-пулеметов в большинстве случаев виден не весь 
контур, а только его часть, находящаяся ближе в закраине гильзы. Сами 
границы следа зачастую не ровные и на них четко видны следы 
сравнительно грубой механической обработки. След верхней границы 
выреза зачастую располагается уже на капсюле гильзы и представляет 
собой обычно прямую линию или дугу с грубым профилем; 

– отпечаток выреза отражателя – располагается напротив следа 
выреза отражателя (на 12 часов). След представляет собой дугу, контур 
которой может быть неровным, что связано с грубой механической 
обработкой. В отличие от отпечатка выреза отражателя, который 
присутствует на подавляющем большинстве гильз, отпечаток выреза 
извлекателя наблюдается примерно у половины исследованных гильз, 
при этом виден не полный контур, а только его часть; 

– отпечаток бойка, как и у большинства образцов оружия с 
неподвижным ударником, имеет сравнительно большой диаметр, в 
отличие от них его форма в большинстве случаев представляет собой не 
полусферическое углубление характерное для бойков большинства 
видов оружия, а цилиндрическое или коническое. Так же отпечаток бойка 
может иметь сложную, несимметричную форму. Внешний контур 
отпечатка не гладкий, со следами обработки. Дно отпечатка во многих 
случаях плоское или закругленное, часто на нем можно наблюдать 
концентрические следы от механической (скорее всего токарной) 
обработки. Примерно для четверти исследованных гильз наблюдается 
разрушение целостности капсюля (рис. 4); 

 

 
 

Рис. 4. Следы выстрела на донышке гильзы выстреленной из самодельного 
пистолет-пулемета – перфорированный капсюль 
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– отпечаток формы чашечки патронного упора – представляет собой 
отпечаток галтели возникающей при обработке внешней части 
поверхности чашечки патронного упора. На гильзе этот след 
представляет собой деформацию и скругление наружной границы 
донышка гильзы или же кант, кольцевой отпечаток у закраины (рис. 5). В 
этой области часто видны следы механической обработки и 
шероховатости, оставшиеся после нее. Присутствие следов на 
поверхности гильзы может зависеть не только от оружия, но также от 
типа и производителя патрона, так как на некоторых патронах может 
присутствовать фаска большей ширины, скрадывающая эти следы. 

 

 
 

Рис. 5. Отпечаток формы чашечки патронного упора (различные варианты) 
 
Следы отражателя зачастую являются не явно выраженными и 

имеют высокую вариативность, поэтому не могут являться признаком, 
используемым для групповой идентификации. Это же относится и к 
следам извлекателя, как на лицевой поверхности гильзы, так и на 
внутренней поверхности закраины. 

Дополнительным фактором, который может использоваться для 
групповой идентификации гильз выстреленных из самодельного 
пистолет-пулемета, является деформация гильзы в патроннике оружия. 
Из-за неполного соответствия размера патронника самодельного 
оружия – диаметру гильзы и ее геометрическим размерам, в 
большинстве случаев наблюдается раздутие гильзы во время выстрела 
(рис. 6). Следует отметить, что гильза патрона калибра 9 мм 
Парабеллум имеет коническую форму с изменением диаметра от 9,93 
мм перед кольцевой проточкой до 9,65 мм у переднего края, дульца, 
гильзы [5]. Кроме этого, отсутствие механизма запирания канала ствола 
может приводить к выстрелу, когда гильза не полностью поддерживается 
патронником. По этой причине может происходить значительное 
раздутие задней части гильзы (рис. 7), сопровождаемое уменьшением ее 
длины. 
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Рис. 6. Деформация гильзы из-за несоответствия формы патронника 
 

 
 

Рис. 7. Раздутие задней части гильзы 
 
Одной из конструктивных особенностей самодельных пистолет-

пулеметов является метод крепления ствола в корпусе оружия. При этом 
методе ствол закрепляется в корпусе с помощью радиального винта, 
который вкручивается в корпус и своим передним концом упирается в ствол, 
прижимая его к корпусу и фиксируя (рис. 8). В определенных ситуациях это 
может приводить к образованию следов на гильзе, которые могут 
использоваться для групповой идентификации. В некоторых исследованных 
образцах в детали ствола было выполнено радиальное отверстие, 
соответствующее положению ствола (возможно с целью улучшения его 
фиксации). При этом, в некоторых случаях, отверстие выходило на 
внутреннюю поверхность ствола в районе патронника. Во время выстрела 
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гильза прижималась к этому отверстию и в поверхности гильзы, фактически, 
выштамповывалось отверстие соответствующего диаметра (рис. 9). 
Наличие такого повреждения на гильзе позволяет с высокой степенью 
точности провести групповую идентификацию. 

 

 
 

Рис. 8. Крепление ствола в корпусе самодельного пистолет-пулемета с 
помощью винта 

 

 
 

Рис. 9. Вырез в гильзе, образованный в процессе выстрела отверстием для 
фиксации ствола (гильзы из двух различных экземпляров оружия) 

 
Выполнение сравнения и установление индивидуальной 

идентификации с исследуемым образцом оружия или с гильзами из другого 
дела, обычно, не представляют большой сложности из-за большого 
количества следов, оставленных оружием во время выстрела. Эти следы 
отличаются сложным профилем, что облегчает эксперту решение задачи об 
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установлении наличия тождества или его отсутствия. Фактором, 
усложняющим эту задачу, может являться большая вариативность следов, 
которая может первоначально указывать на ложное отсутствие тождества. 
Несмотря на это, наличие большого числа различных следов, оставленных 
различными элементами оружия или образованные в процессе различных 
этапов обработки деталей самодельного оружия, позволяют прийти к 
обоснованному решению и в таких случаях. 

При проведении сравнения следует учитывать, что расположение 
наибольшего количества пригодных для сравнения следов патронного 
упора отличается от серийно изготавливаемых образцов оружия. 
Известно, что в большинстве случаев при выполнении 
идентификационного исследования сравниваются следы патронного 
упора, расположенные на капсюле. Намного реже качественные следы 
образуются на поверхности донышка гильзы вокруг капсюля. Для 
рассмотренных конструкций самодельных пистолет-пулеметов ситуация 
противоположная. Наибольшее количество следов, пригодных для 
исследования патронного упора – расположены вне капсюля. 

В статье приведены результаты исследования следов на гильзах 
выстреленных из самодельных пистолет-пулеметов. В результате 
проведенного анализа, выделены и описаны устойчивые признаки, которые 
могут использоваться для групповой идентификации гильз, выстреленных 
из самодельных пистолет-пулеметов. Данная разновидность самодельного 
оружия наиболее часто встречается в экспертной практике Израиля. 
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ОЗНАКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПОВОЇ 
НАЛЕЖНОСТІ ГІЛЬЗ, ЩО ВИСТРІЛЕНІ З САМОРОБНИХ ПІСТОЛЕТ-

КУЛЕМЕТІВ 
 

П. В. Гіверц 
 

Збільшення кількості саморобних пістолет-кулеметів калібру 9 мм 
Парабелум, що надійшли на експертизу, а також гільз, вистріляних з такої 
зброї, зажадало виділення ознак, які можуть використовуватися для групової 
ідентифікації.  

У статті наведено результати узагальнення та систематизації експертної 
практики, що дозволило виділити основні ознаки, які можуть бути виявлені на 
поверхні гільзи і використовуватися для встановлення типу та виду зброї. 
Розглянуто конструктивні особливості саморобних пістолет-кулеметів, такі як 
механізм зброї, що працює за схемою стрільби з заднього шептала 
(відкритого затвора) і використання нерухомого бойка, метод кріплення 
ствола в корпусі зброї, що може призвести до утворення отвору в патроннику 
і так далі. Також враховується механічна обробка деталей затвора, яка може 
призвести до утворення додаткових слідів, придатних до групової 
ідентифікації. 

До основних ознак, які можуть використовуватися для групової 
ідентифікації, за результатами проведеної роботи віднесені як ознаки, подібні 
тим, що зустрічаються в оригінальних конструкціях, так і характерні для 
саморобної вогнепальної зброї. 

До перших можна віднести сліди вирізу відбивача і вирізу ізвлекателя, а 
також слід бойка. Для цих ознак виділені особливості, які дозволяють 
відрізнити їх від аналогічних слідів, властивих зразкам, що виготовляються 
серійно. 

До ознак, властивих для саморобної зброї, можна віднести сліди, 
залишені формою чашечки патронного упору, деформацію (роздуття) гільзи 
через невідповідність розмірів патронника, деформацію гільзи в процесі 
пострілу, коли гільза не підтримується патронником (відсутнє замикання 
каналу ствола), перфорування бічній поверхні гільзи і так далі. 

Розглянуто питання щодо порівняння гільз і встановлення індивідуальної 
ідентифікації. Виявлена велика варіативність слідів, що виникає, як видно, з 
причини грубої механічної обробки. Це може стати фактором, що ускладнює 
виконання порівняння. З іншого боку, наявність великої кількості 
індивідуальних ознак дозволяє вирішити питання і прийти до обґрунтованого 
рішення. 

Ключові слова: гільзи, пістолет-кулемети, тип і вид зброї, експертна 
практика. 
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GROUP IDENTIFICATOIN OF CARTRIDGE CASES DISCHARGED FROM 
HOMEMADE SUB-MACHINE GUNS 

 
P. Hiverts 

 
The increasing number of homemade sub-machine guns in caliber 9 mm 

Parabellum received for examination, as well as cartridge cases discharged from 
this weapon, made it necessary to single out the marks which can be used for 
group identification. The article gives the results of generalizing and 
systematization of marks observed during the examinations made in the 
laboratory. This work singles out the marks and traces which can be observed on 
the cartridge case surface and can be used for the identification of the type and 
model of the firearm. The construction features of homemade sub-machine guns 
were investigated. Among these features are the construction based on open bolt 
mechanical scheme, the use of static firing pin, methods of barrel assembling and 
fixing into the body of the weapon, which can lead to the appearance of a hole in 
the chamber, etc. The article also shows the influence of the tool processing on 
leaving special marks and traces on the breach face. These marks can also be 
used for the group identification. 

Based on the results of the research the article distinguishes between the 
main signs, which can be used for group identification, the sings similar to the 
ones known in factory-made weapons and the signs typical of homemade 
firearms. 

The first group consists of the marks of ejector and the extractor cutouts and 
the firing pin mark. For these sings the article describes special characteristics 
which makes it possible to distinguish them from the marks commonly observed 
on the factory-made examples. 

To the marks typical of homemade sub-machine guns can be applied breach 
face marks, cartridge case deformation, caused by differences between the sizes 
of the chamber and the cartridge, cartridge deformation while shooting when the 
cartridge case is not supported by the chamber, perforation of the sidewall of the 
cartridge case, etc.  

The article also discusses the issue of cartridge case comparison and 
individual identification. Great variety of the traces and marks as a result of low-
quality tool processing was revealed. This can be the factor which makes 
comparison more difficult. However, the big number of individual marks observed 
on the cartridge cases makes it possible to come to well-grounded conclusion.  

Key words: cartridge cases, submachine guns, type and kind of weapon, 
expert practice. 
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РАЗРАБОТКА СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ 
СИСТЕМЫ «PALEXP» В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В данной статье определены перспективные направления 

автоматизации палинологических экспертных исследований. 
Рассмотрены назначение, состав, структура и функции справочной 
информационно-поисковой системы пыльцевых зерен и спор «PalExp», 
содержащей строго упорядоченную информацию о пыльце и спорах 
древесных, кустарниковых и травянистых растений, произрастающих на 
территории Республики Беларусь. Описаны общие принципы создания 
СИПС, ее функциональные возможности и пути дальнейшего 
совершенствования. 

Ключевые слова: идентификация объектов, объекты растительного 
происхождения, криминалистические сследования, информационно-
поисковая система «PALEXP». 

 
 

В экспертной практике Республики Беларусь спорово-
пыльцевой/палинологический анализ (СПА) находит достаточно широкое 
практическое применение при проведении судебно-почвоведческих 
экспертиз в комплексе с традиционными криминалистическими 
методами исследования почвы для решения идентификационных, 
диагностических и ситуационных задач [1], а также судебно-
ботанических экспертиз, назначаемых при расследовании уголовных дел 
о незаконном обороте наркотических средств, изготовленных из 
растительного сырья (гашиш, марихуана, маковая солома, опий, 
псилоцибиносодержащие грибы и др.) и курительных смесей на основе 
синтетических каннабиноидов, известных под общим названием 
«спайсы» [2, с. 152]. 

Спорово-пыльцевой анализ является трудоемким методом и требует 
значительных временных затрат из-за необходимости идентификации 
пыльцевых зерен и спор, которые характеризуются очень большим 
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разнообразием. Экспертам приходится предварительно перерабатывать 
большие объемы исходных данных, кроме того они зачастую решают 
типовые задачи с использованием определенных алгоритмов. В течение 
многих лет основными источниками информации по морфологии пыльцы 
остаются коллекции постоянных препаратов, архивы микрофотографий, 
атласы, монографии, статьи и др. литературные источники. Для них, 
однако, свойственны свои недостатки и ограничения, среди которых 
старение, ограниченный доступ, сложность организации материала и др. 
Выходом из сложившейся ситуации является создание электронных 
справочников, баз данных и виртуальных коллекций. Однако при этом 
следует помнить, что для того, чтобы можно было использовать в работе 
с информацией о морфологии пыльцы и спор компьютерные средства, 
информацию необходимо предварительно формализовать и превратить 
в данные. 

В 2018 году в Научно-практическом центре Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь в рамках 
выполнения задания 3.2.01 «Разработка новых подходов к 
исследованию объектов растительного происхождения при проведении 
судебно-экспертных исследований» по государственной программе 
научных исследований «Информатика, космос и безопасность» была 
разработана справочная информационно-поисковая система (далее 
СИПС) «PalExp», которая представляет собой десктопное приложение 
для устройств с ОС Windows с возможностью быстрого доступа и 
получения информации о пыльце/спорах древесных, кустарниковых и 
травянистых растений, произрастающих на территории Республики 
Беларусь. Данное приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, 
который облегчает пользователю выполнение поставленных задач и 
позволяет начать работать с программой без специальной подготовки. 
СИПС разработана на основе технологии Windows Presentation 
Foundation (WPF) с подключением к базе данных MS SQL Server. 

В настоящее время СИПС содержит информацию о 224 видах 
растений, произрастающих на территории Республики Беларусь, 
относящихся к 72 родам. Часть палинологических образцов была получена 
нами непосредственно с растений во время пыления, часть с гербарных 
образцов. Лабораторная пробоподготовка пыльцы/спор проводилась с 
применением щелочного метода Поста [2]. Полученные препараты 
исследовали с помощью светового микроскопа МИКМЕД 6, оснащенного 
цифровой камерой, и программного обеспечения MCview (LOMO-
Microsystems). Для выявленных пыльцевых зерен составляли краткие и 
расширенные формализованные описания. Стремились к тому, чтобы 
полученные микрофотографии по возможности полно иллюстрировали 
составленные описания. На основании изученного микроскопического 
строения пыльцевых зерен проведена оценка криминалистической 
значимости выявленных признаков у исследованных таксонов. Показано, 
что палинологические признаки проявляют тот или иной уровень 
естественного полиморфизма. Однако все изученные признаки варьируют 
на очень низком и реже – низком уровне. Наиболее изменчива пыльца 
сосны обыкновенной (коэффициент вариации составляет 17%). В целом 
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ведущее диагностическое значение имеют признаки строения скульптуры 
поверхности пыльцевых зерен, апертур, мембран борозд, и лишь затем – 
размеры и форма пыльцевых зерен. 

Основу СИПС составляют категории учета, оптимизированные с 
учетом функционального назначения хранимой информации в 
соответствии с требованиями и задачами палинологических экспертных 
исследований. Они регламентируют информационные связи, состав и 
содержание всей системы информационного отображения СИПС и 
непосредственно используются экспертом на своем рабочем месте. 
Всего было выделено 4 категории учета: «Определитель», «Ключ», 
«Экспертиза», «Справочная информация». 

Контроль качества вводимой в систему информации осуществляется 
в автоматическом режиме. При не заполнении какой-либо графы 
система выдает предупреждение и перенаправляет пользователя к 
соответствующей графе, одновременно блокируя функцию сохранения. 

Категория учета «Экспертиза» используется для хранения 
статистической отчетности о каждом проведенном палинологическом 
исследовании (№ экспертизы, дата поступления, ФИО эксперта, дата 
поступления дополнительных материалов, дата сдачи, длительность 
проведения экспертизы/дней и т.д.). Ее основной формой является 
картотека, состоящая из информационных карт установленной формы. 
Ведение данной категории учета не допускается без обеспечения 
специальными средствами архивирования, контроля и защиты от 
несанкционированного доступа к учетным данным. 

Категория учета «Определитель» фактически представляет собой 
электронный иллюстрированный атлас пыльцевых зерен/спор наиболее 
распространенных древесных, кустарниковых и травянистых растений 
Республики Беларусь с возможностью поиска и/или определения по 
морфологическим признакам (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Главное окно категории учета «Определитель»/ 
 (выбрана вкладка древесные) 
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Данная категория учета содержит: 
– текстовые описания пыльцевого зерна/споры: полярность, размер 

(класс), апертурный тип (количество и характер апертур), форма, 
очертание с экватора, очертание с полюса, эктоапертуры (тип, длина, 
ширина, концы, края), эндоапертуры (форма, расположение, края), 
экзина, характер поверхности); 

– фотографии, полученные с увеличением 1000 крат на 
светооптическом микроскопе с помощью цифровых фотокамер. СИПС 
позволяет загружать и хранить форматы графических файлов JPG, BMP, 
TIF, PNG. 

Доступ к изображениям возможен как из самой категории учета, так и 
со стороны файловой системы, при этом целостность данных 
сохраняется, что позволяет получать доступ к изображению при помощи 
сторонних программных средств, установленных в данной операционной 
системе и проводить дальнейшее редактирование (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Форма для внесения изображений пыльцевых зерен и спор в 
категорию учета «Определитель» 

 
Для работы с цифровыми изображениями в СИПС «PalExp» имеется 

модуль «Визуализация», позволяющий проводить следующие операции: 
регулировать яркость и контрастность, вращать и кадрировать изображения 
и т. д. 

Помимо хранения изображений и учетных карт с информацией о 
морфологических признаках пыльцы и спор, категория учета 
«Определитель» позволяет производить среди них автоматизированный 
поиск по любому из параметров, закодированных при внесении в 
систему. 

Категория учета «Ключ» предназначена для того, чтобы 
максимально быстро отнести обнаруженное в ходе исследования 
пыльцевое зерно или спору к определенному таксону на основании 
дихотомического поиска (например, пыльцевые зерна мешковые 
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Pinaceae (Picea, Pinus) или пыльцевые зерна без мешков; пыльцевые 
зерна безапертурные, сложенные продольными гребнями, или 
лептомные или пыльцевые зерна иные (с апертурами); пыльцевые зерна 
сложенные продольными гребнями или пыльцевые зерна округлые, 
лептомные, крупные, 84-93 мкм в диаметре и т.д.). 

Категория учета «Справочная информация» содержит сведения, 
которые могут понадобиться эксперту для работы в зависимости от 
поставленной перед ним задачи. Она включает в себя каталог основных 
методик обработки пыльцы/спор для приготовления микроскопических 
препаратов, глоссарий с основными и наиболее часто встречающимися 
палинологическими терминами и определениями, списки рекомендуемой 
специализированной основной и дополнительной литературы и т.д. 

В целом каждая категория учета в СИПС характеризуется своим 
набором объектов и их признаков (атрибутов). Основные объекты ‒ это 
таблицы, в которых хранятся все данные, которые имеются в базе, а 
также сама структура базы (поля, их типы и свойства). Данные объекты 
служат для извлечения сведений из таблиц и предоставления их 
пользователю в удобном виде. Таблицы в СИПС представляют собой 
формализованную информацию, они содержат те же самые сведения, 
что и обычный текст, но имеют четкую структуру, т.е. фактически 
размещаемая информация, поступающая из разных источников, 
приведена к одинаковой форме, что позволяет сделать ее сопоставимой 
между собой. 

СИПС работает в основном с текстовыми (для хранения 
произвольных последовательностей символов) и числовыми (для 
хранения любого типа чисел) типами данных. 

В связи с тем, что данные, которые вносятся в те или иные поля 
категорий учета заранее известны, то есть, эти данные используются 
неоднократно, они были организованы в соответствующие 
раскрывающиеся списки, из которых пользователь затем 
самостоятельно выбирает нужный элемент. 

На рис. 3 представлена обобщенная функциональная структура СИПС.  
Таблицы PolarImages, AbnormalImages и EquatorialImages являются 

файловыми со строгой структурой полей и имеют связь «многие ко 
многим» с PlantType и связь «один ко многим» с таблицами 
PolarImageCaptions, AbnormalImageCaptions и EquatorialImageCaptions. 
Данные таблицы содержат информацию, описывающую файлы 
изображений: 

stream_id – уникальный идентификатор для данных FILESTREAM; 
file_stream – содержит данные FILESTREAM; 
name – имя файла или каталога; 
path_locator – основной ключ для таблицы; 
parent_path_locator – это постоянный вычисленный столбец; 
file_type – представляет тип файла; 
cached_file_size – размер файла; 
creation_time – дата и время создания файла; 
last_write_time – дата и время последнего обновления файла; 
last_access_time – дата и время последнего обращения к файлу; 
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Рис. 3. Структура СИПС «PalExp» 
 
is_directory – указывает, представляет ли строка каталог. Это 

значение рассчитывается автоматически и не может быть установлено; 
is_offline – автономный атрибут файла; 
is_hidden – скрытый атрибут файла; 
is_readonly – атрибут файла только для чтения; 
is_archive – атрибут Archive; 
is_system – атрибут системного файла; 
is_temporary – временный атрибут файла. 
Созданные в СИПС категории учета позволяют хранить все необходимые 

для палинологических экспертиз сведения. Поступающая информация 
учитывается и систематизируется таким образом, что позволяет, во-первых, 
организовать неоднократное обращение к ней и, во-вторых, постоянно 
пополнять ее новой и удалять устаревшую информацию.  

В целом СИПС организована для персонала следующих категорий: 
1) администратор имеет доступ (с правами на просмотр и 

редактирование) ко всей информации системы, а также отвечает за ее 
общие настройки; 
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2) пользователи используют систему в рамках определённой роли; 
имеют ограниченный доступ к хранящимся в системе данным и 
ограниченную функциональность по модификации данных в системе 
(добавление, изменение, удаление). Каждый из пользователей СИПС 
может оперировать только теми данными, которые входят в его 
компетенцию. 

Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день 
автоматизация представляет собой объективно обусловленный процесс, 
который позволил значительно расширить возможности 
палинологического экспертного исследования, сократить сроки 
проведения экспертиз, а также повысить качество и научную 
обоснованность получаемых выводов. Успешное внедрение 
разработанной СИПС «PalExp» в практику судебно-экспертных 
исследований позволит проводить палинологические экспертизы в 
соответствии с современными возможностями компьютерной техники, 
улучшить наглядность всех этапов исследования и полученных 
результатов. Для повышения эффективности работы СИПС в 
дальнейшем необходимо продолжить наполнение категории учета 
«Определитель» изображениями и описаниями пыльцевых зерен и спор 
растений, широко распространенных на территории Беларуси и соседних 
регионов. 
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РОЗРОБКА ДОВІДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ 
«PALEXP» З МЕТОЮ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ РОСЛИННОГО 

ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

А. Н. Хох 
Н. Л. Боброва 

 
На даний час, одним з найважливіших напрямків діяльності державної 

установи «Науково-практичний центр Державного комітету судових експертиз 
Республіки Білорусь» (далі Центр) є дослідження рослинних об’єктів з 
використанням спорово-пилкового аналізу. Спорово-пилковий аналіз 
використовується під час вирішення діагностичних завдань, пов’язаних із 
встановленням території за характером рослинності, при визначенні часу 
скоєння злочину. У Центрі вперше в експертній практиці Білорусі проводяться 
дослідження пилку та спор рослин з метою віднесення до однієї партії 
психоактивних речовин, імпрегновану на неактивні матриці рослинного 
походження. У статті пропонується варіант оптимізації палінологічних 
експертних досліджень, який полягає в створенні довідкової інформаційно-
пошукової системи (далі – ДIПС) «PalExp», що містить структуровану 
інформацію про пилок. Представлені архітектура і основні складові такої 
системи, висвітлені питання створення категорій обліку в контексті специфіки 
палінологічних експертних досліджень і пов’язані з ними проблеми 
формалізації подання інформації, виявлені основні вимоги до формування та 
функціонування ДIПС. Показані переваги даної системи в порівнянні з 
традиційними джерелами палінологічної інформації. Проведення судових 
експертиз з використанням ДIПС має низку переваг: скорочення термінів 
розслідування, отримання вагомих доказів, а також додаткові гарантії проти 
необґрунтованого притягнення громадян до кримінальної та адміністративної 
відповідальності. 

Ключові слова: ідентифікація об'єктів, об'єкти рослинного походження, 
криміналістичні дослідження, інформаційно-пошукова система «PALEXP». 

 
DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SEARCH-SYSTEM ‘PALEXP’ 

FOR IDENTIFICATION OF PLANT ORIGIN OBJECTS FOR CRIMINALISTIC 
RESEARCH 

 
A. Khokh 

N. Bobrova 
 

One of the most important areas of study of the state institution ‘Scientific and 
Practical Centre of The State Forensic Expertise Committee of The Republic of 
Belarus’ (hereinafter referred to as ‘the Centre’) is plant objects research using 
sporo-pollen analysis. Sporo-pollen analysis is used in solving of trouble-shooting 
problems connected with identifying the territory by the character of flora while 
determining the time of a crime. The Center for the first time in the Belarusian 
expert practice conducts research on pollen and spores of plants for the purpose 
of attributing to one batch of psychoactive substances impregnated with inactive 
matrix of vegetable origin. In this article, we propose a variant of optimizing 
palynological expert studies which consists in creating reference information 
retrieval system ‘PalExp’ (hereinafter referred to as ‘RIRS’) in which all information 
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about pollen contains. The architecture and the main components of such a 
system, the questions of creating categories of accounting in the context of 
peculiarities of pallinological expert research and related problems of the 
formalization of information presentation, the basic requirements for the formation 
and functioning of the RIRS are presented. Advantages of this system as 
compared to the traditional sources of dendrochronological information are 
presented. The execution of forensic-palynological expertise with RIRS has a 
number of advantages, namely: shortening the investigation time, obtaining 
weighty evidences, as well as providing additional guarantees against 
unreasonable bringing of citizens to criminal and administrative responsibility. 

Key words: identification of objects, vegetable objects, forensic 
investigations, information search system ‘PALEXP’. 
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СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД 

 
В данной статье описываются некоторые практические аспекты 

криминалистического исследования хвойных лесоматериалов как 
вещественных источников доказательственной информации. 
Представлены подробные алгоритмы решения экспертных задач, 
связанных с установлением видовой принадлежности, жизненного 
состояния сортиментов древесины на момент рубки (живые, 
жизнеспособные, сухостойные, а также факта произрастания на 
конкретном участке местности. 

Ключевые слова: судебно-экспертное исследование, хвойные 
породы лесоматериалов, алгоритм решения экспертных задач. 

 
 
При расследовании правонарушений, связанных с незаконными 

рубками и повреждениями древесной растительности следователями 
(дознавателями) могут назначаться ряд судебных экспертиз, среди 
которых судебно-ботаническая, судебно-почвоведческая, судебно-
биологическая, судебно-трасологическая, судебно-дактилоскопическая, 
одорологическая и др. Ведущее место при формировании качественной 
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доказательственной базы занимает судебно-ботаническая экспертиза с 
использованием дендрохронологического анализа. Применение данного 
метода позволяет с большой точностью устанавливать древесную 
породу, регион произрастания дерева, категорию его жизненного 
состояния, время рубки, принадлежность отдельных элементов 
древесины одному дереву и другие данные. 

Дендрохронологический анализ имеет развитую научно-
методическую и математическую базу, а его точность и достоверность, 
по мнению отечественных и зарубежных специалистов [1; 2], считается 
достаточной для решения экспертных задач при проведении судебно-
ботанических экспертиз. 

В данной работе на примере конкретной экспертизы приводится 
подробное описание хода исследования и расчетов следующих 
поставленных перед экспертом вопросов: 

1) К какой породе принадлежат предоставленные для 
исследования 15 сортиментов1 древесины? 

2) Каким жизненным состоянием они характеризовались на 
момент рубки? 

3) Произрастали ли предоставленные для исследования 
сортименты на лесосеке, указанной в сопроводительных документах? 

Для ответа на вышеуказанные вопросы был проведен осмотр 
сортиментов древесины, с каждого получен срез (спил) толщиной 3-5 
см. Предварительно установлено, что сортименты относятся к породе 
ель обыкновенная (Picea abies L.). В дальнейшем спилы 
использовались для подтверждения видовой принадлежности и 
проведения дендрохронологического анализа. Также на лесосеке (т. е. 
предполагаемое место произрастания исследуемых сортиментов), у 
оставшихся после сплошной санитарной вырубки живых деревьев ели 
обыкновенной (7 шт.) отобраны образцы сравнения – буровые керны, 
по 2 керна с каждого дерева на высоте ≈1-1,3 м от поверхности земли. 

Для решения вопросов № 2-4 требовалось проведение 
дендрохронологического анализа 15 срезов (спилов) и образцов для 
сравнения (буровых кернов), т. е. необходимо было построить древесно-
кольцевые хронологии для каждого сортимента, а также контрольную 
древесно-кольцевую хронологию (К) по образцам сравнения и провести 
их перекрестное датирование2. 

Перед непосредственным проведением расчетов параметров 
радиального прироста поверхность представленных на исследование 
спилов от 15 сортиментов ели предварительно подготавливалась с 
целью повышения контрастности годичных слоев [3]. 

Для спилов пробоподготовка заключалась в следующем: 

                                           
1 Сортименты ‒ необработанные (круглые) и обработанные (пиленые, лущеные, 
строганные, колотые) лесо- и пиломатериалы. 
2 Перекрестное датирование – процедура подбора похожих изменений ширины 
годичного кольца (или других характеристик) в нескольких сериях годичных колец. 
Позволяет идентифицировать точный год формирования каждого годичного кольца 
или географическое место, откуда взято дерево [3]. 
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1. Частичная шлифовка по четырем выбранным радиусам 
орбитальной шлифовальной машиной HYUNDAI Sander 
O350. Использовали шлифовальные круги разной зернистости. Сначала 
шлифовали кругами с крупным (№ 40) и средним (№ 80) зерном, затем 
чтобы придать гладкость дереву шлифовали кругами с мелким зерном 
(№ 120). 

2. Смачивание исследуемой поверхности части спила водой, что 
позволяло значительно улучшить видимость годичных слоев, так как 
влажные образцы имеют более яркую окраску. 

Для образцов сравнения (буровых кернов) пробоподготовка 
включала в себя:  

1. Замачивание на 10-20 минут в горячей воде (80-95°). 
2. Закрепление каждого керна при помощи винтов на металлической 

основе (кернодержателе). 
3. Срезание у каждого образца верхней части толщиной 1-1,5 мм. 

Срезы проводили перпендикулярно направлению древесных волокон. 
Использовали нож пистолетный с выдвижным трапециевидным лезвием. 

После первичной пробоподготовки буровые керны и фрагменты 
спилов, на которые они были разделены с целью уменьшения размеров, 
сканировали на планшетном сканере Epson Perfection V19 с 
разрешением 1200 dpi; режим сканирования: цветной; максимальная 
область сканирования, мм: 216х297 (A4); формат: tiff (*.tif). 

Далее по отсканированным изображениям проводили 
автоматическое измерение ширины годичных слоев перпендикулярно их 
границам на каждом сортименте и буровом керне с помощью 
автоматизированного рабочего места «DendroExp» [4]. Замеры начинали 
с внешнего годичного слоя в направлении от периферии к сердцевине, 
т.е. обратным отсчетом календарных лет. При замерах учитывали 
особенности, связанные с биологическим строением древесины 
(искривленные годичные слои, смешение центра древесины), поэтому 
подбирали поверхность с наиболее характерными для конкретного 
образца годичными слоями. 

На каждом сортименте замеряли ширину годичных слоев по четырем 
радиусам с целью повышения достоверности результатов. Затем 
получали один усредненный ряд для каждого из 15 сортиментов, а также 
один усредненный ряд (контрольную древесно-кольцевую хронологию, 
ДКХ) по образцам сравнения. 

Поскольку буровые керны были взяты с живых деревьев ели в апреле 
месяце 2018 года, то первый полный слой у них датировался прошлым 
годом (т.е. 2017-ым). 

В автоматическом режиме по полученным результатам 
рассчитывались основные статистические показатели, которые затем 
использовались для оценки степени схожести ДКХ. 

1) Коэффициент корреляции Пирсона (r): 
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где х – значения первой переменной, у – значения второй переменной, n – 
количество измерений, SDx – стандартное отклонение первой переменной, 
SDу – стандартное отклонение второй переменной, x  – среднее для 
первой переменной и y  – среднее для второй переменной. 

Коэффициент корреляции Пирсона (r) в пределах одного дерева r обычно 
составляет 0,8-0,99; между ДКХ различных деревьев, растущих на одном и том 
же локальном участке местности, значение r в большинстве случаев не 
опускается ниже 0,65; а между ДКХ деревьев из различных условий 
местопроизрастаний r значительно ниже, и он, как правило, не превышает 0,40. 

2) Коэффициент синхронности (Cx, в %): 
Cx=100 [(n-1)-k]/(n-1), где n – число годичных слоев; n-1 – число 

интервалов между годичными слоями; k – число случаев несходства 
(противоположных интервалов). 

Коэффициент синхронности Cx в пределах одного дерева обычно 
составляет 0,95 и выше; между ДКХ различных деревьев, растущих на 
одном и том же локальном участке местности, как правило, не опускается 
ниже 0,8; в то время как между ДКХ деревьев из различных условий 
местопроизрастаний Cx не превышает 0,6. 

Учитывая проведенный осмотр 15 сортиментов древесины, а также 
факт предоставления на исследование достаточно крупных 
фрагментов – спилов, видовую принадлежность устанавливали при 
дневном освещении на основании макроскопических (видимых 
невооруженным глазом) признаков древесины [5; 6; 7] во время 
предварительного исследования представленных объектов. Уточнение 
некоторых деталей строения проводили при дневном освещении в поле 
зрения стереоскопического микроскопа Leica S4E (ув. 20х, 25х, 30х; свет 
искусственный отраженный). 

Учитывались следующие элементы макроскопического строения: 
1. цвет и структура коры (рис. 1). 
Цвет – темный серовато-коричневый с буроватым оттенком. 
Сортименты характеризовались сравнительно тонкой (рисунок №1) 

(характерный признак коры ели, в отличие от достаточно толстой коры 
сосны) для № 1, № 5, № 10, № 15 округло-чешуйчатой шероховатой, а 
для сортиментов № 3, № 6, № 9, № 12, № 14 – гладкой корой. 

 

  
 

а                                                                б 
Рис. 1. Внешний вид боковой поверхности ствола сортиментов № 1 (а)  

и № 3(б) 
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На сортиментах № 2, № 4, № 7, № 8, № 11, № 13 кора полностью 
отсутствовала. 

2. наличие сучков и их твердость – большое количество сучков 
повышенной твердости по всей боковой поверхности сучков, 
встречались темные просмоленные (роговые) сучки. 

3. цвет древесины (на торцах неотшлифованной древесины) – белый 
с желтоватым оттенком. 

4. степень твердости – мягкая, легкая. 
5. блеск древесины (на торцах отшлифованной древесины) – есть. 
6. запах древесины – характерный запах скипидара. 
7. смолистость – малосмолистая. 
8. смоляные каналы и карманы – есть, образуют на поперечных 

срезах светлый пунктирный узор. 
9. наличие ядра – отсутствует. 
10. степень видимости годичных слоев и их очертания – годичные 

слои ясно различимы, но более тонкие, чем у сосны; цвет светлой 
ранней древесины плавно переходит в тёмную позднюю. 

11. граница между ранней и поздней древесиной в годичных слоях – 
четко выражена (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 2. Вид годичных слоев: 1 – ранняя древесина, 2 – поздняя древесина 
 
12. Сосуды – отсутствуют. 
Таким образом, на основании комплекса изученных и 

проанализированных признаков (№ 1-12) установлено, что 
представленные на исследование фрагменты (спилы) древесины от 
сортиментов № 1-15 относятся к семейству Сосновые (лат. Pinaceae), 
роду Ель (лат. Picea), виду ель европейская, или обыкновенная (лат. 
Picea abies L.). 

По совокупности внешних биоморфологических признаков [8; 9] (кора 
нецелостная, неплотно прилегает к поверхности сортиментов по всей 
окружности, отслаивается; древесина неплотная, увлажненная, 
деструктированная, наблюдается мягкость и рыхлость), а также по 
дополнительным признакам (пораженность древесины грибами-
разрушителями, поврежденность насекомыми-вредителями – большое 
количество следов червоточин – повреждений в виде поверхностных 
бороздок, внутренних ходов (канальцев) и отверстий, проделанных 
насекомыми, их личинками (иногда встречаются живые личинки жука-
короеда (рисунок № 3) сортименты ели № 1, № 3, № 5, № 6, № 9, № 10, 
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№ 12, № 14, № 15 соответствуют ослабленному жизнеспособному 
состоянию на момент рубки. 

 

 
Рис. 3. Личинки жука-короеда 

 
В свою очередь сортименты № 2, № 4, № 7, № 8, № 11 и №13 

характеризовались сухостойным состоянием на момент рубки, поскольку 
помимо вышеперечисленных биоморфологических признаков у них 
полностью отсутствовала кора, а на боковой и торцевой поверхностях 
имелись следы развития жуков-усачей. Судя по расположению 
отпечатков ходов Ips typographus, деревья были срублены после 
развития семей вредителя, т.е. в состоянии сухостоя. Судя по глубине 
ходов усача на нижнем торце и стадии развития грибных поражений 
деревья погибли ранее 2017 г. 

Таким образом, жизненное состояние 15 сортиментов древесины, 
представленных на исследование, полностью соответствуют информации, 
указанной в ведомости материальной оценки лесосеки и ведомости перечета 
деревьев, назначенных в рубку, согласно которой рубка осуществлялась в 
усыхающем насаждении. Деревья из категории «усыхающие», несмотря на 
то, что еще (хоть в очень малой степени), и сохраняют способность к 
метаболическим процессам, т.е. они жизнеспособны, но уже не могут перейти 
в более высокие категории и обречены, как правило, перейти в категорию 
свежего сухостоя в течение 1-2 лет. 

Для дополнительной оценки жизнеспособности дерева в 2017 году 
были рассчитаны показатели среднего прироста за 5 лет и за 10 лет по 
четырем радиусам (с целью повышения достоверности результатов). 
Результаты представлены в таблице 1. 

Как видно из представленных в таблице 1 данных, радиальный 
прирост в 2017 году во всех случаях был ниже среднего прироста за 5 
лет (2013-2017 гг.) и за 10 лет (2008-2017 гг.), что также может являться 
признаком ослабленности дерева. Вышеизложенное позволяет 
подтвердить, что 15 сортиментов на момент рубки являлись 
усыхающими и характеризовались ослабленным жизнеспособным и 
сухостойным состоянием. 
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Таблица 1 

Рассчитанные значения среднего прироста по четырем 
радиусам для 15 сортиментов ели 

 Год 2017 Средний прирост 
за 5 лет 

Средний прирост 
за 10 лет 

№1 1,02 1,19 1,74 
№2 0,54 1,57 1,99 
№3 1,04 1,26 1,85 
№4 0,61 1,40 1,93 
№5 0,91 1,04 1,46 
№6 0,79 1,29 2,00 
№7 0,45 1,13 1,85 
№8 0,48 1,02 1,89 
№9 1,05 1,41 2,26 
№10 0,62 0,68 2,19 
№11 0,52 1,46 2,27 
№12 0,59 1,51 1,94 
№13 0,56 1,12 2,48 
№14 0,63 1,05 2,65 
№15 0,86 1,06 2,46 

Ш
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К 0,8 0,95 1,90 
 
В таблице 1 приведено усредненное значение радиального 

прироста, полученное для 7 живых деревьев, выступающих в качестве 
контроля (К). Значения прироста для них свидетельствуют о том, что их 
также можно отнести к категории ослабленных усыхающих деревьев. 

На основании результатов дендрохронологического анализа также прово-
дилось установление давности заготовления предоставленных для исследо-
вания сортиментов древесины. Было показано, что древесно-кольцевые 
хронологии сортиментов имеют схожую форму, а периоды резких угнетений и 
больших кульминаций роста в сопоставляемых ДКХ соответствуют друг другу. 

Внешний годичный слой у всех 15 сортиментов содержит позднюю 
древесину, что указывает на факт их заготовки в период с июля по 
декабрь (или свидетельствует о времени гибели – для сухостойных). Для 
уточнения года рубки/гибели, проводилось перекрестное датирование 
каждого из 15 сортиментов с контрольной ДКХ, построенной по образцам 
сравнения. В результате показано, что у сортиментов №1, №3, №5, №6, 
№9, №10, №12, №14, №15 внешний годичный слой датируется 2017 
годом, у сортиментов №2, №4, №11 и №13 –2016, а для сортиментов 
№7, №8 – 2015 годом соответственно. 

Для количественной оценки степени сходства сравниваемых ДКХ в АРМ 
«DendroExp» рассчитывались коэффициенты корреляции и синхронности. 

Общая корреляционная матрица приведена в таблице 2.  
Общая матрица коэффициентов синхронности приведена в таблице 3. 
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Таблица 2 
Корреляционная матрица 

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 К BBZ

№1 1,00                

№2 0,65 1,00               

№3 0,67 0,67 1,00              

№4 0,64 0,70 0,66 1,00             

№5 0,52 0,65 0,66 0,71 1,00            

№6 0,54 0,77 0,78 0,76 0,83 1,00           

№7 0,68 0,70 0,81 0,65 0,65 0,79 1,00          

№8 0,74 0,70 0,81 0,66 0,66 0,76 0,97 1,00         

№9 0,71 0,65 0,66 0,65 0,65 0,69 0,66 0,69 1,00        

№10 0,65 0,81 0,86 0,66 0,71 0,82 0,81 0,83 0,66 1,00       

№11 0,68 0,70 0,81 0,68 0,65 0,77 0,81 0,80 0,68 0,83 1,00      

№12 0,66 0,71 0,82 0,65 0,65 0,65 0,81 0,82 0,71 0,74 0,70 1,00     

№13 0,75 0,68 0,79 0,65 0,73 0,71 0,77 0,80 0,65 0,79 0,76 0,81 1,00    

№14 0,70 0,66 0,71 0,68 0,38 0,53 0,62 0,62 0,65 0,72 0,68 0,65 0,65 1,00   

№15 0,67 0,66 0,71 0,68 0,68 0,76 0,72 0,79 0,67 0,85 0,77 0,66 0,71 0,69 1,00  

К 0,65 0,66 0,72 0,65 0,66 0,67 0,67 0,65 0,65 0,72 0,65 0,69 0,76 0,73 0,68 1,00  

BBZ1 -0,16 -0,06 -0,09 -0,22 -0,23 -0,06 -0,10 -0,16 -0,18 -0,13 -0,12 -0,13 -0,09 -0,05 -0,08 -0,16 1,00
 

Таблица 3 
Матрица коэффициентов синхронности 

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 К BBZ

№1 100%                 

№2 81% 100%                

№3 82% 90% 100%               

№4 80% 85% 90% 100%              

№5 80% 80% 91% 90% 100%             

№6 80% 86% 87% 91% 89% 100%            

№7 81% 84% 88% 88% 90% % 100%           

№8 80% 86% 80% 83% 81% 80% 100% 100%          

№9 83% 82% 80% 81% 80% 81% 83% 90% 100%         

№10 82% 80% 95% 80% 88% 80% 85% 91% 90% 100%        

№11 80% 80% 85% 87% 86% 80% 85% 91% 86% 84% 100%       

№12 80% 80% 86% 84% 83% 81% 80% 80% 82% 81% 85% 100%      

№13 86% 86% 81% 80% 82% 81% 80% 87% 81% 83% 85% 82% 100%     

№14 82% 86% 80% 81% 81% 80% 83% 85% 87% 90% 80% 80% 90% 100%    

№15 80% 90% 86% 80% 80% 87% 81% 80% 83% 89% 83% 80% 92% 87% 100%   

К 80% %81 80% 82% 80% 82% 81% 80% 80% 83% 81% 80% 80% 80% 80% 100%  

BBZ1 20% 30% 25% 30% 10% 40% 30% 25% 25% 30% 25% 40% 20% 20% 20% 35% 100%
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Исходя из полученных результатов (рассчитанные коэффициенты 
корреляции Пирсона, коэффициенты синхронности), представленных в 
таблицах 2 и 3, можно сделать вывод о том, что 15 сортиментов ели 
происходят с одного локального участка местности, поскольку значение r 
в большинстве случаев не опускается ниже 0,65, а значение Cx во всех 
случаях больше 80%. Три исключения по коэффициентам корреляции 
для спила от сортимента №1 (r незначительно ниже) можно объяснить 
наличием большого количества искривленных годичных слоев на 
образце, так как это комлевая часть. 

Для спилов №7 и №8 коэффициент корреляции составляет 0,97, №3 
и №10 – 0,86, коэффициент синхронности 100% и 99% соответственно. 
На этом основании можно с уверенностью заключить, что сортименты 
№7 и №8, сортименты №3 и №10 ранее составляли единое целое и 
являлись одним деревом. 

Отмеченные высокие коэффициенты корреляции (не < 0,65) и 
синхронности (> 80%) каждого отдельно взятого сортимента с 
контрольной ДКХ, построенной по образцам сравнения являются 
подтверждением того, что эти 15 сортиментов действительно 
произрастали на указанной в сопроводительных документах лесосеке. 

Для подтверждения полученных данных и большей наглядности к 
исследуемым образцам был добавлен еще один образец (BBZ1) из базы 
ДКХ АРМа «DendroExp» со сходными условиями произрастания. Его 
место произрастания заведомо известно – это Березинский заповедник, 
Рожнянского лесничества, квартал 247, тип леса – ельник кисличный; 
около 180 км от исследуемой лесосеки). Из таблиц 2 и 3 видно, что 
образец ВВZ1 характеризуется очень низкими отрицательными 
коэффициентами корреляции и низкими коэффициентами синхронности в 
сравнении с остальными. Таким образом, данные приведенные в таблицах 2 
и 3 подтверждают результаты, полученные в ходе дендрохронологического 
анализа. 

Таким образом, 15 исследованных сортиментов древесины 
относятся к породе ель обыкновенная, или европейская (лат. Picea abies 
L.). Сортименты №1, №3, №5, №6, №9, №10, №12, №14, №15 на момент 
рубки (14.09.2017 г) являлись усыхающими и характеризовались 
ослабленным жизнеспособным состоянием, в свою очередь сортименты 
№2, №4, №7, №8, №11, №13 являлись сухостойными. Все сортименты 
были заготовлены на указанной в сопроводительных документах 
лесосеке. Подтверждением данного факта являются высокие значения 
коэффициентов корреляции и синхронности между сортиментами, а 
также каждого сортимента с контрольной древесно-кольцевой 
хронологией, построенной по образцам сравнения (буровым кернам), 
отобранным на данной лесосеке. 

В заключение, подводя итог изложенному, следует констатировать, 
что представленные нами алгоритмы для решения экспертных задач, 
связанных с установлением породы, жизненного состояния сортиментов 
древесины на момент рубки (живые, жизнеспособные, сухостойные, а 
также давности их заготовления, могут помочь практикующим экспертам-
биологам в их работе и могут быть использованы в качестве 
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дополнительной информации при проведении судебно-ботанических 
экспертиз с использованием дендрохронологического анализа. 
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СУДОВО-ЕКСПЕРТЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ  

ХВОЙНИХ ПОРІД 
 

А. Н. Хох  
В. Б. Звягінцев 

 
На даний час одним з найважливіших напрямків діяльності державної 

установи «Науково-практичний центр Державного комітету судових експертиз 
Республіки Білорусь» є дослідження рослинних об’єктів з використанням 
дендрохронологічного аналізу. На підставі найбільш значимих результатів 
розроблені методичні рекомендації щодо вивчення лісоматеріалів 
дендрохронологічним методом у судово-ботанічній експертизі, а також 
автоматизоване робоче місце «DendroExp» для вимірювання ширини 
однорічних шарів. Відомо, що дендрохронологічний аналіз має важливе 
значення при дослідженні правопорушень в Білорусі, пов’язаних із 
незаконним лісокористуванням (руйнування деревини, незаконна заготівля 
лісу, фальсифікація з лісоматеріалом та ін.), а також з негативним 
антропогенним впливом на об’єкти рослинного походження. Метод базується 
на наступних принципах:  

– річне утворення чітко визначеного однорічного шару дерев, що 
виростає в межах зони середнього та холодного клімату;  

– строга індивідуальність радіаційного приросту кожного окремого 
взятого дерева; – синхронна зміна ширини однорічних шарів дерев, що 
виростають у межах однорідного за кліматичними факторами регіону.  

З його допомогою можна визначити вік древостоїв, встановити терміни їх 
загибелі або рубки, виявити життєвий стан, належність окремих елементів 
деревини до одного дерева, послідовність нанесених дереву пошкоджень, 
екологічні умови виростання лісового насадження, а також ототожнювати 
територію, на якій виростав досліджуваний древостій. Для якісного 
проведення дендрохронологічних експертних досліджень особливу увагу слід 
приділити огляду місць аварії, так як у цьому випадку в процедурі огляду є 
специфічні особливості, що вимагають неухильного дотримання під час 
збирання речових доказів. У цій статті на конкретних прикладах описані 
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підходи до проведення експертиз з вивчення об’єктів рослинного 
походження, що вимагають використання дендрохронологічного аналізу. 
Обґрунтовано, що спектр вирішуваних з його допомогою завдань досить 
різноманітний і надзвичайно актуальний. Автори стверджують, що у зв’язку з 
недостатнім висвітленням даної проблематики в спеціалізованій судово-
експертній літературі, стаття має практичну значимість і представляє інтерес 
для експертів-біологів. 

Ключові слова: судово-експертне дослідження, хвойні породи 
лісоматеріалів, алгоритм вирішення експертних завдань. 

 
 

FORENSIC INVESTIGATING OF SAWN SOFTWOOD 
 

A. Khokh  
V. Zvyagintsev  

 
Nowadays, one of the most important activity areas of state institution 

‘Scientific and Practical Centre of The State Forensic Examination Committee 
of The Republic of Belarus’ is plant objects research using 
dendrochronological analysis. Based on the most significant results were 
developed methodological recommendations on timber research using tree-
ring method in forensic and botanical investigation, and automated workplace 
‘DendroExp’ to measure tree ring width. It is known that a dendroanalysis is of 
a great importance in investigation of offences connected with illegal forestry 
activity (thefts of wood, illegal forest cutting, frauds with timber, etc.) and also 
with negative human impact on plant origin objects. This method is based on 
the following principles: – the annual formation of a clearly visible annual layer 
in trees growing within the temperate and cold climate zones; – the strict 
individuality of the radial increment of each specific tree; – synchronous spatial 
and temporal variations in the width of annual layers in trees growing within a 
homogeneous according to climatic factors region. Using this method it is 
possible to determine the age of a tree, establish the time of its death or 
felling, find out life conditions, the belonging of individual elements of wood to 
a single tree, the sequence of damages inflicted to the tree, identify 
environmental conditions of growth, as well as to specify the territory where 
the investigated timber stand was growing. For the quality execution of 
dendrochronological expert investigations, special attention shall be given to 
the inspection of the locus of the accident, since there are the specific 
nuances in the inspection procedure in this case that require strict adherence 
when gathering the physical evidences. The article describes approaches to the 
execution of investigations of objects of plant origin requiring the use of 
dendroanalysis. It is substantiated that the range of problems solved with the 
help of this method is very diverse and extremely relevant. The authors 
believe that in view of the insufficient illumination of this problem in specialized 
forensic literature the article has practical significance and is of interest to 
expert biologists. 

Key words: forensic research, coniferous timber, algorithm for solving expert 
problems. 
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ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

КАРБОКСИЛАТНИХ АНТИФРИЗІВ 
 

Розглянуті основні види, експлуатаційні властивості та хімічний склад 
охолоджуючих рідин (антифризів) для автотранспорту. Встановлено, що 
антифризи з карбоксилатними присадками за експлуатаційними 
властивостями переважають традиційні та гібридні антифризи. 
Запропоновано спектральний метод ідентифікації карбоксилатних 
антифризів. 

Ключові слова: автомобільні антифризи, експлуатаційні 
властивості, ідентифікація, спектральний метод. 

 
 

Охолоджуюча рідина є однією з головних функціональних рідин для 
двигунів внутрішнього згоряння. При згорянні палива в двигуні 
внутрішнього згоряння виділяється значна кількість тепла. Для 
охолодження двигунів внутрішнього згоряння використовуються 
спеціальні рідини, які, циркулюючи по системі охолодження, постійно 
омивають нагріті стінки циліндрів і головки блоку. При цьому рідина 
сама нагрівається і по трубопроводу попадає в радіатор з великою 
поверхнею охолодження. У радіаторі рідина охолоджується повітрям і 
знову попадає в охолоджуючу сорочку блоку циліндрів. Таким чином, в 
системі охолодження проходить безперервна вимушена циркуляція 
охолоджуючої рідини. Надійність і безвідмовність роботи рідинної 
системи охолодження двигунів внутрішнього згоряння в великій мірі 
залежить від правильного вибору охолоджуючої рідини та її якості [1]. 
Охолоджуюча рідина повинна мати такі характеристики: 

– високі теплоємкість і теплопровідність, щоб ефективно відводити 
тепло від гарячих стінок двигуна; 

– низьку температуру застигання, що забезпечує надійну роботу 
системи охолодження в усі пори року; 

– високу температуру кипіння, щоб не утворювались «парові 
пробки» в системі охолодження і втрати рідини від випаровування при 
роботі двигуна були мінімальні; 

– високу температуру спалаху для безпеки експлуатації; 
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– оптимально малу в’язкість, яка б забезпечувала її вільне 
прокачування в системі в широкому діапазоні температур; 

– низьке спінювання, яке може призвести до втрати рідини із системи 
охолодження через зливні патрубки і погіршення теплопередачі. 

Охолоджуюча рідина не повинна: 
– викликати корозію металів і сплавів, з яких виготовлені деталі 

системи охолодження двигуна; 
– роз'їдати гумові шланги і з'єднання, з якими вона знаходиться в 

постійному контакті в системі охолодження двигуна. 
Для охолодження двигунів використовують різні рідини. В теплу 

пору року, коли температура повітря вище 00 С, найкращою 
охолоджуючою рідиною є вода. При температурах нижче 00 С 
використовуються рідини з низькою температурою замерзання. 

Низькозамерзаючі охолоджуючі рідини – антифризи готують 
змішуванням води з одним або декількома компонентами, які мають 
здатність понижати температуру замерзання розчину. Кращими 
низькозамерзаючими охолоджуючими рідинами є суміші води з 
гліколями – етиленгліколем і пропіленгліколем. 

Етиленгліколь – двоатомний спирт СН2ОН-СН2ОН – прозора, 
безбарвна, в’язка рідина, без запаху. Густина при 200 С – 1,1132г/смз, 
температура кипіння – 197,4 0С, температура спалаху – 1220 С. 

Пропіленгліколь – СН3-СНОН-СН2ОН – прозора, безбарвна, в’язка 
рідина , без запаху. Густина при 200 С – 1,0364 г/смз, температура 
кипіння – 188,20 С, температура спалаху – 990 С. 

Кращими низькозамерзаючими охолоджуючими рідинами є 
продукти на основі етиленгліколю. 

Всі сучасні автотранспортні охолоджуючі рідини (антифризи) 
складаються з етиленгліколю, води і додатків. Базові компоненти, вода і 
етиленгліколь, складають 93–97% об'єму рідини. Змішуючи 
етиленгліколь і воду в різних співвідношеннях можна одержати рідини з 
температурою застигання від 0 до мінус 750 С. 

Негативними властивостями етиленгліколю, як складової частини 
антифризу є його токсичність і корозійна агресивність щодо металів. 
Для забезпечення необхідного рівня антикорозійних властивостей 
застосовуються відповідні додатки. Додатки («пакет додатків») 
визначають властивості антифризу : антикорозійні, антикавітаційні 
властивості, термін експлуатації, вартість тощо. Саме за додатками 
відрізняються один від одного антифризи різних компаній-виробників: 
BASF, Arteco, Honeywell та інших. 

Відповідно до складу пакетів додатків сучасні антифризи 
поділяються на декілька типів: карбоксилатні, гібридні, антифризи 
«Lobrid» і традиційні [2]. Окрему групу складають спеціальні антифризи 
для важконавантажених двигунів, які встановлюються на кар'єрних 
вантажівках, бульдозерах і т.д. 

Відповідно до класифікації запропонованої концерном Volkswagen 
Audi Group традиційні антифризи з неорганічними присадками 
позначаються G11, гібридні антифризи G11+, а карбоксилатні 
антифризи G12 [3]. 
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Для зручності використання антифризів різних типів було 
запропоновано забарвлювати антифризи неорганічного G11 та 
гібридного походження G11+ у синій та зелений колір, а антифризи з 
органічними (карбоксилатними) присадками G12 у рожевий та червоний 
кольори [4]. Однак запропонована диференціація антифризів за 
зовнішнім виглядом не є обов’язковою і досить часто порушується 
окремими фірмами випускниками продукції. 

Карбоксилатні антифризи (G12) відрізняються від інших антифризів 
за технологією виробництва пакету додатків, основу якого складають 
солі вищих карбонових кислот (карбоксилати). Карбоксилати є 
ефективними інгібіторами корозії, які є стабільними при високих 
температурах, витримують тривалий термін експлуатації. Принципова 
відмінність карбоксилатної технології від інших технологій полягає в 
тому, що в ній відсутні неорганічні додатки, характерні для 
«традиційних» антифризів. 

Відомі карбоксилатні антифризи Havoline XLC, Glysantin G30, 
Freecor NRC, Ford Super Plus, CoolStream Premium, Mobil Delvac ELC, 
GlycoShell Longlife, DexCool, GlasElf Auto Supra, Prestone та інші, здатні 
експлуатуватися протягом тривалого періоду часу – не менше 5 років, з 
пробігами 250 тисяч км. в легкових і 650 тисяч км. у вантажних 
автомобілях. Більш того, Ford дає їм термін заміни 10 років, а GM-Opel 
– безстроково (fill for life). 

Гібридні антифризи (G11+) – теж ефективні охолоджуючі рідини із 
збільшеним терміном експлуатації. Вони були розроблені на початку 
90-х років, на декілька років раніше карбоксилатных антифризів. До 
складу їх пакетів додатків також входять солі карбонових кислот у 
поєднанні з солями неорганічних кислот – звідси назва «гібридні». У 
європейських гібридних антифризів разом з карбоксилатами 
використовують силікати, в японських і корейських – фосфати, в 
американських – нітрити. Термін служби до 3 років. 

Антифризи Lobrid – антифризи, які займають проміжне положення 
між гібридними і карбоксилатними. Пакети додатків антифризів Lodrid 
складаються в основному з карбоксилатів з додаванням невеликої 
кількості (не більше 10%) неорганічних компонентів, як правило, 
силікатів. У них поки немає загальноприйнятої назви, а розробники 
називають цей тип антифризів по-різному – Lobrid (компанія Arteco) і 
SOAT (компанія BASF). Такі антифризи почала застосовувати група 
PSA (Peugeot, Сitroen) в нових моделях автомобілів. В цій групі 
антифризів з'явилися продукти, в яких базовий компонент антифризу 
етиленгліколь частково заміщений гліцерином. Наскільки ефективними 
виявляться ці нові антифризи, і чи зможуть вони витіснити 
карбоксилатні і гібридні антифризи – покаже час. 

Традиційні антифризи (G11) – це, так звані неорганічні технології, в 
даний час в основному застарілі. Пакети додатків таких антифризів 
складаються з різних комбінацій солей неорганічних кислот – силікатів, 
фосфатів, борату (бура), амінів, нітратів, нітриту. Карбоксилати до складу 
традиційних антифризів не входять. Антифризи, що містять бензоати (солі 
бензолійної кислоти), також відносять до традиційного типу. 
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Традиційні антифризи застосовувалися в 60-х – 90-х роках, а потім 
були поступово витиснені новими досконалішими гібридними і 
карбоксилатними антифризами. Сьогодні за кордоном вони практично 
не випускаються і використовуються лише в старих моделях 
автомобілів. Сказане вище, на жаль, не відноситься до українського 
ринку, який заповнений безліччю традиційних антифризів під назвою 
«тосолів» і «антифризів». Розпізнати їх дуже важко, оскільки на 
етикетках зазвичай нічого не написано ні про склад пакету додатків, ні 
про тип охолоджуючої рідини 

Відмова від використання традиційних антифризів пов'язана з 
недоліками неорганічних додатків, які входять до їхнього складу. Так, 
силікати мають схильність до утворення гелів і абразивних частинок, 
що знижують відведення тепла від двигуна, засмічують систему 
охолоджування, руйнують помпу. Фосфати можуть випадати в осад при 
змішуванні антифризу з водою. Нітрит дуже швидко окислюється і для 
забезпечення позитивного впливу на корозію вимагає регулярного 
поповнення. Всі ці неорганічні додатки достатньо швидко 
спрацьовуються, тому термін експлуатації традиційних антифризів 
відносно малий. 

Карбоксилатні антифризи мають більший термін служби – 5 років 
проти 3-х років у гібридного антифризу і 2-х років у силікатного. 
Карбоксилатний антифриз також краще захищає метали від корозії і 
кавітації, що забезпечує оптимальне охолодження двигуна. 

Основним документом в Україні та країнах СНД згідно якого 
проводиться контролювання якості охолоджуючих рідин є ГОСТ 28084-
89 (СТ СЭВ 2130-80) «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. 
Общие технические условия». 

Порівняння експлуатаційних властивостей охолоджуючих рідин 
різних типів проводилось у ДП УкрНДІНП «МАСМА» в межах пошукової 
науково-дослідної роботи по розробці уніфікованих охолоджуючих рідин 
для автотранспорту. 

Нижче будуть розглянуті результати порівняльних досліджень 
експлуатаційних властивостей традиційних охолоджуючих рідин G11 та 
карбоксилатних охолоджуючих рідин G12. 

В Таблиці 1 наведені результати лабораторних випробувань зразків 
охолоджувальних рідин «Barygo» (G12) виробництва ТзОВ «ЛОККО» 
(м. Львів), «Леол» ТУ У 24.6-22589938.007-2002 (м. Суми) (G11+) та 
«Сооl Stream Standar C» (G11) виробництва ТОВ «Техноформ» (РФ) на 
відповідність вимогам ГОСТ 28084-89. 

Випробуваннями встановлено, що охолоджувальні рідини «Barygo» 
(G12), виробництва ТзОВ «ЛОККО» (м. Львів) за фізико-хімічними 
показниками відповідають вимогам ГОСТ 28084-89. 

Охолоджувальна рідина «Леол» (G11+) не відповідає вимогам ГОСТ 
28084-89 за показником «густина» та має підвищену корозійну 
активність відносно алюмінію. 
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Таблиця 1 

Норма за 
ГОСТ 28084 
Робоча 
рідина 
(ОЖ-40) 

Робоча 
рідина 

«Barygo» 
(G12) 

Робоча 
рідина 
«Леол» 
(G11+) 

Робоча 
рідина 
«Сооl 

Stream 
Standar 
C» (G11) 

Метод 
випробува

ння № Показники якості

 Фактичне 
значення 

Фактичне 
значення 

Фактичне 
значення  

1 Зовнішній вигляд Прозора 
однорідна 
забарвле- 
на рідина 
без механіч-
них домішок

Прозора 
однорідна 
рідина 
червоно-го 
кольору без 
механіч-них 
домішок 

Прозора 
однорідна 
рідина 
зеленого 
кольору без 
механіч-них 
домішок 

Прозора 
однорід-на 
рідина 
салато-
вого 
кольору 
без 
механіч-
них 
домішок 

ГОСТ 
28084, 
п. 4.1 
 

2 Густина, г/см3 1,065 – 1,085 1,070 1,115 1,072 ГОСТ 
28084, 
п. 4.2 

3 Температура 
початку 
кристалізації, °С 

не вище 
мінус 40 

 
мінус 40 

 
мінус 40 

 
мінус 41 

ГОСТ 
28084, 
п.4.3  

4 Фракційні дані: 
- температура 
початку перегонки, 
0С,  
- масова частка 
рідини, що 
переганяється до 
досягнення 
температури 150 
0С, % 

 
не нижче 
100 
 
 
не більше 50
 

 
101 
 
43,50 

 
101 
 
42,6 

 
100 
 
41,70 
 
 
 
 

ГОСТ 
28084, 
п. 4.4 
 

5 Корозійна дія на 
метали, г/м2 на 
добу, не більше 
 мідь,  
 латунь,  
 сталь, 
 чавун, 
 алюміній 
 алюмінієво-
магніевий сплав 

Не більше 
0,1 
Не більше 
0,1 
Не більше 
0,1 
Не більше 
0,1 
Не більше 
0,1 

0,0004 
0,0002 
0,0012 
0,0270 
0,0061 
 
0,0072 

0,0051 
0,0096 
0,0051 
0,0218 
- 0,0980 
(потемніння)
- 0,0062 
(потемніння)

0,0004 
0,0002 
0,0027 
0,0734 
- 0,0994 
(потемнінн
я) 
-0,0999 
(потемнінн
я) 

ГОСТ 
28084, 
п. 4.5 

6 Спінювання: 
- об’єм, см3  

- стійкість піни, сек.

не більше 30
 
не більше 3 

7 
 
1 

7 
 
1 

5 
 
2 

ГОСТ 
28084, 
п. 4.6 
 

7 Набухання гуми, % не більше 5 1,08 0,81 
 

1,01 ГОСТ 9.030, 
р.1; 
ГОСТ 
28084, п. 
4.7 
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Продовження табл. 1 
 

8 Показник 
концентрації 
водневих іонів /рН/, 
од. рН 

7,5 – 11,0 
 

8,30 8,31 8,6 ГОСТ 
28084, 

 

9 Лужність, см3  не менше 10 20 11,07 8,2 ГОСТ 
28084, 
п. 4.9 

 
Охолоджувальна рідина «Сооl Stream Standar C» (G11) 

виробництва ТОВ «Техноформ» (РФ) за показником «лужність» не 
відповідає вимогам ГОСТ 28084-89, після 336 годин випробувань на 
«корозійну дію» помутніла, виділився незначний осад, при визначені 
показника «корозійна дія» спостерігається потемніння поверхні 
пластинок із алюмінію; алюмінієво-магнієвого сплаву. Зовнішній вигляд 
продуктів корозії на системі охолодження двигунів внутрішнього 
згоряння наведено на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Зовнішній вигляд продуктів корозії на системі охолодження двигунів 
внутрішнього згоряння 

 
Таким чином, було встановлено, що при випробуваннях 

охолоджуючих рідин з неорганічними присадками на корозійну дію на 
алюміній і алюмінієво-магнієві сплави спостерігається потемніння і 
збільшення маси, що свідчить про утворення окисних плівок на поверхні 
алюмінію та його сплавів. 

Антифризи різних типів мають не тільки різні експлуатаційні 
властивості та строк служби, а і різну вартість. Зокрема, звичайні 
неорганічні антифризи G11 мають вартість від 26 грн/кг, а карбоксилатні 
антифризи коштують більше 34 грн/кг. 

Враховуючі значну різницю в терміні служби антифризів різних 
типів, а також різницю в їх вартості слід очікувати певні зловживання 
при виробництві та реалізації антифризів недобросовісними 
постачальниками продукції. Враховуючи цю обставину, а також те, що у 
більшості випадків не допускається змішування карбоксилатних 
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антифризів з неорганічними антифризами необхідно розроблення 
методу ідентифікації карбоксилатних антифризів. 

В даній роботі розглянуті можливості використання методу інфрачервоної 
(ІЧ) спектроскопії для ідентифікації карбоксилатних антифризів. 

Для порівняльного дослідження були обрані антифризи різних типів: 
карбоксилатна охолоджуюча рідина «Barygo» (G12), гібридна охолоджуюча 
рідина фірми «Леол» (позначена як G11+) і звичайний антифриз типу «Сооl 
Stream Standar C» (G11) з неорганічними присадками. 

Для визначення хімічного складу охолоджуючих рідин (антифризів) 
було застосовано метод молекулярного аналізу в інфрачервоній 
області спектру (метод ІЧ-спектроскопії). Вказаний метод дозволяє 
визначати хімічний склад органічних речовин за наявністю характерних 
індивідуальних смуг поглинання різних типів хімічних сполук. Зокрема 
карбоксилатні органічні сполуки характеризуються наявністю смуг 
поглинання при 1560 см-1 – 1580 см-1 [5]. 

Для визначення хімічного складу проби різних типів антифризів 
впарювались при помірному нагріванні при t = 1200С до мазеподібного 
залишку. Спектри поглинання в інфрачервоній області спектру (IЧ – спектри) 
одержаних упарених зразків реєстрували на інтерференційному Фур’є-
спектрофотометрi SPECTRUM GX виробництва PerkinElmer, США, з 
використанням алмазних віконець за таких умов: 

– діапазон хвильових чисел вiд 4000 см-1 до 650 см-1; 
– роздільна здатність – 4 см-1; 
– відстань між сусідніми точками вимірювання 1 см-1; 
– число сканів – 32. 
При порівнянні ІЧ-спектрів досліджених охолоджуючих рідин 

встановлено наступне. 
Для охолоджуючої рідини «Barygo» (G12) характерна наявність смуг 

при 1572,2; 1450,9; 1408,1; 1340,9 см-1 (Рисунок 2), інтенсивна смуга 
поглинання при 1572 см-1 характеризує наявність в складі антифризу 
карбоксилатних присадок. 

Для охолоджуючої рідини фірми «Леол» (G11+) і звичайного 
антифризу типу «Сооl Stream Standar C» (G11) характерна відсутність 
вказаної смуги поглинання, що свідчить про відсутність в складі даних 
охолоджуючих рідин карбоксилатних присадок. 

ІЧ-спектри охолоджуючої рідини фірми «Леол» (G11+) та 
охолоджуючої рідини «Сооl Stream Standar C» (G11) також 
відрізняються між собою за основними смугами поглинання: рідина 
фірми «Леол» (G11+) має характеристичні смуги поглинання при: 
1422,3; 1222,7; 1105,9; 1045,9; 926,9 см-1 (Рисунок 3), а рідина «Сооl 
Stream Standar C» (G11) має характеристичні смуги при 1679,2; 1352,7; 
1070,4; 862,3 см-1 (Рисунок 4). 

Таким чином, застосування спектроскопії поглинання в інфрачервоній 
частині спектру при дослідженні упарених до сухого залишку охолоджуючих 
рідин (антифризів) дозволяє диференціювати антифризи за видовою 
належністю. При цьому спектральна характеристика карбоксилатних 
антифризів (G12) має інтенсивну смугу поглинання при ~ 1572 см-1, яка 
відсутня у антифризів з неорганічними присадками (G11). 
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Рис. 2. Спектр поглинання в інфрачервоній (ІЧ) області 
впареного зразка охолоджуючої рідини «Barygo» (G12 ) 
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Рис. 3. Спектр поглинання в інфрачервоній (ІЧ) області 
впареного зразка охолоджуючої рідини «Леол» (G11+) 
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Рис. 4. Спектр поглинання в інфрачервоній (ІЧ) області впареного зразка 
охолоджуючої рідини «Сооl Stream Standar C» (G11) 

 
За результатами досліджень встановлено, що охолоджуюча рідина 

«Barygo» містить карбоксилатні присадки, а для охолоджуючої рідини 
фірми «Леол» (G11+) і звичайного антифризу типу «Сооl Stream Standar 
C» (G11) характерна відсутність в їх складі карбоксилатних присадок. 

Таким чином, застосування спектроскопії поглинання в 
інфрачервоній частині спектру при дослідженні упарених до сухого 
залишку охолоджуючих рідин (антифризів) дозволяє диференціювати 
антифризи за видовою приналежністю. 

При проведенні лабораторних випробувань охолоджуючих рідин 
«Леол» (G11+) та «Сооl Stream Standar C» (G11) на корозійну дію на 
алюміній і алюмінієво-магнієві сплави було встановлено, що при 
використанні охолоджуючих рідин з неорганічними присадками 
спостерігається потемніння і збільшення маси, що свідчить про 
утворення окисних плівок на поверхні алюмінію та його сплавів. Ця 
обставина унеможливлює тривале використання охолоджуючих рідин з 
неорганічними присадками в автотранспортних засобах з радіаторами з 
алюмінієвих сплавів. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

КАРБОКСИЛАТНЫХ АНТИФРИЗОВ 
 

О. А. Сыч 
Т. М. Кот 

 
Рассмотрены основные виды охлаждающих жидкостей для двигателей 

автомобильного транспорта. Для охлаждения двигателей внутреннего 
сгорания используют различные жидкости. В теплое время года, когда 
температура воздуха выше 00С, лучшей охлаждающей жидкостью является 
вода. При температурах ниже 00С используются жидкости с низкой 
температурой замерзания – антифризы. Низкозамерзающие охлаждающие 
жидкости – антифризы готовят смешиванием воды с одним или несколькими 
компонентами, которые обладают способностью понижать температуру 
замерзания раствора. Лучшими низкозамерзающими охлаждающими 
жидкостями являются смеси воды с гликолями – этиленгликолем и 
пропиленгликолем. Для улучшения эксплуатационных свойств в состав 
антифризов вводится пакет присадок. В зависимости от природы присадок 
современные антифризы делятся на три типа: традиционные, 
карбоксилатные и гибридные. 

Традиционные антифризы («тосол» и модификации) содержат 
неорганические присадки и имеют небольшой (не более 2-х лет) срок 
службы, при этом не выдерживают высоких (более 1080 С) температур. 
Согласно классификации предложенной концерном Volkswagen Audi Group 
традиционные антифризы с неорганическими присадками обозначаются G11. 
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Гибридные антифризы (G11+) содержат органические и неорганические 
ингибиторы (обычно силикаты или фосфаты). Срок службы до 3 лет. 

Карбоксилатные антифризы (G12) содержат ингибиторы коррозии на 
основе солей высших карбоновых кислот (карбоксилаты). Карбоксилатные 
антифризы имеют наибольший срок эксплуатации до 5 лет. 

При проведении эксплуатационных испытаний различных видов 
антифризов на соответствие требованиям ГОСТ 28084-89 (СТ СЭВ 2130-80) 
«Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические 
условия» было установлено, что карбоксилатные антифризы инертны по 
отношению к изделиям (автомобильным радиаторам) из алюминия и 
алюминиевых сплавов, тогда как традиционные и гибридные антифризы 
оказывают коррозионное действие на алюминий и его сплавы. 

Установление природы присадок является актуальной задачей при 
исследовании охлаждающих жидкостей для двигателей автомобильного 
транспорта. 

Для идентификации в антифризах карбоксилатных присадок предложено 
использовать метод молекулярной спектроскопии в инфракрасной области 
спектра. Для исследования используются упаренные образцы антифризов. 
Карбоксилатные присадки характеризуются наличием полос поглощения, 
обусловленных колебаниями карбоксильных групп (СООН) при 1560 см-1 – 1580 
см-1. Перечисленные полосы поглощения не характерны для традиционных (G11) и 
гибридных (G11+) антифризов и могут использоваться для идентификации 
карбоксилатных присадок в составе охлаждающих жидкостей. Это позволяет 
дифференцировать антифризы по видовой принадлежности. 

Ключевые слова: автомобильные антифризы, эксплуатационные 
свойства, идентификация, спектральный метод. 

 
SERVICEABILITIES AND IDENTIFICATION OF CARBOXYL-CONTAINING 

ANTIFREEZING AGENTS 
 

O. Sych 
T. Kot 

 
All major types of cooling liquids for motor vehicles are describes herein. Various 

liquids are used to cool internal-combustion engines. Water is the best cooling liquid in 
the warm season, when the air temperature is above 00С. Liquids with a low freezing 
point, namely antifreeze agents are used at temperatures below 00С. Low-freezing 
coolants – antifreeze agents are prepared by mixing water with one or more components 
that have the ability to lower the freezing point of the solution. The best low-freezing 
coolants are mixtures of water with glycols – ethylene glycol and propylene glycol. An 
additive package is added to the antifreeze compound to improve performance. 
Depending on the nature of the additives, modern antifreeze agents are divided into 
three types: traditional, carboxylate and hybrid. 

Traditional antifreeze agents (‘tosol cooling agent’ and modifications) contain 
inorganic additives and have a small (no more than 2 years) service life, while they 
do not stand high (more than 1080C) temperatures. According to the classification 
of the Volkswagen Audi Group proposed by the group of companies, traditional 
antifreezes with inorganic additives are designated with symbol G11. 

Hybrid antifreeze agents (G11+) contain organic and inorganic inhibitors 
(usually silicates or phosphates). Their service life is up to 3 years. 
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Carboxylate antifreeze agents (G12) contains corrosion inhibitors based on 
salts of higher carboxylic acids (carboxylates). Carboxylate antifreezes obtain the 
longest operating life of up to 5 years. 

When conducting operational tests of various types of antifreeze agents for 
compliance with the requirements of National State Standard 28084-89 (СТ СЭВ 
2130-80), ‘Low-freezing cooling liquids. General technical specifications’ it was 
found that carboxylate antifreezes are inert to products (automobile radiators) 
made of aluminum and aluminum alloys, while traditional and hybrid antifreezes 
have a corrosive effect on aluminum and its alloys. 

An urgent task in the study of cooling fluids for motor vehicles is the 
establishment of the nature of additives.  

For the identification of carboxylate additives in antifreeze agents, it has been 
proposed to use the method of molecular spectroscopy in the infrared region of 
the spectrum. For the study, evaporated samples of antifreeze agents are used. 
Carboxylate additives are characterized by the presence of absorption bands 
caused by vibrations of carboxyl groups (COOH) at 1560 cm-1 to 1580 cm-1. The 
abovementioned absorption bands are not typical for traditional (G11) and hybrid 
(G11+) antifreeze agents and can be used to identify carboxylate additives in the 
composition of cooling liquids. This makes it possible to differentiate antifreeze 
agents by species. 

Key words: automobile antifreeze, operational properties, identification, spectral 
method. 
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МЕТОДИКА ДЕТЕКТУВАННЯ БІОМОЛЕКУЛ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО Si. 

 
У роботі досліджувалася модифікація спектрів фотолюмінесценції при 

обробці пористого кремнію у водних розчинах з різним вмістом кисню та 
водних розчинах амінокислот з метою створити в подальшому сенсор, 
чутливий до хімічно активного кисню поблизу поверхні пористого кремнію 
в присутності різних амінокислот. Виявлено зростання інтенсивності 
фотолюмінесценції при обробці пористого кремнію у дистильованій воді та 
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чутливості інтенсивності фотолюмінесценції до вмісту у воді кисню. 
Запропоновано використовувати зміну інтенсивності люмінесценції для 
дослідження властивостей біомолекул, а саме визначення кількості хімічно 
активного кисню поблизу поверхні пористого кремнію в присутності різних 
амінокислот. 

Ключові слова: фотолюмінесценція, наноструктурований пористий 
кремній, біосенсори. 

 
 
Проведені нещодавно дослідження показали, що наноструктурований 

пористий Si може виступати як біоактивний або біодеградуючий матеріал. 
Завдяки таким його властивостям, а також біосумісності пористого кремнію 
(ПК) вивчаються перспективи його застосування в біології та медицині. 
Значний інтерес представляє використання ПК як матеріалу підкладинок для 
біомолекул. Велика питома площа поверхні (до 1000 м2/см3) та можливість 
формування пор різної конфігурації роблять його зручним для іммобілізації 
біологічних об’єктів. 

Біомедичні напрямки використання ПК вимагають його контакту з 
водними розчинами. У результаті взаємодії пористого кремнію з водними 
розчинами можуть відбуватися десорбція з поверхні компоненту 
травника (включаючи водень), а також формування окислу кремнію на 
кремнієвій поверхні та травлення ПК з утворенням кремнієвої кислоти [1, 
2, 3]. Поряд із молекулами води в окисленні ПК бере участь розчинений в 
ній кисень [2]. Результатом взаємодії поверхні ПК з водою є 
перетворення, що суттєво впливають на властивості ПК, в тому числі, на 
його люмінесценцію [3]. Отже в даній роботі розглянуті зміни в спектрах 
фотолюмінесценції (ФЛ) ПК, що відбуваються в процесі його обробки у 
водних розчинах з різним вмістом кисню. 

Чутливість оптичних та електричних властивостей ПК до оточуючого 
середовища можна використовувати для характеристики сорбованих на 
його поверхні об’єктів, у тому числі, біооб’єктів. Це робить ПК 
матеріалом, перспективним для створення сенсорів. Так, зміна показника 
заломлення ПК ефективно використовується в оптичному 
інтерференційному біосенсорі для детектування різних біомолекулярних 
комплексів [4]. В нашій роботі запропоновано використовувати зміну 
інтенсивності люмінесценції для дослідження властивостей розчинених у 
воді біомолекул, а саме визначення кількості хімічно активного кисню 
поблизу поверхні пористого кремнію в присутності різних амінокислот. 

Методика експерименту 
Зразки ПК формувалися методом електрохімічного анодування у 

суміші 48% водного розчину плавикової кислоти та ізопропилового спирту 
у співвідношенні 1:1. Для виготовлення ПК використовувалися пластини 
орієнтації (100) та (111) р-кремнію марки КДБ-10. Густина струму 
анодного травлення була 10 мА/см2, час травлення – 5 хвилин. Щойно 
виготовлені зразки зберігалися на повітрі протягом 30 діб. 

Отриманий таким чином пористий кремній складався із кремнієвих 
фрагментів розміром 2-5 нм, поверхня яких була пасивована переважно 
воднем [5,6]. Для нього спостерігалася ФЛ в червоній області спектру. 
Спектри фотолюмінесценції зразків реєструвалися при кімнатній 
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температурі, для збудження використовувався імпульсний азотний лазер 
ИЛГИ-503 з довжиною хвилі лінії генерації 337 нм. 

Як показано в роботах [3, 6], інтенсивність ФЛ ПК корелює зі ступенем 
його окислення активними формами кисню. Існування такої кореляції 
дозволяє використовувати цей матеріал для визначення кількості активного 
кисню у водних розчинах, а також для виявлення здатності речовин різної 
природи, розчинених у воді, індукувати утворення активних форм кисню. 

Отже, на наступному етапі здійснювалися обробка ПК у дистильованій 
воді з різним вмістом кисню, а також нанесення на його поверхню водних 
розчинів б-амінокислот: гліцину, аланіну та фенілаланіну. Кількість кисню в 
воді зменшувалася шляхом багатократних нагрівів та збільшувалася шляхом 
барботування кисню. При дослідженні взаємодії ПК з водними розчинами ми 
змінювали вміст кисню взагалі, вважаючи, що кількість активного кисню 
пропорційна загальній кількості кисню. В експерименті з амінокислотами вміст 
кисню в воді, в якій розчинялися амінокислоти, був однаковий. б- 
амінокислоти, які були вибрані для експерименту, мали однакові хімічні 
властивості, але доля кисню, що переходить в хімічно активний стан в 
присутності кожної з них, була різною. Розчини амінокислот (0,5 мг/мл) 
наносилися на поверхню ПК у вигляді краплини, після чого зразки зберігалися 
при кімнатних умовах до повного висихання поверхні. 

Результати та їх обговорення 
З метою вибрати оптимальні для наших дослідів зразки ми провели 

дослідження методом АСМ морфології поверхні зразків ПК, вирощених 
на різних пластинах. При виконанні роботи використовувалися два типи 
зразків, перший – виготовлений на пластинах кремнію з орієнтацією 
(111), другий – на пластинах з орієнтацією (100). Вибір пластин був 
обумовлений тим, що при формуванні ПК швидкість травлення залежить 
від напрямку, що впливає на морфологію ПК. Для застосувань в 
біосесориці бажано мати більш розвинену поверхню – з великою площею 
поверхні, що забезпечує більший контакт досліджуваної речовини та ПК. 

На Рис. 1 та Рис. 2 наведені дво- та тривимірні зображення поверхні 
зразків першого та другого типу, їх профілі та гістограми. Для зразків 
другого типу досліджені як щойно виготовлені зразки, так і окислені 
зразки (Рис. 2). В таблиці 1 надані характеристики поверхні цих зразків. 
 

  
 

Рис. 1. AСM зображення поверхні щойно анодованих зразків, виготовлених 
на пластинах кремнію з орієнтацією (111) 
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Рис.2. AСM зображення поверхні зразків, виготовлених на пластинах кремнію 
з орієнтацією (100) 

 
Видно, що поверхня щойно анодованих зразків, виготовлених на 

пластинах кремнію з орієнтацією (111) є більш шорсткою ніж зразків, 
виготовлених на пластинах кремнію з орієнтацією (100). Для зразків 
першого типу спостерігаються пори різних розмірів (до 1000 нм), в той 
час як для зразків другого типу спостерігаються заглиблення на АСМ 
зображеннях, розміри яких є менші. На поверхні пагорбів великих 
розмірів для зразків першого типу спостерігаються нерівності малих 
розмірів. 

Як видно, окислення ПК також призводить до зміни морфології 
поверхні. Профіль поверхні виглядає більш розмитим, хоча розміри 
пагорбів зростають. Шорсткість поверхні цих зразків також зростає. 

 
Таблиця 1 

Зразок Відст. між піками, 
нм 

Сер. висота, нм Сер. шорсткість, нм 

Щойно виготовл. на 
(111) 

756,953 405,524 102,193 

Щойно виготовл. на 
(100) 

346,076 145,584  46,3218  

Окислений на (100) 621,271 212,134 73,8575 
 
Відомо, що переважним напрямком електрохімічного травлення ПК є 

(100). І хоча шорсткість поверхні зразків, виготовлених на пластинах 
кремнію з орієнтацією (111) є більшою, будова зразків, виготовлених на 
пластинах кремнію з орієнтацією (100), що показана на рис. є зручною 
завдяки більш регулярній структурі з порами перпендикулярними 
поверхні. 

На рис. 3 показано як змінюється ФЛ ПК у дистильованій воді з 
різним вмістом кисню. Видно, що в процесі витримки ПК у воді 
відбувається зростання інтенсивності ФЛ, причому воно є тим більшим 
чим більше вміст кисню. 

Спектри фотолюмінесценції вихідного зразка, що зберігався на 
повітрі 50 діб (1), та зразків ПК, що додатково протягом 2.5 годин 
витримувалися у дистильованій воді, кількість кисню в якій було 
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зменшено шляхом багатократних нагрівів (2), не змінювалась (3) та було 
збільшено шляхом барботування кисню (4). 
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Рис. 3. Зміна фотолюмінесценції ПК у дистильованій воді  
з різним вмістом кисню 

 
Реакції, що відбуваються з ПК у водних розчинах [3, 4], призводять до 

модифікації його структури та зміни фотолюмінесценції. Згідно з даними 
цих робіт, за рахунок процесів розчинення та окислення кремнієвого 
скелету відбувається зменшення розмірів нанокристалітів. Одним із 
факторів, що впливає на швидкість цих процесів, є лужність водного 
середовища [3, 4], іншим, − як видно з результатів цієї роботи, вміст 
кисню в ньому. Кисень, ймовірно, бере участь у процесі окислення ПК. 

Якщо розглядати наші результати в термінах квантово-розмірної 
моделі ФЛ [4, 5], згідно з якою причиною зростання інтенсивності ФЛ є 
збільшення ймовірності випромінювальних переходів зі зменшенням 
діаметру нанокристалітів, то саме зменшення розмірів нанокристалітів і є 
основною причиною зростання інтенсивності ФЛ при обробці ПК у водних 
розчинах. 

Наступним кроком нашого дослідження було встановити, чи є 
інтенсивність ФЛ чутливою до властивостей розчинених у воді 
біомолекул. Після нанесення на поверхню зразків ПК водних розчинів 
гліцину, аланіну, фенілаланіну інтенсивність ФЛ зростає для всіх зразків, 
але для системи гліцин-ПК в більшій мірі (Рис. 4). Ймовірно, причиною 
такого зростання інтенсивності ФЛ є окислення ПК хімічно активним 
киснем, кількість якого в присутності гліцину збільшується. 
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Рис. 4. Спектри фотолюмінесценції ПК: 1 – вихідного зразка, 
 2 – після нанесення гліцину, 3 – після нанесення аланіну, 

 4 – після нанесення фенілаланіну 
 

У результаті проведених досліджень, виявлено зростання 
інтенсивності ФЛ при обробці ПК у дистильованій воді та чутливість 
інтенсивності ФЛ до вмісту у ній кисню. Методом люмінесценції показано, 
що при додаванні у водний розчин гліцину пористий кремній більш 
ефективно окислюється, в той час як додавання аланіну та фенілаланіну 
на швидкість окислення ПК у водному розчині майже не впливають. Це 
пояснюється тим, що кількість хімічно активного кисню поблизу поверхні 
пористого кремнію в присутності гліцину збільшується. 
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МЕТОДИКА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ БИОМОЛЕКУЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

СЕНСОРОВ НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ Si. 
 

П. О. Теселько 
В. Б. Шевченко 

 

В работе изучалась модификация спектров фотолюминесценции при 
обработке пористого кремния в водных растворах с различным содержанием 
кислорода и водных растворах аминокислот с целью в дальнейшем создать 
сенсор, чувствительный к химически активному кислороду вблизи поверхности 
пористого кремния в присутствии различных аминокислот. Выявлен рост 
интенсивности фотолюминесценции при обработке пористого кремния в 
дистиллированной воде и чувствительности интенсивности фотолюминесценции к 
содержанию в воде кислорода. Предложено использовать изменение 
интенсивности люминесценции для исследования свойств биомолекул, а именно 
определение количества химически активного кислорода вблизи поверхности 
пористого кремния в присутствии различных аминокислот. 

Изменение размеров нанокристалитов является основной причиной 
возрастания интенсивности фотолюминесценции при обработке пористого 
кремния в водных растворах. После нанесения на поверхность образцов 
пористого кремния водных растворов глицина, аланина, фенилаланина 
интенсивность фотолюминесценции изменяется для всех образцов. 
Методом люминесценции показано, что при добавлении в водный раствор 
глицина пористый кремний более эффективно окисляется, в то время как 
добавление аланина и фенилаланина на скорость окисления пористого 
кремния в водном растворе почти не влияют. Это объясняется тем, что 
количество химически активного кислорода вблизи поверхности пористого 
кремния в присутствии глицина увеличивается. 

Ключевые слова: фотолюминесценция, наноструктурированные 
пористый кремний, биосенсоры. 
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THE METHOD OF DETECTION OF BIOMOLECULES FOR THE CREATION 
OF SENSORS BASED ON NANO-STRUCTURED Si. 

 
P. Teselko 

V. Shevchenko 
 

In the work, the modification of photoluminescence spectra in the processing 
of porous silicon in aqueous solutions with different oxygen contents and aqueous 
solutions of amino acids was studied in order to further create a sensor sensitive 
to chemically active oxygen near the surface of porous silicon in the presence of 
various amino acids. he growth of the photoluminescence intensity at the 
processing of porous silicon in distilled water and the sensitivity of the intensity of 
photoluminescence to the oxygen content in water are revealed. It is proposed to 
use a change in the intensity of luminescence to study the properties of 
biomolecules, namely the determination of the amount of chemically active oxygen 
near the surface of porous silicon in the presence of various amino acids. 

Changing the sizes of nanocrystals is the main reason for increasing the 
intensity of photoluminescence when processing porous silicon in aqueous 
solutions. After applying to the surface of samples of porous silicon aqueous 
solutions of glycine, alanine, phenylalanine, the intensity of photoluminescence 
varies for all samples. Changing the sizes of nanocrystals is the main reason for 
increasing the intensity of photoluminescence when processing porous silicon in 
aqueous solutions. After applying to the surface of samples of porous silicon 
aqueous solutions of glycine, alanine, phenylalanine, the intensity of 
photoluminescence varies for all samples. 

Key words: photoluminescence, nanostructured porous silicon, biosensors. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ РЕАГЕНТОВ В СУДЕБНО-
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Моноклональные антитела анти-А и анти-В (МКА) могут 

использоваться при исследовании жидкой крови, пятен крови и слюны для 
выявления групповых антигенов А и В, используя общепринятые методы 
исследования. Применение МКА и изогемаглютининов анти-А и анти-В в 
реакции абсорбции-элюции при экспертизе следов слюны увеличивает 
возможность установления её происхождения от невыделителя. 

Ключевые слова: моноклональные антитела (МКА), групповые 
антигены, методы исследования, жидкая кровь, пятна крови, слюны. 
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Одной из главных задач судебно-биологической экспертизы 
является установление биологических объектов и определение их 
групповой принадлежности. При определении групповой 
принадлежности часто возникают трудности, связанные с низким титром 
сывороток, факторами, воздействующими на биологический объект 
(микробное обсеменение, различные загрязнения, воздействие 
химических и физических факторов, процессы гниения). Исследуемые 
следы не всегда имеют достаточные размеры и степень насыщенности, 
а получение высокоактивных изогемагглютинирующих сывороток 
затруднено, что затрудняет определение групповой принадлежности 
следов на вещественных доказательствах. 

Большую роль в этом вопросе оказывают цоликлоны – 
моноклональные антитела (МКА), обладающие высокой 
специфичностью и биологической активностью. В 1975 г. Г. Келлер и К. 
Мильштейн разработали способ получения моноклональных антител 
(МКА). Клон в биологии – это колонии, образующиеся при бесполом 
делении одной клетки, в результате чего образуются чистые линии 
клеток. В иммунологии под термином «клеточный клон» подразумевается 
совокупность клеток, возникающих под влиянием антигена из лимфоцита, 
находящегося на антигенно-зависимой стадии развития. Они 
предложили методику получения клеточных гибридов-гибридом от слияния 
нормальных лимфоцитов иммунизированных животных (селезенка 
мышей) с культивируемыми в питательной среде клетками миеломных 
штаммов. От лимфоцитов гибридомная клетка получает способность 
синтезировать определенное антитело и выживать в определенной 
питательной среде, а от миеломной клетки – свойство бесконечно 
размножаться in vitro, образуя гибридомный клон. Все антитела, 
вырабатываемые клоном, идентичны по классу молекулы, ее типу, 
специфичности и авидности. Они взаимодействуют только с одной 
антигенной детерминантой. 

Методика гибридомы позволила разрешить проблему длительного 
производства гомогенных антител к разнообразным антигенам. В 
сыворотке крови и асцитической жидкости мышей, несущих гибридомную 
опухоль, титр антител очень высок. Такая технология получения антител 
является доступной и качественной, не требует их очистки. 

Использование продуктов гибридомной технологии в медицине 
(клеточной инженерии) является примером проникновения науки в 
прикладные области исследования. МКА находят широкое применение 
в таких областях науки, как иммунология, иммуногенетика, биохимия, 
генетика человека, биология клетки и опухолей. 

Ныне моноклональные антитела или цоликлоны – название 
разработанных в лаборатории Гематологического научного центра 
РАМН (г. Москва) и выпускаемых ООО «Гематолог» типирующих 
реагентов нового поколения для определения антигенов человека. Они 
получены с помощью современных биотехнологических методов. 
Содержащиеся в них МКА продуцируются, как указывалось выше, 
специально сконструированными клеточными линиями мыши – 
гибридомами. Каждая гибридомная линия продуцирует антитела, 
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имеющие идентичную химическую структуру и биологическую 
активность и принадлежащие к одному классу иммуноглобулинов. 
Поэтому каждый реагент, приготовленный на основе МКА, строго 
специфичен, не содержит примеси других антител, балластных белков и 
других нежелательных компонентов; более того, отсутствие в нём каких-
либо инфекционных агентов делает его полностью безопасным. Все 
серии каждого реагента выпускаются в соответствии с ТУ и снабжены 
сертификатом качества, выдаваемым после авторской проверки. 

В судебно-биологической практике применяются цоликлоны СМ 
(судебно-медицинские): анти-А, анти-В, анти-M, анти-N и три 
разновидности анти-Н (н/аб, аб, кра). 

Целью работы является демонстрация возможностей использования 
МКА в судебно-биологической экспертной практике с применением 
регламентированных методов исследования. Параллельно реакции 
проводились с изогемагглютинирующими сыворотками. 

Объектами исследования были жидкая кровь, а также кровь и слюна 
в виде высушенных образцов на марле. 

С помощью реакции агглютинации на плоскости исследовалась 
жидкая кровь лиц групп А, B, АВ, и 0 (учет результатов в течение  
5 мин). Во всех случаях результаты были достоверными, причем 
агглютинация соответствующих эритроцитов МКА наступала в первые 
секунды. 

Пятна крови исследовали реакцией количественной абсорбции и 
реакцией абсорбции-элюции (РАЭ). В реакцию вводили высушенную на 
марле кровь различной давности: несколько суток, 3, 4, 6 месяцев, 1 и 
2 года всех групп. 

Реакцией количественной абсорбции положительные результаты с 
МКА получены лишь со следами крови давностью не более 3 месяцев 
(антитела вводили в реакцию в титре 1:32, абсорбция 18 ч, учет 
результатов в течение 5 мин на плоскости). 

РАЭ со следами крови проводили по общепринятой методике. 
Фиксация этанолом (метанолом) в течение 15 мин. В аналогичных 
условиях исследовали и нефиксированный материал. Антитела вводили 
в реакцию в титре 1:128, абсорбция 20 ч, элюция в пробирках в 
физиологический раствор хлорида натрия при 56 °С. 

В условиях реакции МКА были специфичны. При учете результатов во 
всех случаях четко выраженные агглютинаты наблюдались с 
нефиксированным и фиксированным материалом. Однако с 
фиксированным материалом агглютинаты были выражены несколько 
слабее и в единичных случаях антигены не были выявлены в следах 
крови давностью 1-3 года. 

Слюну исследовали реакцией количественной абсорбции и РАЭ. 
Следы высушенной на марле слюны лиц выделителей и 
невыделителей всех групп давностью 10 суток, 2, 6, 9 месяцев, 1-3 года. 

Реакцией количественной абсорбции групповые свойства А и В 
были выявлены МКА и изогемагглютинирующими сыворотками у лиц 
категории выделитель. Со слюной всех невыделителей этой реакцией 
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получены отрицательные результаты как с МКА, так и с 
изогемагглютининами. 

РАЭ проводили в соответствии с общепринятой методикой. Материал 
исследовали как после фиксации (кипячением), так и в нефиксированном 
виде. Абсорбцию осуществляли в течение 2 и 20 ч в условиях 
бытового холодильника, элюцию – в 0,2 % взвесь эритроцитов при 50 
°С в течение 25 мин в пробирках. 

Обоими реагентами антигены А и В были выявлены во всех 
образцах слюны лиц категории выделитель, причем с МКА анти-А 
лучшие результаты были получены при абсорбции в течение 2 ч с 
нефиксированным материалом, с антителами анти-В положительные 
результаты наблюдали при абсорбции в течение 20 ч с 
фиксированным материалом. При исследовании нефиксированного 
материала МКА анти-В агглютинаты почти не наблюдались, хотя проба на 
истощение антител иногда была положительной. 

Со слюной невыделителей результат РАЭ с МКА был 
отрицательным, с изогемагглютининами – положительным. 

Цоликлоны СМ анти-М и анти-N успешно используются в прямой 
реакции агглютинации на плоскости для исследования жидкой крови и в 
реакции абсорбции-элюции при исследовании пятен крови по 
общепринятой методике. 

Цоликлоны СМ анти-Н, все разновидности (н/аб, аб, кра), 
используются для определения антигена Н в жидкой крови в реакциях 
агглютинации и в реакциях абсорбции-элюции для исследования пятен 
крови. Цоликлон анти-Нн/аб не выявляет Н антиген в слюне и других 
выделениях. Анти-Наб применяется при исследовании пятен слюны и 
спермы в РАЭ. Хорошо выявляет антиген Н как в группе 0(I), так и 
«сопутствующий» в группах А(II), В(III), слабее в АВ(IV). И не выявляет 
его у невыделителей в надосадочной части слюны. Цоликлон анти-Нкра 
так же используется для исследования пятен крови, слюны и спермы в 
КРА, РАЭ. Интенсивно реагирует с антигеном Н 0(I) группы и почти не 
выявляет «сопутствующий» антиген Н. Так же не выявляет антиген Н в 
надосадочной части слюны у невыделителей. 

В результате исследования образцов крови и слюны с 
использованием МКА установлено: 

1) реагенты в реакциях агглютинации, количественной абсорбции и 
РАЭ высокоспецифичны и активны; 

2) реакцией агглютинации в жидкой крови групповые свойства 
выявляются во всех образцах; 

3) реакцией количественной абсорбции антигены А и В достоверно 
выявляются в пятнах крови давностью не более 3 месяцев; 

4) РАЭ антигены А и В в следах крови выявляются во всех случаях, 
причем лучшие результаты получены с нефиксированным материалом; 

5) реакцией количественной абсорбции в образцах высушенной на 
марле слюны лиц категории выделитель антигены А и В выявлялись 
во всех случаях; 

6) в следах слюны лиц категории невыделитель реакцией 
количественной абсорбции и РАЭ антигены А и В не выявляются (возможно, 
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это свойство в РАЭ может иметь значение при экспертизе следов слюны 
малых размеров для уточнения вывода об их происхождении от 
невыделителя (под контролем изосывороток анти-А и анти-В); 

7) РАЭ в следах слюны лиц категории выделитель антигены А и В 
выявляются во всех случаях; антиген А лучше выявляется в 
нефиксированном материале при абсорбции в течение 2 ч. При 
выявлении антигена В положительные результаты были получены при 
исследовании фиксированного материала и абсорбции в течение 20 ч; 

8) предварительная работа с образцами крови и слюны, 
исследование контрольных участков предмета-носителя являются 
обязательными. 

Положительными качествами цоликлонов являются: 
– кономность в использовании, так как они имеют высокий титр до 

1:1024, однако, в последние годы их титр стал ниже, 
– длительный срок хранения – 2 года (анти-Н-1год), 
– высокая эффективность, каждая серия их тестируется на 

специфичность, титр, авидность, 
– практически отсутствует влияние предмета-носителя. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОНОКЛОНАЛЬНИХ РЕАГЕНТІВ В СУДОВО-
БІОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

 
І. Е. Герасимова 

 
Моноклональні антитіла анти-А і анти-В (МКА) можуть 

використовуватися при дослідженні рідкої крові, плями крові і слини для 
виявлення групових антигенів А і В, використовуючи загальноприйняті 
методи дослідження. Застосування МКА і ізогемаглютінінов анти-А і анти-В в 
реакції абсорбції-елюції при експертизі слідів слини збільшує можливість 
встановлення її походження від невиделітеля. 

Ключові слова: моноклональні антитіла (МКА), групові антигени, методи 
дослідження, рідка кров, плями крові, слини. 

 
THE APPLICATION OF MONOCLONAL REAGENTS IN FORENSIC 

PRACTICE 
 

I. Gerassimova 
 

Anti-A and anti-B monoclonal antibodies (MCA) may be used in the analysis 
of liquid blood, spots of blood and saliva traces in order to detect A and B 
blood group antigens using common methods of evidence investigation. The 
use of MCA and anti-A and anti-B antigens in the absorbtion-elution reaction 
during the analysis of minute saliva traces enhances the possibility of 
establishing the origin of the saliva at the expense of non-secretor. 

Key words: monoclonal antibodies (MCA), group antigens, research 
methods, liquid blood, spots of blood, saliva. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ– 
АЛКИЛНИТРИТОВ НА ОРГАНИЗМ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ СУДЕБНО-

ХИМИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В статье рассмотрены неблагоприятные последствия употребления 
«попперсов» для здоровья человека, приведены данные по 
фармакологическому и токсическому действию, юридическому статусу 
изучаемых веществ, химическому анализу алкилнитритов. 

Ключевые слова: алкилнитриты, токсикомания, попперс, 
метгемоглобения, макулопатия. 

 
 
Нередко летучие органические вещества преднамеренно 

употребляют путем вдыхания для создания психоактивных эффектов. К 
данным веществам можно отнести ингалянты, именуемые как 
«poppers» – подгруппа летучих веществ – алкилнитритов, 
представленная соединениями или смесями: изопропилнитрит, 
изобутилнитрит, амилнитрит, а также их изомеры. 

Целью работы явилось: изучение и обобщение теоретических 
вопросов, связанных со злоупотреблением ингалянтами; необходимость 
в повышении уровня осведомленности о новых формах потенциального 
злоупотребления веществами способными приводить к изменению 
психического состояния и возможности их судебно-химического 
определения. 

Актуальность: в последние годы в нескольких регионах возникла 
тенденция злоупотребления рядом веществ, в том числе 
алкилнитритами, не попадающих под международный контроль, которые 
могут представлять угрозу для здоровья населения. 

Амилнитрит был обнаружен в 1857 году и использовался для 
облегчения боли в груди (стенокардии), расширяя кровеносные сосуды, 
чтобы доставить больший объем крови в сердце. Однако эта форма 
препарата в настоящее время редко встречается. В последние годы 
амилнитрит был заменен другими лекарствами, и его медицинское 
применение ограничивается как противоядие от отравления цианидом. 

Первоначально он производился в запаянных стеклянных капсулах, 
которые открывались с характерным звуком хлопка, за что и получили 
сленговое название «poppers». Алкилнитриты были популярны в кругах 
шоу-бизнеса в 1950-х годах и в качестве уличного наркотика в Америке в 
1960-х годах. Бутилнитрит не имеет медицинских применений, был 
первоначально продан в США в качестве комнатного одоризатора и 
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афродизиака. В Великобритании они стали популярными на диско-
клубной сцене с 1970-х годов. Исследуя отечественный сегмент, 
интернет рынка было обнаружено множество предложений продажи 
различных препаратов содержащих алкилнитриты. На рынке они 
представлены под следующими названиями: poppers, amyls, hardware, 
liquid gold, locker room, rock hard, rush, snapper, TNT и др. 

Смеси, которые принято называть «poppers», в настоящее время не 
подпадают под международный контроль. Они не относятся к 
наркотикам-аналогам, однако злоупотребление ими вызывает 
обеспокоенность в связи с их пагубным воздействием на здоровье [1]. 

Консультативный совет по злоупотребление наркотиками в 
Великобритании (ACMD) в своем письме [2] от 2016 г дал оценку данным 
средствам в контексте национального закона о психоактивных 
веществах. Поскольку алкилнитриты прямо не стимулируют или 
угнетают центральную нервную систему, то, по мнению ACMD, они не 
попадают в объем текущего определения «психоактивного вещества» 
настоящего национального закона о психоактивных веществах. 

В Республике Казахстан алкилнитриты не подпадают под контроль 
закона «О наркотических средствах, психотропных веществах, их 
аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному 
обороту и злоупотреблению ими», однако, применение в качестве 
медицинских препаратов, некоторых представителей алкилнитритов 
регулируется соответствующими законами. 

Юридический статус алкилнитритов в большинстве стран находится 
в диапазоне от свободного использования до продажи по медицинскому 
рецепту, чтобы уйти от контроля, «poppers» маркируют под различные 
средства – арома-жидкости для дезодорации помещений; очистители 
для электронных устройств, обуви, кожи и пр. 

По физико-химическим свойствам алкилнитриты – легкокипящие и 
летучие жидкости желтоватого цвета с характерным запахом, который 
варьируется от запаха фруктов до запаха гниения. Огнеопасны. Легко 
гидролизуются на воздухе и на свету, особенно в присутствии влаги, с 
выделением окислов азота. Пропилнитриты, бутилнитриты, амилнитриты 
практически не растворяются в воде, хорошо растворимы в спирте. 
Получают действием нитритов щелочных металлов на спирты и серную 
кислоту. 

Фармакологическое действие. Во время вдыхания вызывают 
расширение периферических, особенно коронарных и мозговых сосудов, 
и падение кровяного давления. Расслабляют гладкую мускулатуру, 
снижают тонус сосудов. Вызывают тахикардию (120-140/мин) и 
образование метгемоглобина. После ингаляции абсорбируются в 
легочных альвеолах. Быстро метаболизируются в печени. Метаболитами 
алкилнитритов являются соответствующие спирты, из которых они были 
получены. Выводятся почками [3]. 

В литературе [4] представлено описание токсического воздействия 
некоторых алкилнитритов: «Работающие с бутилнитритом жаловались 
на пульсацию в висках, головную боль, снижение аппетита, тошноту, 
рвоту, головокружение, боли в области сердца, общую слабость, 
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отдышку, потливость, снижение памяти. Наблюдались покраснение лица 
и шеи с явлениями застоя в поверхностных сосудах, снижение кровяного 
давления (на 10-20 мм.рт.ст.) и остроты обоняния, а также изменение 
сухожильных и кожных рефлексов. Известен случай значительной 
метгемоглобении у рабочего после 3-6 часовой работы с бутилнитритом. 
Выявлена вегетативная дисфункция. У нескольких молодых (но со 
стажем несколько лет) рабочих была диагностирована дистрофия 
миокарда». При токсическом действии алкилнитритов наблюдается: 
головная боль, спутанность сознания, головокружение, расширение 
зрачков, учащение пульса, синюха, отсутствие рефлексов, коллапс, 
также авторы [4] указывают на наличии сахара в моче. 

В ряде источников [5, 6] указывается о возможном повреждении 
сетчатки глаз и как следствие слепота из-за применения некоторых 
разновидностей «попперс», содержащих в составе преимущественно 
изопропилнитрит. 

Алкилнитриты употребляют путем ингаляции, с целью усиления 
чувственных ощущений во время танцев, и как легкий афродизиак. 
Основные эффекты от употребления данных препаратов – резкое 
понижение кровяного давления и повышенное насыщение крови 
кислородом. На уровне ощущений это проявляется в легкой эйфории, 
головокружении и состоянии «невесомости». На некоторое время 
учащается пульс, ощущается прилив крови к лицу и другим частям тела. 
Ощущение стремительной подвижности. Наиболее сильно эффекты 
ощущаются спустя 30 секунд после вдыхания, и возвращаются к норме 
примерно через 2–3 минуты. 

Пользователи считают эти вещества безопасными, однако, есть 
сведения о серьезных последствиях употребления, так в статье  
[7] приводится пример о метгемоглобинемии, после употребления 
«попперс» уровень метгемоглобина достиг 31,6 %. 

Химический анализ алкилнитритов наиболее часто осуществляют 
методами хроматографии – парофазный анализ с идентификацией на 
пламенно-ионизационном или масс-селективном детекторе. В источнике 
[8] исследовали 500 мкл сыворотки крови, к которой прибавляли 1 г. 
сульфата натрия и 600 мкл дистиллированной воды. Анализ 
осуществляли на газовом хроматографе, оснащенном пламенно-
ионизационным детектором и хроматографической колонкой  
RTX-502.2. Пробы не термостатировали. Использование «poppers» 
определяли путем нахождения соответствующих спиртов (метаболитов 
алкилнитритов). Авторами были проанализированы 76 различных 
«poppers», – 54% образцов содержали более одного алкилнитрита, 
большинство смесей имело в своем составе алкилнитриты 
представленные веществами: бутилнитрит изобутилнитрит, либо 
амилнитрит, изопентилнитрит или 2-метилбутилнитрит. 

Предпочтительными объектами для исследования являются кровь, а 
также, в случаях смертельной интоксикации, ткань легкого. Объекты 
должны быть надлежаще забраны и надежно укупорены, чтобы 
исключить потерю искомых аналитов. Также, одним из признаков 
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употребления алкилнитритов является образование метгемоглобина, 
определение которого имеет важное диагностическое значение. 

В заключение хотелось бы отметить, что основные риски, связанные 
с употреблением алкилнитритов – потенциально фатальная 
метгемоглобинемия, макулопатия, изменения в органах и системах, в 
том числе дистрофия миокарда, хронический воспалительный процесс 
верхних дыхательных путей. Алкилнитриты быстро метаболизируются до 
соответствующих спиртов, т.о. при химико-токсикологическом анализе 
обнаруживаются спирты, а учитывая состав продуктов «poppers» и 
частоту встречаемости компонентов, то, вероятность обнаружения 
бутилового, амилового спиртов и их изомеров будет высока. Следует 
учитывать, что некоторые спиртсодержащие продукты могут содержать 
вышеуказанные спирты, при употреблении которых они будут 
обнаружены в образцах, но совместное обнаружение метгемоглобина со 
спиртами, может указывать на употребление «попперс». 
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ВПЛИВ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК -АЛКІЛНІТРИТІВ НА ОРГАНІЗМ 

І МОЖЛИВІСТЬ ЇХ СУДОВО-ХІМІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 
 

Д. С. Сопін 
 

 
У статті розглянуті та узагальнені теоретичні питання, пов’язані зі 

зловживанням інгалянтами, наведені дані по фармакологічній і токсичній дії, 
юридичний статус досліджуваних речовин, хімічний аналіз алкілнітрітов. 
Ризик для здоров’я людини, пов’язаний зі здатністю алкілнітрітов викликати 
метгемоглобенію, зміни в органах і системах, в тому числі, дистрофія 
міокарда, хронічний запальний процес верхніх дихальних шляхів. 

Вживання ізопропілнітріта може призводити до пошкодження сітківки 
очей, макулапатіі. «Попперс» – підгрупа летючих речовин – алкілнітрівит, 
представлена сполуками або сумішами і містить більше одного алкілнітрита, 
переважно: бутілнітріт ізобутілнітріт, або амилнитрит, ізопентілнітріт або 2-
метілбутілнітріт. 

На інтернет-ринку представлені під наступними сленговими назвами: 
poppers, amyls, hardware, liquid gold, locker room, rock hard, rush, snapper, TNT 
та ін. Метаболітами алкілнітритів, є відповідні спирти. 

Хіміко-токсикологічний аналіз здійснюють методами хроматографії – 
парофазний аналіз з ідентифікацією на полум’яно-іонізаційному або мас-
селективному детекторі. Кращими об’єктами є кров у випадках смертельної 
інтоксикації, тканина легенів. 

Однією з ознак вживання алкілнітрітов є утворення метгемоглобіну, 
визначення якого має важливе діагностичне значення. Спільне виявлення 
метаболітів алкілнітрітов і метгемоглобіну, може свідчити про можливе 
застосування алкілнітрітов. Юридичний статус алкілнітритів в більшості країн 
знаходиться в діапазоні від вільного використання до продажу за медичним 
рецептом. 

У Республіці Казахстан алкілнітріти не потрапляють під контроль закону 
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори та 
заходи протидії їх незаконному обігу та зловживанню ними». Зловживання 
ними викликає стурбованість у зв’язку з їх згубним впливом на здоров’я. 

Ключові слова: алкілнітрити, токсикоманія, попперс, метгемоглобенія, 
макулопатія, судова експертиза, дослідження, хімічний аналіз. 
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EFFECTS OF VOLATILE ORGANIC ALKILNYTRITIS COMPOUNDS ON 
THE ORGANISM AND THE POSSIBILITY OF THEIR FORENSIC 

CHEMICAL DETECTING 
 

D. Sopin 
 

The article reviews and summarizes theoretical issues related to the abuse of 
inhalants, provides data on the pharmacological and toxic effects, the legal status 
of the substances under study, the chemical analysis of alkyl nitrites. The risk to 
human health is associated with the ability of alkyl nitrites to cause 
methemoglobin, changes in organs and systems, including myocardial dystrophy, 
chronic inflammation of the upper respiratory tract. 

The use of isopropyl nitrite can cause damage to the retina, maculapathy. 
‘Poppers’ is a subgroup of volatile substances – alkyl nitrites, represented by 
compounds or mixtures and contain more than one alkyl nitrite, mainly: butyl 
nitrite, isobutyl nitrite or amyl nitrite, isopentyl nitrite, or 2-methyl butyl nitrite. 

On the Internet market they are presented under the following slang names: 
amyls, hardware, liquid gold, locker room, rock hard, rush, snapper, TNT . 

Chemico-toxicological analysis is carried out by chromatography methods – 
the vapor phase analysis with identification on a flame-ionization or mass-selective 
detector is used. Blood, in cases of deadly intoxication, lung tissue are the best 
objects. 

One of the signs of using alkyl nitrites is the formation of methemoglobin, the 
definition of which has an important diagnostic value. Joint detection of 
metabolites of alkyl nitrites and methemoglobin may indicate the possible use of 
alkyl nitrites. The legal status of alkyl nitrites in most countries varies from free use 
to medical prescription sales. 

In the Republic of Kazakhstan, alkyl nitrites are not under the control of the 
law ‘On Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Their Analogues and 
Precursors, and Measures to Counteract Their Illicit Circulation and Abuse’. Their 
abuse is a concern because of their detrimental health effects. 

Key words: alkyl nitrite, toxicomania, poppers, methemoglobinemia, 
maculopathy, forensic expertise, research, chemical analysis. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОВЕДЕННЯ 
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У статті висвітлені проблеми проведення експертних досліджень 

щодо подій нещасних випадків невиробничого характеру. 
Ключові слова: судові експертизи, безпека життєдіяльності, нещасні 

випадки невиробничого характеру. 
 

 
Безпека життєдіяльності – це наука, що вивчає теоретичні основи 

забезпечення збереження життя і здоров’я людини при його взаємодії з 
навколишнім середовищем. При цьому, під навколишнім середовищем 
вважається весь комплекс процесів і явищ, що відбуваються в побутовій, 
виробничій та інших сферах діяльності людини або умовах її існування. 

Об’єктами вивчення безпеки життєдіяльності є людина і фактори 
навколишнього середовища, що впливають на неї. 

Предметом вивчення безпеки життєдіяльності є фізичні, хімічні і 
психологічні впливи на людину, зокрема, шкідливих і небезпечних 
факторів, а також способи і методи захисту від їх небезпечних чинників. 
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Метою реалізації безпеки життєдіяльності є виявлення системи 
основних закономірностей і принципів безпечної взаємодії людини з 
навколишнім середовищем та вжиття відповідних заходів щодо 
унеможливлення дії небезпечних чинників, які можуть створювати 
загрозу життю та здоров’ю людей. 

Безпека життєдіяльності – основні правила і норми поведінки людини 
в виробничій (промисловість, сільське господарство, енергетика, 
будівництво, транспорт, комунікаційні системи тощо) та побутовій 
(житлово-комунальний і соціально-культурний комплекси, домашнє 
господарство і т. ін.) сферах буття задля збереження її здоров’я і 
унеможливлення загибелі. 

Травматизм поділяють на виробничий та невиробничий. На частку 
першого припадає близько 20 %, тобто кількісно значно переважає 
невиробничий травматизм. 

Невиробничий травматизм включає такі види: транспортний 
(залізничний, автодорожний, авіаційний), вуличний, побутовий, 
спортивний та дитячий. 

Останній вид травматизму виділений в окрему групу не лише з 
біологічних міркувань, а саме внаслідок неадекватного сприйняття дітьми 
загрозливих чинників навколишнього середовища через незрілість їх 
центральної нервової системи, а також відсутність життєвого досвіду та 
підвищену допитливість і рухливість. Причини невиробничого 
травматизму у дітей і дорослих практично подібні. 

Крім зазначених видів травматизму, розрізняють ще й навмисні, що 
наносяться окремими людьми з метою самогубства (суїцидальні) чи 
каліцтва. До навмисних належать також воєнні травми, тобто травми, 
одержані на війні та під час бойових дій. 

Травма – одна з найпоширених причин смерті. Вона посідає третє 
місце у загальному переліку причин смертності. Найбільшу питому вагу в 
травматизмі має механічна травма, вона складає основу травматизму. В 
усьому світі її показники зростають. 

Це пов’язане з механізацією на виробництві та в побуті, 
електрифікацією та газифікацією, значним розвитком автотранспорту, 
авіації, інтенсивним висотним будівництвом, спорудженням великих 
технічних комплексів (підземних магістралей, комунікаційних каналів, 
телевізійних веж, високовольтних електроліній тощо), масовими 
заняттями спортом, збільшенням споживання населенням алкоголю, 
ліків, наркотичних та токсичних речовин тощо. Особливістю механічних 
травм є їх множинний характер, такі травми називають політравмами. 

За статистичними даними ВООЗ, лише внаслідок автомобільно-
дорожніх пригод щорічно в світі гинуть понад 250 тис. людей, а кількість 
травмованих перевищує 2 млн (за іншими повідомленнями – 8 млн). Ці 
цифри далекі від справжніх показників (переважно вони занижені), 
оскільки на сьогодні навіть не вироблене єдине поняття смертності від 
травми. Якщо в Бельгії смертністю від травми вважають смерть на місці 
травми, то в США до неї зараховують і смерть протягом року після 
травми. Внаслідок автомобільно-дорожніх травм в Англії щорічно гине 
людей більше, ніж від усіх інших травм, разом узятих. Особливо згубними 
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наслідками для існування цивілізації є те що ці та інші травми пов‘язані із 
смертельними випадками людей молодого віку (20-40 років). 

Характер травми залежить від умов, в яких людину було травмовано, 
причини її настання, особливостей ушкодженої тканини та організму 
людини. 

Головними причинами надзвичайних ситуацій (техногенних аварій, 
нещасних випадків) та недотримань технологічної дисципліни є 
халатність робочих, інженерно-технічних робітників (ІТР) та керівників 
підприємств, низька кваліфікація і некомпетентність персоналу, 
нездійснення належного контролю за його роботою, послаблення 
вимогливості до виконання правил та норм щодо дотримання безпеки. 
Усе це веде до зростання кількості кримінальних проваджень, цивільних, 
господарських чи адміністративних справ, пов’язаних з невиконанням 
вимог нормативно-правових актів з охорони праці в промисловості, 
сільському господарстві та в інших сферах життєдіяльності людей, 
особливо в процесі виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

При встановленні фактів порушення правил безпеки під час 
проведення робіт найчастіше настає відповідальність за статтями 272 – 
274 Кримінального кодексу (КК) України. 

Що стосується досліджування цих явищ і процесів, то проведення 
судових експертиз з питань, пов’язаних із настанням нещасних випадків 
невиробничого характеру потребує комплексної оцінки наявних вихідних 
даних, якими є фото та відеоматеріали, пояснення очевидців, а також 
службова документація, в якій фіксуються обставини, що передували 
настанню нещасних випадків, а також має бути проведене дослідження 
відповідності дій посадових осіб нормативним вимогам з безпеки 
життєдіяльності до настання нещасного випадку. 

Також, слід зазначити, що ускладнення технологічних процесів 
виробництв, збільшення площ забудови об'єктів народного господарства 
підвищує їх техногенну небезпеку, що власне створює загрозу настання 
нещасних випадків у тому числі й невиробничого характеру. 

У разі виникнення надзвичайних ситуацій у виробничому середовищі 
ведеться їх розслідування правоохоронними органами та судами згідно з 
чинним законодавством України, а також спеціальними комісіями. 

У Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, що 
затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 № 1232, [1] передбачено 
органи, до яких протягом встановленого часу роботодавець (а у разі 
нещасного випадку під час виконання трудових обов'язків фізичної 
особи – підприємця чи особи, що забезпечує себе роботою самостійно, – 
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань; далі – Фонд) має передати повідомлення про 
нещасний випадок [2]. 

Технічний прогрес постійно супроводжують техногенні аварії та 
нещасні випадки. За статистичними даними Міжнародної організації 
праці, кількість нещасних випадків на виробництві у світі неухильно 
зростає і становить на теперішній час приблизно 250 млн. щорічно (685 
тис. виробничих травм на день). Рівень травматизму і 
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профзахворюваності значно вищий у країнах, що розвиваються, ніж у 
промислово розвинутих державах. Так, у країнах Європейського Союзу 
щорічно жертвами нещасних випадків і профзахворювань стають близько 
10 млн. осіб; з них майже 8 тис. гинуть. В Україні щоденно на виробництві 
травмуються в середньому 140-180 осіб, з них 20 стають інвалідами, а 3-
4 гинуть. 

Статистичні дані свідчать, що: 
– кожних три хвилини внаслідок виробничої травми чи 

професійного захворювання у світі помирає одна людина; 
– в Україні внаслідок травм кожних шість годин гине одна людина; 
– кожної секунди у світі на виробництві травмується чотири 

людини; 
– в Україні кожних вісім хвилин травмується одна людина; 
– кожного місяця у світі на виробництві травмується така кількість 

людей, яка дорівнює населенню Парижа. 
Міжнародне бюро праці з'ясувало, що в середньому в світі на 100 

тис. працюючих щорічно припадає приблизно шість нещасних випадків зі 
смертельними наслідками. В Україні цей показник майже вдвічі вищий [3]. 

Згідно з даними місцевих органів виконавчої влади за 12 місяців 2017 
року в Україні зареєстровано 1 млн. 670 тис. 35 нещасних випадків 
невиробничого характеру, внаслідок яких потерпіло 1 млн. 673 тис. 567 
осіб. 

Найпоширеним травматизмом невиробничого характеру є Дорожньо-
транспортний травматизм, який об'єднує всі травми, що завдаються 
транспортними засобами (якщо потерпілі не пов'язані з виробничою 
діяльністю), незалежно від того, був потерпілий у машині (водій, пасажир) 
чи ні (пішохід, велосипедист). Переважна кількість таких травм виникає з 
вини пішоходів. Багато дорожньо-транспортних пригод стається через 
керування машиною в стані сп'яніння. 

Вулична травма – це травма, що сталася на вулиці, у дворі, в лісі, 
полі тощо, незалежно від її причини (у тому числі й зумовлена 
транспортними засобами). Більшість вуличних травм зумовлюється 
падінням потерпілого. Особливо часто це буває в осінньо-зимовий період 
та у вечірні години. 

Серед цих травм переважають переломи верхніх та нижніх кінцівок, 
рідше бувають забиття, розтягнення та поранення. Вуличний травматизм 
спричиняється поганою організацією вуличного руху, неякісним 
покриттям та освітленням вулиць, незадовільним їх станом, зокрема в 
період ожеледиці тощо. 

Побутовий травматизм об'єднує травми, що виникають у домашніх 
умовах (у квартирі, на подвір'ї, в гаражі). Велика кількість їх пов'язана з 
прибиранням квартири та приготуванням їжі. Переважають забиття, рани, 
опіки. Уражується переважно кисть. Багато травм виникає під час сварок 
та бійок, чому сприяє вживання алкоголю. Частіше побутові травми 
виникають у чоловіків, зокрема молодих. 

Спортивний травматизм – травми, які одержують люди під час 
заняття спортом на майданчиках та в залах. Цей вид травм складає 
близько 2–3 % від усіх пошкоджень травматичного походження. 
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Характерний для футболістів, боксерів, гімнастів, хокеїстів та 
мотогонщиків. Переважають травми опорно-рухового апарату (забиття, 
переломи, розтягнення, вивихи), а також голови та тулуба. 

До дитячого травматизму належать усі види невиробничого 
травматизму (дорожньо-транспортний, побутовий, шкільний, вуличний, 
спортивний та ін.) у дітей. Нещасні випадки з дітьми в побутових умовах 
трапляються частіше у віці до 3 років. Переважна кількість травм у дітей 
віком до 13 років спостерігається в шкільному віці під час ігор та занять 
спортом (50 %); 30 % вдома і 20 % – в дорожньо-транспортних пригодах 
(смертність сягає 80 %). 

Загальна смертність дітей від нещасних випадків складає, за даними 
ВООЗ, 37,2 на 100 тис. хлопчиків і 22,8 на 100 тис. дівчаток. 

Саме наведені вище дані вказують на вкрай небезпечні тенденції 
щодо настання нещасних випадків невиробничого характеру. 

Тому, з метою запобігання цим негативним явищам необхідно 
проводити кваліфіковані дослідження причин та обставин, які пов’язані з 
настанням нещасних випадків невиробничого характеру, за для чого, 
власне Київським НДІ судових експертиз розроблені методичні 
рекомендації. 

Об’єкти дослідження – методики щодо проведення експертних 
досліджень за фактами настання нещасних випадків, методи, що 
застосовуються під час проведення огляду місць, де стались нещасні 
випадки невиробничого характеру, у тому числі й у випадках, пов’язаних 
із явищами та процесами, що створюють загрозу настання нещасних 
випадків невиробничого характеру. 

Мета даної роботи – проведення судових експертиз з питань, 
пов’язаних із дослідженням обставин настання нещасних випадків 
невиробничого характеру є доволі складним напрямком проведення 
експертних досліджень, оскільки задля цього не існує як експертної 
методики, так і самі явища такого процесу на сьогодні повністю не 
вивчені. Проведення таких досліджень ґрунтуються на використанні 
спеціальних знань експертів, які проводять судові інженерно-технічні 
експертизи безпеки життєдіяльності та у сучасних умовах ці дослідження 
здійснюється в експертних установах висококваліфікованими фахівцями, 
але для таких досліджень має бути напрацьована відповідна науково-
методична база. 

Судові експертизи з безпеки життєдіяльності при дослідженні 
нещасних випадків невиробничого характеру мають свої особливості, які 
ускладнюють їх проведення, зокрема на сьогодні відсутні нормативно-
правові акти з безпеки життєдіяльності щодо таких подій, які містять 
вичерпну інформацію, необхідну для проведення експертних досліджень. 

Такі події не розслідуються фахівцями Управління Держпраці, які є 
спеціалістами у цій галузі, та вони не залучаються до складу комісій з 
розслідування більшості подібних нещасних випадків. Водночас особи, 
які входять до складу оперативно-слідчих груп, що працюють на місцях 
таких подій, не можуть в міру своєї некомпетентності належним чином 
складати протоколи огляду місця події. Тому, враховуючи наведене, 
виникає потреба у створенні алгоритму дій судового експерта при 
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опрацюванні отриманого матеріалу під час проведення цих експертиз, а 
також напрацюванні необхідних рекомендацій для осіб, що очолюють 
оперативно-слідчі групи щодо проведення невідкладних слідчих дій під 
час розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. 

Необхідність проведення наукових досліджень за вказаною темою 
полягла у тому, що до теперішнього часу для проведення експертних 
досліджень за фактами настання нещасних випадків невиробничого 
характеру в якості вихідних даних замовниками проведення цих 
досліджень подається поверхнева та суперечлива інформація, за 
наявності якої взагалі неможливо провести будь які дослідження. 
Практично, у наданих матеріалах не оцінюється слідова інформація, яка 
є наявною на місці події і в багатьох випадках вчинені умисні злочини 
помилково кваліфікують як нещасні випадки невиробничого характеру, 
натомість умисні злочини є найбільш небезпечними, яким приділяється 
найбільша увага у ході правозастосування. 

Разом з тим, необхідність у проведенні експертиз у кримінальних 
провадженнях, за якими проводяться розслідування вчинених злочинів, 
пов’язаних із настанням нещасних випадків невиробничого характеру, є 
нагальним завданням і потребує створення методики їх проведення і 
визначення (розмежування) сфери компетенції спеціалістів та експертів у 
вирішенні поставлених перед ними питань. 

Тому, у таких випадках, під час дослідження місцевості, будівлі, 
транспортного засобу тощо можна й не виявити ту обставину, що власне 
й спричинила настання нещасного випадку невиробничого характеру, а 
це, у свою чергу суттєво ускладнить або унеможливить проведення 
розслідування зазначеного факту. 

Ці експертизи мають свої особливості, що стосуються пізнавальних, 
організаційних, процесуальних та інших галузей професійної експертної 
діяльності. 

Судова експертиза з питань, пов’язаних із дослідженням обставин 
настання нещасних випадків невиробничого характеру виходячи з 
вищезазначеного є певною мірою більш складною у порівнянні з іншими 
видами експертних досліджень, які пов’язані з поглибленим аналізом 
інформації, отриманої під час проведення огляду місця події, 
систематизацією показань її очевидців, а також з вивченням явищ та 
процесів, внаслідок яких відбувався процес та механізм настання 
нещасного випадку невиробничого характеру. 

Проведення таких експертиз ґрунтуються на використанні 
спеціальних знань експертів і у сучасних умовах здійснюється в 
експертних установах висококваліфікованими фахівцями. 

На теперішній час методики дослідження таких явищ не існує. 
Проведення наукових досліджень за вказаною темою полягало у тому, що до 
теперішнього часу для проведення експертних досліджень за фактами, 
вчинених злочинів, пов’язаних із настанням нещасних випадків невиробничого 
характеру здійснюються експертами що, мають відповідні кваліфікації, але як 
правило такі події досліджуються за схемами, напрацьованими та 
притаманними методам дослідження нещасних випадків на виробництві, 
власне розглядається складова роботодавець – виконавець робіт. 
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Саме через це, факт явища, процесу, механізму настання нещасного 
випадку невиробничого характеру не фіксується і не встановлюється. 

Разом з тим, необхідність у проведенні експертних досліджень за 
фактами настання нещасних випадків невиробничого характеру, є 
нагальним завданням і потребує як напрацювання методики їх проведення, 
так і визначення (розмежування) сфери компетенції експертів та спеціалістів, 
що залучаються для проведення досліджень таких подій з метою 
правильного розв’язання поставлених перед ними питань. 

Предметом дослідження за цими методичними рекомендаціями є 
фактичні дані про нещасний випадок, про стан умов будь якої діяльності, 
про обставини виникнення небезпечного фактору, який створює загрозу 
або спричинив настання нещасного випадку, про умови, що призвели до 
настання нещасного випадку та інші дані, які мають значення для 
вирішення питань, які досліджуються і встановлюються на основі 
спеціальних експертних знань в галузі безпеки життєдіяльності, зокрема 
такі дослідження проводяться стосовно подій: 

– коли досліджуваний нещасний випадок пов'язаний з виконанням 
потерпілою особою трудових обов’язків; 

– коли досліджуваний нещасний випадок не пов'язаний з виконанням 
потерпілою особою трудових обов’язків. 

Об’єктами досліджень є матеріальні і матеріалізовані об’єкти, що 
містять інформацію про досліджувану подію, а саме: механізми, 
обладнання, джерела інформації, які зібрані в установленому 
процесуальному порядку та містяться в матеріалах наданих для 
проведення експертизи (експертного дослідження). 

Для вирішення завдань експертизи можуть підлягати дослідженню 
фактичні дані про обставини інших подій, пов’язаних з нещасним 
випадком, або які мають певне відношення до поставлених на вирішення 
питань. 

Вихідними даними для проведення експертиз та експертних 
досліджень за фактами настання нещасних випадків невиробничого 
характеру, а також обставин, що створюють загрозу настання нещасних 
випадків в умовах не пов’язаних з виробництвом є: 

– фактичні обставини про настання події – нещасного випадку, що 
містяться на матеріальних та електронних носіях інформації; 

– сліди на місці настання нещасного випадку; 
– технічна документація на машини, механізми, їх складові тощо, які 

мають стосунок до настання нещасного випадку або складають умови, які 
створюють загрозу його настання; 

– дані що містяться в архіві погоди (електронний архів) на момент 
настання досліджуваного нещасного випадку. 

Методи дослідження: – загальнонаукові (загальні) та спеціальні методи 
судової експертизи на основі аналізу статистичних даних, узагальнення 
експертної практики та інформаційного моделювання обставин та умов 
настання нещасних випадків невиробничого характеру. 

За результатами роботи розроблені певні напрацювання щодо 
методичних рекомендацій з дослідження обставин та умов настання 
нещасних випадків невиробничого характеру. 
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Запропоновані шляхи вирішення проблем теоретичного, 
процесуального та методичного плану відповідного виду експертиз у 
ракурсі розширення можливості отримання інформації про обставини, які 
передували настанню нещасного випадку невиробничого характеру та 
перебігу подій під час його настання, а також методи дослідження 
причинності та причинних зв’язків, пов’язаних з настанням цих випадків. 

Галузь застосування. Зазначені вище методичні рекомендації 
розроблені з метою забезпечення науково-обґрунтованою методичною 
базою судових експертів для вирішення питань, що стосуються 
проведення експертних досліджень в галузі безпеки життєдіяльності, 
зокрема стосовно подій настання нещасних випадків невиробничого 
характеру та умов, що створюють загрозу їх настання, поліпшення якості, 
забезпечення повноти проведення експертних досліджень, мають 
використовуватись при проведенні таких досліджень з безпеки 
життєдіяльності при настанні нещасних випадків невиробничого 
характеру, а також при дослідженні умов, за наявності яких можуть 
відбуватись такі нещасні випадки. 

 
Перелік посилань 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
О. Б. Шмерего  

В. В. Кучинський 
 

В процессе проведения научно-исследовательской работы, были 
опробованы определенные методы проведения исследований, 
обстоятельств наступления несчастных случаев непроизводственного 
характера, определения соответствия действий ответственных лиц, в 
компетенцию которых входят вопросы безопасности жизнедеятельности 
нормативным требованиям, регламентирующим их деятельность. 

В данной статье, в целях обеспечения научно-обоснованной 
методической базой экспертов, при решении подобных вопросов, улучшения 
качества, обеспечения полноты проведения экспертных исследований, что в 
сою очередь позволит избежать возможных ошибочных выводов при 
решении поставленных вопросов заказчиком проведения экспертизы. 
Предлагается такие исследования проводить только при применении 
рекомендованного в статье алгоритма проведения таких исследований. 

Также, исходя из реализации экспертных наработок при проведении 
таких экспертиз и экспертных исследований по результатам проведения 
подобных экспертиз, целесообразно дополнить перечень основных задач, 
соответственно и расширить ориентировочный перечень решаемых 
вопросов при проведении таких экспертиз.  

Основные задачи таких исследований определены предметом 
исследования, определяемым этими методическими рекомендациями. 

Предметом исследования являются фактические данные: 
 о несчастном случае,  
 о состоянии условий любой деятельности,  
 об обстоятельствах возникновения опасного фактора, который создает 

угрозу или вызвал наступление несчастного случая,  
 об условиях, которые привели к наступлению несчастного случая,  
 другие данные, которые имеют значение для решения вопросов, 

которые исследуются и устанавливаются на основе специальных экспертных 
знаний в области безопасности жизнедеятельности, в том числе такие 
исследования проводятся по событиям: 

– когда исследуемый несчастный случай связан с выполнением 
потерпевшим лицом трудовых обязанностей; 

– когда исследуемый несчастный случай не связан с выполнением 
потерпевшим лицом трудовых обязанностей. 

Ключевые слова: судебные экспертизы, безопасность 
жизнедеятельности, несчастные случаи непроизводственного характера. 
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PECULIARITIES OF CONDUCTING STUDIES FOR CONDUCTING 
JUDICIAL EXAMINATIONS FOR SAFETY OF LIFE IN THE STUDY OF 

UNHAPPICAL CASES 
ABOUT 

 
А. Shmereho  
V. Kuchinsky 

 
In the process of carrying out research work, certain methods were 

investigated for conducting research into the occurrence of accidents of a non-
productive nature, determining the compliance of actions of responsible persons, 
whose competence includes issues of life safety with regulatory requirements 
governing their activities. 

In this article, in order to provide a scientifically-based methodological base of 
experts in addressing such issues, improving quality, ensuring the completeness 
of expert studies, which in turn will avoid possible erroneous conclusions when 
solving questions raised by the customer to conduct an examination, application of 
the algorithm of such studies recommended in the article. 

Also, based on the implementation of expert developments in conducting 
such examinations and expert studies on the results of such examinations, it is 
advisable to supplement the list of main tasks, respectively, and expand the 
indicative list of issues to be solved during such examinations. 
The main objectives of such studies are determined by the subject of the study 
determined by these guidelines. 

It is evidence of an accident, the condition of the conditions of any activity, the 
circumstances of the occurrence of a hazard that threatens or causes an accident, 
the conditions that led to the occurrence of the accident, and other data that are 
important for solving problems researched and established on the basis of specific 
expertise in the field of life safety, including such studies are conducted on the 
events: 

– when the accident under investigation is connected with the performance of 
the job duties by the injured person; 

– when the investigated accident is not related to the performance of work 
duties by the injured person. 

Key words: forensic examinations, life safety, accidents of non-productive 
character. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ 

ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА, СПРИЧИНЕНОГО АВАРІЯМИ І ПОЖЕЖАМИ НА 

ОБ’ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 
 

У статті висвітлені недоліки існуючої нормативно-правової бази в 
сфері визначення збитків, завданих державі внаслідок забруднення 
навколишнього природного середовища хімічними речовинами. Визначені 
ключові положення «Методики експертного визначення збитків від 
забруднення навколишнього природного середовища, спричиненого 
аваріями та пожежами на об’єктах підвищеної небезпеки», розробленої в 
рамках виконання НДР, які ґрунтуються на практичних результатах 
проведення експертних досліджень судовими експертами КНДІСЕ, в тому 
числі, по фактах пожеж та аварій на об’єктах підвищеної небезпеки.   

Ключові слова: навколишнє природне середовище, атмосферне 
повітря, землі, ґрунти, водні ресурси, надзвичайні ситуації, аварії, пожежі, 
хімічні речовини, забруднюючі речовини, шкідливі речовини, забруднення 
навколишнього природного середовища, техногенна безпека, екологічна 
безпека, збитки від забруднення навколишнього природного середовища, 
експертні дослідження, методика проведення експертних досліджень.   

 
 
Актуальність проблеми загального розвитку проведення судових 

інженерно-екологічних експертиз з визначення розмірів відшкодування 
збитків від забруднення навколишнього природного середовища, 
спричиненого аваріями та пожежами на об’єктах підвищеної небезпеки, в 
Україні зумовлена зростаючими потребами у вирішенні питань, що 
ставляться перед експертами, органами досудового розслідування, 
судового слідства, суду, організаціями та громадянами. Нині 
відбувається розширення практики використання спеціальних знань у 
сфері інженерної екології при вирішенні завдань кримінального, 
цивільного та господарського судочинства. 

Визначення розмірів відшкодування збитків від забруднення 
навколишнього природного середовища, спричиненого аваріями та 
пожежами на об’єктах підвищеної небезпеки, становить значну частку в 
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загальному обсязі порушень правил техногенної, екологічної безпеки та 
вимог природоохоронного законодавства, що розслідуються та 
розглядаються судами в Україні, а їх розслідування є найбільш 
складними в цій категорії. 

Більшість збитків від забруднення навколишнього природного 
середовища, спричиненого аваріями та пожежами на об’єктах підвищеної 
небезпеки, визначаються великими сумами, які за Кримінальним кодексом 
України [1] розглядаються як тяжкі або особливо тяжкі наслідки порушень 
правил техногенної, екологічної безпеки та природоохоронного 
законодавства. За такі злочини передбачена кримінальна відповідальність. 
Здебільшого відшкодування збитків здійснюється за судовими рішеннями. 

З точки зору правового механізму визначення розміру відшкодування 
збитків від забруднення навколишнього природного середовища, 
спричиненого аваріями та пожежами на об’єктах підвищеної небезпеки, 
базується на наступних нормативних актах: 

– нормативні акти, якими затверджені інструментально-лабораторні 
методи та методики визначення концентрацій хімічних речовин в 
компонентах навколишнього природного середовища; 

– нормативні акти, якими затверджені вимоги до проведення 
лабораторних досліджень та вимірювань (стандартизації, акредитації, 
сертифікації, повірки тощо); 

– нормативні акти, якими затверджені значення гранично допустимих 
концентрацій та орієнтовно безпечних рівнів впливу забруднюючих 
(шкідливих) речовин в компонентах навколишнього природного середовища; 

– нормативні акти, якими затверджені вимоги щодо отримання 
спеціальних дозволів на здійснення емісії (викидів, скидів) забруднюючих 
речовин в компоненти навколишнього природного середовища, а також 
поводження з відходами; 

– нормативні акти, якими затверджені вимоги щодо оцінки впливу на 
довкілля, техногенної та екологічної безпеки запроектованої діяльності, 
діючих об’єктів та їх ліквідації; 

– нормативні акти, якими затверджені вимоги щодо забезпечення 
техногенної, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного 
середовища на підприємстві, в тому числі, щодо навчання та підготовки 
відповідальних осіб; 

– нормативні акти, якими затверджені вимоги до організації і 
проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності, в тому числі, положення про державні інспекції, 
служби тощо; 

– нормативні акти, якими затверджені методики визначення розмірів 
відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення вимог 
природоохоронного законодавства. 

Визначення розмірів збитків, зумовлених забрудненням навколишнього 
природного середовища, спричиненим аваріями та/або пожежами на 
об’єктах підвищеної небезпеки, в більшості випадків виконуються у 
відповідності з вимогами наступних нормативних актів (зі змінами): 

– наказ Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 № 171 «Про 
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затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої 
забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення 
природоохоронного законодавства» [2]; 

– наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
України від 20.07.2009 № 389 «Про затвердження Методики розрахунку 
розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення 
законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів» [3]; 

– наказ Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України від 10.12.2008 № 639 «Про затвердження Методики 
розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в 
результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря» [4]; 

– постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 175 «Про 
затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру» [5]; 

– постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 631 
«Про затвердження Методики обчислення розміру збитків від 
забруднення нафтою» [6]; 

– постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.1995 № 484 «Про 
затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, 
заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих 
засобів територіальних і внутрішніх морських вод України» [7]; 

– наказ Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища та ядерної безпеки України від 18.05.1995 № 36 «Про 
затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному 
господарству внаслідок порушення законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища» [8]. 

Методики, затверджені вищевказаними нормативними актами, мають 
ряд суттєвих обмежень щодо їх застосування при визначенні розмірів 
відшкодування збитків, завданих внаслідок забруднення навколишнього 
природного середовища, спричиненого саме аваріями та/або пожежами 
на об’єктах підвищеної небезпеки, тому є потреба в їх доповненні в 
частині отримання вихідних даних, необхідних для проведення 
відповідних розрахунків розмірів відшкодування збитків [9]. 

У КНДІСЕ в ході виконання НДР розроблена «Методика експертного 
визначення збитків від забруднення навколишнього природного 
середовища, спричиненого аваріями та пожежами на об’єктах підвищеної 
небезпеки» [9], яка передбачає застосування додаткових методичних 
підходів для отримання вихідних даних щодо обсягів забруднення 
компонентів навколишнього природного середовища. 

Вищевказаними методичними підходами є балансовий метод 
дослідження процесів поширення забруднюючих речовин в компонентах 
навколишнього природного середовища, їх хімічної трансформації в 
навколишньому середовищі, а також застосування значень питомих 
викидів забруднюючих речовин, які утворюються в процесі горіння 
матеріалів в умовах пожежі на об’єктах підвищеної небезпеки. 

Ключовими положеннями вищевказаної методики експертного 
визначення збитків від забруднення навколишнього природного 
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середовища, спричиненого аваріями та пожежами на об’єктах підвищеної 
небезпеки в частині отримання вихідних даних необхідних для 
проведення розрахунків з визначення розмірів відшкодування збитків є 
наступні: 

1. За відсутності можливості визначення маси забруднюючих 
речовин прямими інструментально-лабораторними вимірюваннями, 
необхідно застосовувати значення питомих викидів забруднюючих 
речовин (відношення кількості забруднюючої речовини на одиницю маси 
матеріалу (продукції, речовини), який перетворився в продукти горіння в 
умовах пожежі). Практичні роботи із запровадження та наповнення 
переліку вищевказаних питомих викидів потребують проведення 
спеціальних лабораторних досліджень (спалювання горючих матеріалів, 
які можуть перебувати на об’єктах підвищеної небезпеки, в умовах, 
наближених до умов пожежі, а саме «горіння на відкритій поверхні»). 
Вищевказані лабораторні дослідження можуть проводитись планово (як 
державне замовлення), або в рамках проведення відповідних судових 
інженерно-екологічних експертиз. Наповнення вищевказаного переліку 
також можливе шляхом адаптації результатів відповідних лабораторних 
досліджень (питомих показників), які затверджені в інших країнах. 

2. Застосування програмного комплексу розрахунку розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі ЕОЛ з метою визначення 
фактичних концентрацій в будь-якій точці приземного шару атмосфери, 
що дає можливість встановити факти перевищення граничнодопустимих 
концентрацій (ГДК) чи орієнтовно безпечних рівнів діяння (ОБРД) та, 
відповідно, фактів (або їх відсутність) створення потенційної небезпеки 
для життя, здоров’я людей чи для довкілля від забруднення 
атмосферного повітря небезпечними речовинами. При проведенні 
розрахунків розсіювання за допомогою програмного комплексу ЕОЛ слід 
звертати увагу на тривалість викидів для правильного застосування 
показників ГДК/ОБРД (середньодобових чи максимальних разових). 
Також при встановлені перевищення ГДК/ОБРД необхідно враховувати 
фонові концентрації та наявні групи сумації забруднюючих речовин 
(речовин, для яких при сумісній присутності в атмосферному повітрі 
встановлено ефект сумації біологічної дії). Вищевказані положення 
обумовлені тим, що відповідно до «Методики розрахунку розмірів 
відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті 
наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря», 
затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України від 10.12.2008 № 639 [4], визначено, що «розрахунок 
маси наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря в результаті аварійних викидів здійснюється на підставі 
матеріальних балансів, довідок суб'єктів господарювання про втрати 
сировини чи матеріалів або розрахунковим методом згідно з методиками 
для розрахунків маси викидів забруднюючих речовин». Відповідно до 
«Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру», затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 175 [5], в частині, що 
стосується визначення збитків від забруднення атмосферного повітря, 
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також визначено, що «маса i-ї забруднюючої речовини, що була викинута 
в повітря внаслідок надзвичайної ситуації, розраховується експертним 
шляхом». 

3. Проведення спеціалізованими організаціями еколого-геологічних 
робіт з визначення обсягу забруднення є обов’язковим, якщо є 
необхідність у визначенні балансу кількості забруднюючих речовин, які 
потрапили в компоненти навколишнього природного середовища. 
Балансовий метод дозволяє визначити повний обсяг забруднення 
земель нафтопродуктами та іншими речовинами та, відповідно, кількість 
матеріалу (продукції, речовин), який перетворився у продукти горіння при 
пожежі. Вищевказані положення обумовлені тим, що відповідно до 
«Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і 
засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного 
законодавства», затвердженої наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 
27.10.1997 № 171 [2], вказано, що «визначення обсягу забруднення 
земельних ресурсів у кожному випадку є самостійним завданням через 
різноманітність геоморфологічних, геологічних та гідрологічних умов. За 
наявності інформації про кількість (об'єм, маса) забруднюючої речовини, 
яка проникла у певний шар землі, визначаються площа, глибина 
проникнення. Якщо за зовнішніми ознаками забруднення земельної 
ділянки неможливо встановити площу забруднення чи глибину 
проникнення, ці параметри визначають за підпунктом 3.6 цієї Методики», 
згідно якого «спеціалізовані організації виконують еколого-геологічні 
роботи з визначення обсягу забруднення». Відповідно до «Методики 
оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру», затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.02.2002 № 175 [5], в частині, що стосується визначення 
збитків від забруднення землі (несільськогосподарського призначення) 
нафтопродуктами, «збитки розраховуються аналогічно до збитків від 
забруднення підземних вод на базі питомого показника збитків у частках 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з урахуванням відносної 
екологічної небезпечності забруднюючої речовини та природної 
захищеності підземних вод у розрахунку на 1 тонну нафтопродуктів». При 
цьому, розрахунок величини збитків внаслідок забруднення земель 
іншими (крім нафтопродуктів) речовинами проводиться з урахуванням 
коефіцієнта, який враховує екологічну небезпечність забруднюючої 
речовини. «Виявлення факту безпосереднього забруднення земель 
здійснюється візуально та за допомогою хіміко-аналітичних досліджень 
проб ґрунтів. Маса (об’єм) забруднюючих речовин, які потрапили на 
поверхню землі, встановлюється документально чи шляхом прямих 
натурних замірів».  

4. Наднормативними скидами забруднюючих речовин у водний 
об'єкт вважаються не лише скиди з перевищенням граничнодопустимого 
скиду (ГДС), але і скиди, які не перевищують ГДС але вплив останніх на 
водний об’єкт недопустимий: спричиняють загибель водних організмів, 
зникнення або значне зменшення їх кількості, хронічну інтоксикацію, 
канцерогенні, мутагенні та інші небезпечні ефекти, значну негативну 
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зміну екосистеми, а також створюють загрозу для здоров’я та життя 
людей, унеможливлюють загальне та спеціальне водокористування. 
Вказані скиди відбуваються, як правило, з причини «завищення» ГДС або 
невключення до них специфічних речовин, які проявляють небезпечні 
ефекти для живих організмів або являються збудниками інфекцій. 
Враховуючи вищевказані ситуації, слід при проведенні експертних 
досліджень звертати особливу увагу на повноту переліку досліджуваних 
речовин та факторів негативного впливу на довкілля, проведення 
біотестування досліджуваної води та отруто-хімікатних досліджень з 
метою виявлення речовин, які спричиняють небезпечні ефекти, оскільки 
від цього залежить об’єктивність розміру відшкодування збитків, а також 
встановлення причин настання надзвичайної екологічної ситуації. 

При виконанні судових інженерно-екологічних експертиз слід мати на 
увазі, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від  
20 січня 2016 р. № 94-р «Про визнання такими, що втратили чинність, та 
такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного 
законодавства» [10] (набрало чинність з 1 січня 2017 року), «визнаються 
такими, що втратили чинність, акти санітарного законодавства, видані 
центральними органами виконавчої влади Української РСР, в тому числі 
їх посадовими особами, якими затверджено санітарні, санітарно-гігієнічні, 
санітарно-протиепідемічні, санітарно-епідеміологічні, протиепідемічні, 
гігієнічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи 
та санітарні регламенти», а також «визнаються такими, що не 
застосовуються на території України, акти санітарного законодавства, 
видані центральними органами виконавчої влади СРСР, в тому числі їх 
посадовими особами, якими затверджено санітарні, санітарно-гігієнічні, 
санітарно-протиепідемічні, санітарно-епідеміологічні, протиепідемічні, 
гігієнічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи 
та санітарні регламенти». 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

УЩЕРБОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВЫЗВАННОГО 
АВАРИЯМИ И ПОЖАРАМИ НА ОБЪЕКТАХ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
 

А. Б. Копаница 
Е. А. Матвиенко 
С. Г. Белявский  

 
В статье освещены недостатки существующей нормативно-правовой 

базы в сфере определения убытков нанесенных государству в результате 
загрязнения окружающей среды химическими веществами. Определены 
ключевые положения разработанной, в рамках выполнения НИР, ‘методики 
экспертного определения убытков от загрязнения окружающей естественной 
среды, вызванного авариями и пожарами на объектах повышенной 
опасности’, которые основываются на практических результатах проведения 
экспертных исследований судебными экспертами КНИИСЭ, в том числе, по 
фактам пожаров и аварий на объектах повышенной опасности. 

Вышеуказанные экспертные исследования актуальны, поскольку в 
Украине на объектах повышенной опасности достаточно часто происходят 
аварийные ситуации, взрывы и пожары, которые приводят к значительному 
загрязнению окружающей среды опасными химическими веществами: 

– аварийные сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, вызывают загрязнение воздуха сверх установленных 
предельно допустимых уровней и могут создавать опасные условия для 
пребывания людей в зоне влияния объектов; 

– сбросы неочищенных, недостаточно очищенных обратных вод или 
попадания в естественные водоемы опасных химических веществ в чистом 
виде, которые приводят к гибели живых водных организмов, создания 
опасных условий для общего и специального водопользования; 

– загрязнение земель (почв, грунтовых и подземных вод) опасными 
веществами сверх установленных нормативов, что приводит к порче земель, 
ухудшению показателей плодородия почв, прекращению возможности 
использования земель по целевому назначению, в том числе, для выращивания 
сельскохозяйственных культур, возникновению необходимости в проведении 
рекультивации, мелиорации и к другим расходным работам и мероприятиям.  
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В таких нештатных ситуациях, определения объемов загрязнения 
окружающей среды, а также соответствующих негативных последствий и 
размеров возмещения убытков является сложной задачей для 
государственных контролирующих органов и решается преимущественно 
экспертным путем. 

Авторами статьи проанализировано большое количество нормативно-
правовых актов и рассмотрены основные определения, которые касаются 
объектов исследования, основные методические подходы к определению, 
приведены особенности применения каждого из методических подходов и 
алгоритм проведения судебных инженерно-экологических исследований из 
определения убытков от загрязнения окружающей среды. 

Область применения упомянутой методики экспертного определения 
убытков от загрязнения окружающей среды касается не только исследований 
экологических последствий аварий и пожаров, которые случились на 
объектах повышенной опасности, но и исследований других ситуаций 
связанных с загрязнением окружающей среды, которое состоялось в 
результате нарушения требований природоохранного законодательства 
субъектами ведения хозяйства, деятельность которых связана с опасными 
химическими веществами. 

Ключевые слова: окружающая  среда, атмосферный воздух, земли, 
почвы, водные ресурсы, чрезвычайные ситуации, аварии, пожары, 
химические вещества, загрязняющие вещества, вредные вещества, 
загрязнения окружающей  среды, техногенная безопасность, экологическая 
безопасность, убытки от загрязнения окружающей среды, экспертные 
исследования, методика проведение экспертных исследований. 

 
THE PECULIARITIES OF DETEREMINATION OF DIMENSION OF THE 

INDEINDEMNITY FROM CONTAMINATION OF ENVIRONMENT BY 
ACCIDENTS AND FIRES ON TECHNOLOGICAL OBJECTS 

 
O. Kopanytsia 
O. Matviienko 
S. Biliavskyi 

 
The article highlights the shortcomings of the existing regulatory framework in 

the field of determining damages caused to the state as a result of environmental 
pollution by chemicals. The key provisions of the developed, within the framework 
of research work, ‘method of expert assessment for losses from environmental 
pollution caused by accidents and fires at high-risk facilities’, which are based on 
the practical results of expert studies by forensic experts of Kyiv Scientific 
Research Institute of Forensic Expertise, including on the facts of fires and 
accidents at high-risk facilities. 

The above-mentioned expert studies are relevant, since in Ukraine 
emergency situations, explosions and fires occur at high-risk facilities, which lead 
to significant environmental pollution by hazardous chemicals: 

– emergency excess emissions of pollutants into the air, cause air pollution 
above the established maximum permissible levels and can create dangerous 
conditions for people to stay in the zone of influence of objects; 

– discharges of untreated, inadequately treated return water or release of 
hazardous chemicals in natural water reservoirs in pure form, which leads to the 
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death of living aquatic organisms, creating dangerous conditions for general and 
special water use; 

– contamination of land (soil, subsoil water and groundwater) with hazardous 
substances in excess of established standards, which leads to deterioration of 
land, deterioration of soil fertility indicators, termination of the possibility of using 
land for its intended purpose, including for growing crops, the need for 
remediation, land reclamation and other expenditure work and activities. 

In such emergency situations, determining the amount of pollution of the 
environment, as well as the corresponding negative effects and the size of 
damages is a difficult task for state regulatory bodies and this situation is solved 
primarily by experts. 

The authors analyzed a large number of legal acts and reviewed the main 
definitions that relate to the objects of study, the main methodological approaches 
to the definition, the features of the application of the methodological approaches 
of each and the algorithm for conducting environmental engineering forensic 
research from the definition of losses from environmental pollution. 

The scope of the above-mentioned methodology for expert determination of 
environmental pollution losses concerns not only studies of the environmental 
consequences of accidents and fires that occurred at high-risk facilities, but also 
studies of other situations related to environmental pollution, which took place as a 
result of a violation of environmental protection regulations whose activities are 
related to hazardous chemicals. 

Key words: environment, air, lands, soils, water resources, emergency 
situations, accidents, fires, chemicals, pollutants, harmful substances, 
environmental pollution, technological safety, environmental safety, damage from 
environmental pollution, expert studies, methods of expert research. 
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ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ ТА ІНЦИДЕНТІВ В 

СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ 
 

Стаття висвітлює сучасний стан судової експертизи пов’язаної з 
дослідженням авіаційних пригод і подій присвячена обґрунтуванню 
необхідності створення окремого виду судової інженерно-технічної 
експертизи з дослідження авіаційних подій та інцидентів. 

Ключові слова: судова практика, експертне дослідження, авіаційна 
подія. 
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Прийняті скорочення 
АП – авіаційна подія 
ЛА – літальний апарат; 
НДУСЕ – науково-дослідна установа судових експертиз 
ПС – повітряне судно; 
ЦА – цивільна авіація; 

 
 
На сьогодні авіаційний транспорт є найбільш безпечним видом 

транспорту. Цьому сприяють достатньо жорсткі вимоги, як до ПС так і до 
персоналу, що його експлуатує та ремонтує. Однак парк авіалайнерів з 
кожним роком стрімко зростає, що обумовлюється збільшенням флоту 
авіалайнерів за рахунок нових ПС та продовження ресурсів тих, що вже 
перебувають в експлуатації. Щороку суттєво збільшується і кількість 
рейсів, що виконуються, як на регулярній основі так і чартерів. 

Варто відзначити, що за останні 10 років загальна кількість авіалайнерів, 
що перебувають в експлуатації в різних авіакомпаніях світу кожного року 
зростає на 4-5 %, при цьому із експлуатації виводиться близько 2 % ЛА і на 
сьогодні загальна кількість повітряних суден, що регулярно експлуатуються, 
перевищує 30 тис. машин [1]. Варто відзначити, що до цього числа не 
включено ЛА малої авіації, кількість яких значно більша. 

Так, для сучасної авіаційної транспортної системи є нормальним 
виконання протягом року кількох десятків мільйонів комерційних рейсів. Число, 
на перший погляд, астрономічне, однак сучасні вимоги світової економіки до 
логістики стимулюють постійне збільшення перевезень в цілому та особливо 
авіаційним транспортом. Порівняно з іншими видами транспорту – авіаційний 
має найбільший галузевий щорічний приріст показників. 

Одночасно в небі знаходяться тисячі повітряних суден різних типів та 
призначення, що, в свою чергу, накладає значних обмежень на свободу 
маневрування, особливо в зонах розташування хабів та середніх 
аеропортів. В цьому сенсі Україна розташовується в самому епіцентрі не 
тільки автомобільних та залізничних шляхів, що сполучають Європу і 
Азію, але й повітряних коридорів, якими переміщуються комерційні 
лайнери з різних частин світу. Крім цього, за останні 10-15 років значно 
збільшилась кількість легкомоторних ПС, що перебувають у приватній 
власності, а також поступово розвивається авіаційна інфраструктура, що 
їх обслуговує. Звісно, лідером в кількості приватних легкомоторних ПС є 
США, однак і Україна в межах Східної Європи «не пасе задніх». Так, за 
даними Державіаслужби України кількість комерційних рейсів, виконаних 
понад тридцятьма авіакомпаніями України за минулий рік, перевищила 
90 тис., а в реєстрі перебувають понад 800 ПС [2]. 

З експертної практики відома деяка специфіка парку ПС, які 
експлуатуються українськими авіакомпаніями та приватними особами – 
значний строк експлуатації. Так, загальносвітова практика передбачає 
активну експлуатацію пасажирських літаків протягом не більше 25-30 
років саме для перевезення пасажирів, після чого вони або 
використовуються як донори запчастин або ж переобладнуються у 
вантажні та ще протягом 5-7 років використовуються для перевезення 
вантажів. В Україні же середній вік комерційних ПС, які здійснюють 
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перевезення пасажирів, складає 31,5 роки. Вказана обставина фактично 
засвідчує зростання ймовірності настання авіаційного інциденту або в 
гіршому випадку, авіаційної події чи авіакатастрофи. 

Доречно відмітити, що наприклад в 2018 році майже одночасно під 
час авіахімічної обробки полів відбулися дві авіакатастрофи, в яких 
загинули пілоти легкомоторних літаків. При цьому один із пілотів мав 
прострочені документи пілота, а другий використовував ПС без 
відповідних дозвільних документів, тобто де-факто літак експлуатувався 
поза законом. В обох випадках слідством поставлені питання щодо 
встановлення причин, які призвели до авіакатастрофи. 

Однак, в системі судових експертиз на сьогодні відсутній відповідний 
експертний напрямок, який би безпосередньо займався вирішенням 
такого роду питань. У сучасних умовах, встановлення причин настання 
авіаційних подій та інцидентів здійснюється судовими експертами 
Київського НДІСЕ комплексно із залученням в якості судових експертів, 
відповідно до чинного законодавства, фахівців в галузі ремонту та 
експлуатації ПС визначеного типу ПС, льотної експлуатації, метеорології, 
аеродромного забезпечення, забезпечення польотів тощо. 

На сьогодні назріло питання: «Чи потрібно створити відповідну 
експертну спеціальність?» і відповіддю є тільки «Так». Однак спонтанне 
створення експертної спеціальності не забезпечить рішення нагальних 
питань; її створенню має передувати осмислення самої проблеми та 
розроблення переліку завдань, які вона буде вирішувати, вимог до 
кандидата, який має отримати експертну спеціальність, процедури 
підготовки тощо. Розглянемо все за порядком. 

Згідно з Повітряним кодексом України, авіація поділяється на 
цивільну та державну. 

Порядок розслідування та досліджень АП у цивільній авіації 
здійснюється відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 
(далі – Конвенція) та додатків 13 «Розслідування авіаційних подій», 17 
«Авіаційна безпека» та 19 «Управління безпекою польотів». 

Порядок розслідування та досліджень авіаційних подій у державній 
авіації здійснюється відповідно до відомчих правил. 

При виникненні АП, як правило, проводиться технічне та досудове 
розслідування. Процес технічного розслідування АП чітко визначений 
нормативно-правовими актами, в той же час, процес досудового 
розслідування АП не визначений. 

Незважаючи на те, що технічне і досудове розслідування 
переслідують різну мету, процедура проведення розслідування є 
подібною. Згідно з вимогами, що випливають з Конвенції технічне і 
досудове розслідування повинно проводитися різними особами. 

Практично під час кожного технічного чи досудового розслідування 
виникає необхідність проведення експертизи та залучення фахівців в 
галузі авіації та суміжних галузей знань. Порядок залучення таких 
фахівців до проведення розслідування АП ускладнено через відсутність 
методики проведення експертиз у галузі авіації. 

Серед існуючих проблем є відсутність в Інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою 
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наказом Мін’юсту від 08.10.98 № 53/5 (далі – Інструкція), вимог щодо 
проведення авіаційних експертиз. Вимоги щодо проведення авіаційних 
експертиз, які належать до інженерно-технічної експертизи в Інструкції 
зустрічаються тільки в п. 1.2.2: «… Поряд із вказаними видами 
інженерно-технічних експертиз експертними установами можуть 
проводитись також інші їх види (підвиди) та комплексні технічні 
дослідження із залученням відповідних фахівців у певних галузях знань, у 
тому числі авіаційного…». 

Як відмічено вище, під час проведення розслідувань авіаційних подій, 
як правило виникає потреба призначення інженерно-технічної експертизи 
із залученням відповідних фахівців у галузі авіаційного транспорту та 
суміжних галузей знань. Крім того, може виникати потреба у проведенні 
експертних досліджень в галузі криміналістики, судової медицини тощо. 

Зважаючи на широке коло вирішуваних завдань та галузей знань, 
необхідних для їх вирішення (не тільки в галузі техніки), назва даної 
експертизи може бути відкоригована наприклад, як «авіаційна». 

Проведення авіаційно-технічної експертизи є системним процесом в 
ході якого проводиться аналіз та оцінка всіх можливих причин дій чи 
бездіяльності людини, відмови виробу авіаційної техніки, порушення 
функціонування об’єкта авіаційної інфраструктури чи виникнення АП і їх 
послідовне виключення до тих пір, поки не залишаться причини, які 
можна розцінювати як ті, що належать до даного дослідження. 

Першочергово для забезпечення належного організаційно-правового 
забезпечення проведення судової авіаційно-технічної експертизи 
необхідно здійснити внесення змін до Інструкції [3], в частині створення 
відповідної експертної спеціальності, визначення її кола завдань, 
предмету та орієнтовного переліку вирішуваних питань. 

До завдань судової авіаційно-технічної експертизи відносяться: 
– встановлення причин і обставин авіаційних подій; 
– встановлення технічного стану літальних апаратів, 

аеронавігаційних приладів, наземного аеронавігаційного обладнання; 
– оцінка відповідності встановлення нормам заходів з підготовки і 

організації польотів та їх впливу на виникнення АП чи інциденту. 
Предметом судової авіаційно-технічної експертизи є: 
– фактичні дані про причини і обставини авіаційної події чи інциденту, 

її наслідки; 
– технічний стан літального апарату, аеронавігаційних приладів, 

наземного аеронавігаційного обладнання; 
– заходи, які здійснювались з підготовки і організації польотів. 
Об’єктами судової авіаційно-технічної експертизи є: 
– літальні апарати, наземне аеродромне обладнання; 
– окремі частини, вузли, деталі літальних апаратів, прилади і технічні 

засоби безпеки польотів; 
– польотна документація, записи перемовин екіпажу з керівником 

польотів, записи бортових самописців, тощо. 
Основні задачі авіаційно-технічної (авіаційної) експертизи 

розкриваються, зокрема, наступними питаннями: 
– Яка безпосередня причина АП? 
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– Чи не є певне пошкодження ЛА причиною або наслідком події? 
(питання вирішується із залученням експертів в галузі трасології, 
транспортної-трасології, матеріалознавства). 

– Які недоліки підготовки і організації польоту сприяли виникненню 
АП? 

– Чи правильно були виконані екіпажем певні технічні дії під час 
польоту? 

– Чи знаходились в причинному зв’язку з виникненням АП конкретні 
дії екіпажу? 

– В якому напрямку і під яким кутом до поверхні землі впав ЛА? 
(питання вирішується із залученням експертів в галузі трасології). 

– Якою частиною ЛА при падінні вдарився об поверхню землі? 
(питання вирішується із залученням експертів в галузі трасології). 

– З якою частиною ЛА сталося контактування конкретного предмету 
при здійсненні зльоту (посадки)? (питання вирішується із залученням 
експертів в галузі трасології). 

– З якої висоти почалось падіння ЛА? 
– Які заходи були застосовані екіпажем для запобігання події? 
– З яких частин (складових) почалось руйнування ЛА в момент події і 

в якій послідовності воно проходило? (питання вирішується із залученням 
експертів в галузі трасології, матеріалознавства). 

– Чи знаходився ЛА у технічно справному стані, якщо ні, в чому 
полягала несправність? (питання вирішується із залученням за потреби 
експертів в галузі трасології, матеріалознавства). 

– Який з механізмів (вузлів, агрегатів) відмовив у польоті і в чому 
полягала відмова? (питання вирішується із залученням за потреби 
експертів в галузі трасології, матеріалознавства). 

– Чи можливо було виявити конкретні несправності під час огляду, 
який проводився перед польотом? 

– Чи має ЛА недоліки конструкції, якщо так, то які? (питання 
вирішується із залученням за потреби експертів в галузі трасології, 
матеріалознавства). 

– Чи відповідають регламентні роботи виконані на ЛА вимогам 
нормативних документів? 

– Чи придатне ПС для виконання польотів у конкретних умовах? 
– Чи відповідає злітно-посадкова смуга і обладнання аеродрому 

умовам зльоту (чи посадки) ЛА конкретного типу? (питання вирішується із 
залученням за потреби експертів в галузі дорожньо-технічної 
експертизи). 

– Чи була здійснена підготовка до польоту відповідно до 
нормативних документів? 

– Чи була можливість уникнути настання АП і в чому вона полягала? 
– Чи виконувався даний політ у відповідності до правил безпеки 

польотів; якщо мали місце невідповідності, то які саме і якою особою 
вони були допущені? 

– Чи проводилось завантаження ЛА і розміщення в ньому вантажу з 
дотриманням вимог правил завантаження ЛА; якщо мали місце 
невідповідності, то які саме і до яких наслідків це призвело? 
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З огляду на наведений вище перелік питань, авіаційно-технічну 
експертизу умовно можна розділити на такі три основні групи видів 
досліджень: 

І група – дослідження обставин з метою з’ясування питань стосовно 
виконання польотного завдання, якості пілотування, управління 
повітряним рухом, метеорологічних та інших умов польоту, технічного 
стану ЛА, наземних засобів управління, обладнання аеропортів; 

ІІ група – криміналістичні дослідження, фізико-хімічні дослідження 
тощо; 

ІІІ група – судово-медичні, психологічні дослідження. 
Доречно зауважити, що питання ІІІ групи досліджень мають бути 

вирішені безпосередньо після настання АП, оскільки з плином часу деяка 
частина доказової бази втрачається через незворотність хімічних, 
фізичних та біологічних процесів. Також вирішення судово-медичних 
питань взагалі не відноситься до компетенції НДУСЕ Міністерства юстиції 
України. Тому розглянемо І та ІІ групи досліджень. Так, для вирішення 
питань, що відносяться до компетенції І групи експертних досліджень, в 
обов’язковому порядку необхідне залучити як судових експертів фахівців 
відповідних галузей знань та, за потреби, судових експертів в галузі 
трасології, транспортної трасології, матеріалознавства, хімії тощо. В 
цілому, ІІ група досліджень в даному конкретному випадку є допоміжною, 
оскільки забезпечує надання вмотивованих та науково обґрунтованих 
відповідей на питання, що вирішуються І групою досліджень. 

Як випливає з переліку напрямів, за якими має проводитися 
дослідження АП, фахівець в галузі авіаційно-технічної експертизи 
повинен мати достатній досвід як в галузі пілотування конкретного типу 
ПС, так і в галузі його ремонту та обслуговування, а також в галузях 
метеорології, наземного обслуговування польотів та ін. Де-факто, такі 
фахівці відсутні, оскільки неможливо системно та деталізовано охопити 
всі ці галузі знань. 

У той же час, можливо визначити основні вимоги до кандидата, який 
може здобути право виконувати судові авіаційно-технічні експертизи. 
Найголовнішою вимогою є наявність базової авіаційно-технічної освіти, 
наприклад: інженер з ремонту та експлуатації ПС та авіаційних двигунів, 
фахівець з льотної експлуатації ПС тощо. 

Виходячи з викладеного вище, доходимо висновку, що судовим 
експертом в галузі авіаційно-технічної експертизи може бути особа, яка 
має відповідну вищу технічну освіту в галузі авіації і при виконанні 
судової авіаційно-технічної експертизи виступає в ролі керівника групи 
експертів, який координує роботу інших фахівців із вузьких галузей знань 
при вирішенні поставлених слідством чи судом питань. 

Отримання відповідної експертної спеціальності передбачає 
проходження стажування відповідно до програми підготовки. На даний 
час, така програма опрацьовується сумісно з фахівцями Національного 
бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними 
повітряними суднами. 

На сьогодні, при виконанні інженерно-технічних експертиз, пов’язаних 
з дослідженням АП, експерти Київського НДІСЕ виходять із нормативної 
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бази ІКАО, яка регламентує порядок розслідування та встановлення 
причин й обставин АП та інцидентів АП. 

Ураховуючи практичні напрацювання експертів КНДІСЕ стосовно 
методичного забезпечення авіаційно-технічної експертизи, варто 
зауважити наступне. Хоча на теперішній час відсутні методичні розробки 
в галузі авіаційно-технічної експертизи щодо встановлення причин і 
обставин АП та інцидентів, вони за своєю суттю та порядком виконання 
ідентичні до положень нормативних документів ІКАО. З огляду на 
викладене, найбільш ефективним шляхом вирішення проблеми 
методичного забезпечення експертизи є узагальнення та науково-
методичне опрацювання з врахуванням процесуального законодавства 
України нормативної бази ІКАО, яка регламентує порядок розслідування 
та встановлення причин і обставин АП та інцидентів – із створенням 
відповідної методики (методичних рекомендацій), яка з одного боку, 
ґрунтується на загальноприйнятих нормах в галузі розслідування АП, а з 
іншого, – не суперечить національному процесуальному законодавству 
та забезпечує створення належної доказової бази. 

За своєю суттю вказана методика має виступати в ролі покрокової 
інструкції – протоколу дій та мати універсальне застосування, тобто без 
прив’язки до типу ЛА, його державної належності, географічного 
розташування місця АП. 

У подальшому для забезпечення наукової обґрунтованості відповідей 
на поставлені перед експертами питання доречне розроблення окремих 
методичних рекомендацій щодо вузьких галузей, наприклад, алгоритмів 
пошуку несправності в силовій установці ПС, способів отримання 
інформації з пошкоджених бортових самописців тощо. Вказані методичні 
рекомендації фактично будуть доповнювати основну методику, 
забезпечуючи надання відповідей на специфічні питання. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ И 
ИНЦИДЕНТОВ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
А. В. Юхименко,  
П. Г. Борщевский 

 
Статья посвящена проблемам одного из видов судебной инженерно-

технической экспертизы, а именно авиационно-технической. На фоне 
возрастающего количества летательных аппаратов, которые эксплуатируются в 
воздушном пространстве Украины, возрастающей интенсивности воздушного 
трафика, а также специфики авиапарка Украины, актуальность судебной 
авиационно-технической экспертизы чрезвычайно высока. 

На сегодняшний день фактически отсутствует соответствующая 
экспертная специальность, и все исследования проводятся судебными 
экспертами, которые имеют соответствующее авиационно-техническое 
образование с привлечением в качестве судебных экспертом специалистов в 
области лётной эксплуатации, ремонта и обслуживания летательных 
аппаратов, метеорологи, аэродромного обеспечения, наземного обеспечения 
полётов и пр. 

Обобщив экспертную практику проведения судебных экспертиз по 
расследованию авиационных происшествий, авторы статьи указывают на 
крайнюю необходимость создания соответствующей экспертной 
специальности, что в свою очередь предусматривает внесение изменений в 
нормативные документы, которые регламентируют порядок назначения и 
проведения судебных экспертиз. Для обеспечения должного уровня 
обоснования, необходимости создания соответствующей экспертной 
специальности авторами кратко описаны предмет и объекты авиационно-
технической экспертизы, а также приведён в первом приближении, с учётом 
экспертной практики ориентировочный перечень вопросов, которые 
решаются данной экспертизой. 

Поскольку в настоящее время такой вид экспертиз фактически 
отсутствует, авторами кратко рассмотрен вопрос квалификационных 
требований к претенденту на получение квалификации судебного 
авиационно-технического эксперта, определена его роль, как координатора 
при проведении судебной авиационно-технической экспертизы. 

В отношении методического обеспечения выполнения авиационно-
технической экспертизы, авторами предложен, по их мнению, наиболее 
рациональный и обеспечивающий надлежащий уровень проведения 
экспертизы способ – создание на основе регламентирующих порядок 
расследования авиационных происшествий нормативных документов ИКАО 
с учётом национального процессуального законодательства Украины 
соответствующей методики. Созданная методика по своей сути должна 
являться универсальным документом, описывающим основные этапы 
проведения экспертного исследования – быть пошаговой инструкцией. В 
дальнейшем, в дополнение к созданной методике авиационно-технической 
экспертизы, могут быть добавлены узконаправленные методические 
рекомендации, которые детализируют порядок исследования отдельных 
типов воздушных судов или их систем и агрегатов. 

Ключевые слова: судебная практика, экспертное исследование, 
авиационное происшествие. 
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EXPERT RESEARCH OF AIR INCIDENTS AND INCIDENTS IN FORENSIC 
PRACTICE 

 
А. Yukhymenko 
Р. Borshchevskyi 

 
The article is devoted to the problems of one of the types of forensic 

engineering expertise, namely the aircraft engineering expertise. In the light of the 
growing number of aircraft operating in the airspace of Ukraine, the increasing 
intensity of air traffic, as well as the specifics of the Ukrainian air fleet, the 
relevance of forensic aviation technical expertise is getting extremely high. 

At present, there is virtually no relevant expert specialization and all studies 
are conducted by forensic experts who have the relevant aviation technical 
education with the involvement of experts as forensic experts in the field of flight 
operation, repair and maintenance of aircraft, meteorologists, airfield support, 
ground support of flights, etc. 

Summarizing the expert practice of conducting forensic examinations on 
aviation incidents, the authors of the article point out the urgent need to create an 
appropriate expert specialty, which in turn involves making changes to the 
regulatory documents that govern the procedure for appointment and conducting 
forensic examinations. To provide an adequate level of justification, the necessity 
of creating an appropriate expert specialty, the authors briefly describe the subject 
and objects of the aviation technical expertise, as well as provide an indicative list 
of issues to be addressed by this expertise that are solved by this expert 
examination.  

Regarding the methodological support for the implementation of aviation 
technical expertise, the authors proposed, in their opinion, the most rational 
method of ensuring proper examination is the creation on the basis of the 
regulatory procedure for investigating aviation incidents by regulatory documents 
of ICAO, taking into account the national procedural legislation of Ukraine. The 
established methodology in its essence should be a universal document 
describing the main stages of the expert research – it should be step by step 
instructions. In future, in addition to the established methodology of aviation 
technical expertise, narrowly focused methodical recommendations can be added 
that detail the procedure of examination of certain types of aircraft or their systems 
and assemblies. 

Key words: jurisprudence, expert research, aviation incident. 
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОИСШЕСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ СО ВЗРЫВОМ ГАЗОВОЗДУШНЫХ 

СМЕСЕЙ И ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПОЖАРА 
 
В данной статье рассматриваются особенности исследования 

обстоятельств взрыва газовоздушной смеси в квартирах и 
домостроениях. Рассматриваются основные следы-разрушения, 
характерные для взрыва смеси в зависимости от природы газа, 
используемого в бытовых целях, приведены примеры расчета 
образующейся взрывоопасной концентрации смеси, и времени образования 
ГВС при утечке газа из газопровода или газовой баллонной установки, 
особенностей исследования материалов дела, видеозаписи как источника 
сведения об обстоятельствах взрыва. 

Ключевые слова: взрыв газовоздушной смеси, взрывоопасная 
концентрация смеси, газовое оборудование, чрезвычайные ситуации. 

 
 
Происшествия, связанные с взрывом газовоздушных смесей и 

последующего возникновения пожара относятся к распространенным 
происшествиям, связанным с эксплуатацией газового оборудования в 
жилых многоквартирных домах, а также отдельных домостроениях, где 
жильцы используют газобаллонные установки для бытовых нужд. 

События, произошедшие в начале 2019 года в России, где взрыв 
газовоздушной смеси привел к обрушению целого подъезда и гибели 
людей, не являются единичными. Такие же события происходят и в 
Казахстане. Они приводят не только большим разрушениям, но и 
человеческим жертвам. Расследование данных происшествий 
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предполагает необходимость исследования всех обстоятельств, 
способствовавших возникновению газовоздушной (ГВС) смеси, её 
воспламенения, установления эпицентра взрыва и последующего 
возникновения пожара. В этой связи, на наш взгляд, особая роль в 
криминалистическом исследовании обстоятельств рассматриваемых 
событий отводится судебной экспертизе как форме применения 
специальных знаний в судопроизводстве. 

Специфика установления причин образования ГВС и её 
последующего воспламенения состоит в том, что исследование 
осуществляется ретроспективно, путем исследования характерных 
материальных следов-разрушений, которые образуются на месте 
происшествия. В силу того, что эти разрушения носят масштабный 
характер, сопровождающийся повреждением всех коммуникаций, 
коммунальные службы в сложившейся чрезвычайной ситуации 
оперативно проводят мероприятия по ликвидации последствий 
происшествия, что в дальнейшем значительно затрудняет проведение 
судебной экспертизы. 

Объектом исследования судебной экспертизы является само место 
происшествия и образовавшиеся при этом следы, при исследовании 
которых большое значение имеет информация, содержащееся в 
специальной, технической литературе, так как основным вопросом, 
решаемым в рамках экспертизы, является установление технической 
причины образования ГВС и ее взрыва (воспламенения). 

В специальной литературе по исследованию причин взрыва 
пыле(газо)воздушных смесей в многоквартирных и отдельно 
расположенных домах необходимые сведения содержатся в малом 
количестве, в разрозненных между собой источниках, технической 
литературе. Анализ имеющейся специальной литературы показал, что 
основной объем исследований в Казахстане посвящен установлению 
причин взрыва пыле-(газо)воздушных смесей на производстве, в 
хранилищах нефтепродуктов, сжиженного газового конденсата либо 
взрыву на топливопроводах, тогда как обстоятельства образования ГВС 
в бытовых условиях недостаточно рассмотрены. 

Согласно данным специальной технической литературы, в бытовых 
целях применяют несколько видов горючих газов1. Они могут 
подразделяться на две основные группы: искусственные и природные. 
Сами природные газы в свою очередь подразделяются на: природные, 
получаемые непосредственно при разработке газовых месторождений, и 
попутные – газы, получаемые в качестве попутного продукта при 
разработке нефтяных месторождений2. Кроме того, в бытовых целях 
применяются «сжиженные» газы, являющиеся продуктов переработки 
попутных нефтяных газов и состоящих их смеси газообразных 
углеводородов пропан-бутан. Хранение и транспортировка таких газов 
осуществляется в переносных газовых баллонах под относительно 

                                           
1 Рагозин А.С. Бытовая газовая аппаратура, эксплуатация и ремонт. Ленинград: Недра, 
1974. С. 8. 
2 Там же. 
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высоком давлении (до 16 кг/см2). Данный вид газа применяется в быту, и 
получил распространение по всей территории Казахстан, за 
исключением южных и северных регионов, где применяется в основном 
природный газ, поставляемый в дома и квартиры по магистральным 
трубопроводам. При использовании как природного, так и сжиженного 
газа применяется газовое оборудование, оснащенное специальными 
запорными устройствами, призванные обеспечить поступление газа к 
газовой плите или печи, обеспечивая при этом безопасность 
посредством предотвращения утечки газа и образования газовоздушной 
смеси (ГВС). Вместе с тем, именно несрабатывание запорных устройств, 
их состояние, несоответствующее техническим требованиям, а также 
техническое состояние газовых плит и печей находятся в причинно-
следственной связи с образованием взрывоопасной концентрации ГВС в 
помещении, а при наличии источника теплового воздействия – ее 
последующего воспламенения. Основным источником информации о 
произошедшем событии является место взрыва ГВС и последующего 
возникновения пожара. 

Возможность непосредственного исследования места взрыва ГВС и 
последующего возникновения пожара позволяет эксперту детально 
изучить характер образования следов-разрушений, провести анализ 
сведений, полученных при изучении материалов уголовного дела, 
специальной литературы. 

При исследовании места происшествия эксперт может установить 
следующие обстоятельства: 

– характер образования разрушений с внешней стороны квартиры 
(жилого дома) вследствие взрыва ГВС и пожара. Следы-разрушения на 
внешней поверхности квартиры (жилого) дома могут выражаться в виде: 
полного или частичного обрушения стеновых перекрытий; разрушения и 
выпадения оконных проемов; разрушения целостности остекления; 
наличия зон обгорания, сопровождаемого образованием наслоений 
копоти, интенсивность которых зависит от природы сгораемого 
материала, характера термического поражения (поверхностное 
обгорание, горение с образованием зон обугливания и т.д.). При этом 
особенностью образования следов на месте происшествия является 
выраженная направленность образующихся разрушений изнутри наружу; 

– материал, из которого были изготовлены стены и потолочные 
перекрытия дома (квартир). Так, если стены дома выполнены из кирпича, 
при взрыве ГВС происходит их обрушение. Это происходит от того, что 
кирпичная кладка, обладая высокой несущей способностью в 
вертикальном (эксплуатационном) направлении, практически не 
сопротивляется горизонтальным (взрывным) нагрузкам. Кроме того, 
кирпичные стены, как правило, являются несущими конструкциями и при 
их прогибе под действием взрывных нагрузок происходит потеря их 
устойчивости, что приводит к обрушению всей конструкции. 

В отличие от кирпичных стен, стеновые панели в панельных домах 
или в зданиях каркасного типа обладают более высокой несущей 
способностью при действии взрывных нагрузок. При этом возможен срыв 
плиты, образование трещин на поверхности, образование разломов, 
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однако здание в целом сохраняет устойчивость. Отдельного 
рассмотрения требуют случаи, когда при взрыве газовоздушной смеси 
происходит обрушение целого подъезда либо нескольких этажей в 
многоквартирных домах. Характер разрушений перекрытий их 
обрушения зависит от расположения эпицентра взрыва, то есть 
расположения и объема помещения, в котором произошло 
воспламенение образовавшейся ГВС, а также её концентрации. 

Наличие на перекрытиях (в основном стеновых панелях) участков, 
выполняющих функцию сброса повышенного давления, которое 
возникает при взрывном горении ГВС. В настоящее время 
распространена практика установки в помещениях, где эксплуатируется 
газовое оборудование, оконных проемов-стеклопакетов, что приводит к 
тому, что такие окна в помещениях не выполняют роль сбросных 
проемов и, соответственно способствуют резкому повышению давления 
при взрывном горении ГВС. 

Таким образом, причинами разрушений перекрытий в квартире 
(квартирах, жилом доме) могут являться низкая устойчивость здания 
относительно горизонтальных нагрузок либо параметры остекления, 
несущих функцию предохранительных конструкций, неудовлетворяющих 
требования взрывобезопасности при возникновении избыточного 
давления. При использовании стеклопакетов с повышенными 
прочностными характеристиками в газифицированных объектах при 
взрыве ГВС с большой вероятностью происходит обрушение здания1. 

На характер образования разрушения оказывает также влияние и 
качество вентиляции в исследуемом помещении: вероятность взрыва 
ГВС значительно возрастает при ухудшении качества вентиляции. 
Незаконная перепланировка помещений квартир, расположенных в 
одном подъезде (друг над другом), вследствие которой происходит 
значительное сужение вентиляционного колодца или осуществляется 
полное его перекрытие (либо ликвидация) приводит к тому, что 
формирование взрывоопасной смеси возможно даже при 
незначительной утечке газа. 

При проведении исследования внутри квартир (жилых домов) 
необходимо установить следующие обстоятельства: наличие/отсутствие 
дверного проема, признаки разрушения межкомнатных перегородок, 
локализацию основных разрушений (трещин, обрушения участков стен, 
отслоение штукатурки, наличие участков обгорания, наслоений копоти. 

На локализацию основных следов-разрушений оказывает влияние 
природа самого газа, при утечке которого и смешивании с кислородом 
воздуха образуется взрывоопасная либо горючая смесь (в зависимости 
от концентрации газа в смеси). Так, при утечке природного газа (который 
легче воздуха), основной объем ГВС образуется в верхней части 
помещения (в подпотолочном пространстве). При воспламенении такой 
ГВС следы действия ударной волны, образующейся вследствие резкого 
объемного расширения, следы-разрушения образуются в верхней части 

                                           
1 Комаров А. А. Разрушение зданий при аварийных взрывах бытового газа.  
http://www.0-1.ru/articles/showdoc.asp?dp=50 
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помещения в виде трещин, прогиба стеновых и потолочных перекрытий, 
выдавливания участка стены из мест крепления в верхней части. В 
случае образования ГВС, состоящей из сжиженного газа и кислорода 
воздуха, следы-разрушения, наоборот, будут локализованы в большей 
степени в нижней части помещения, при этом если сопоставить 
разрушения между собой, то в нижней части помещения разрушения 
будут более выраженными, чем в верхней части. Так, при производстве 
судебной экспертизы по факту взрыва ГВС в г. Лениногорске (ВКО, 
Республика Казахстан), который привел к гибели владельца квартиры, 
признаки взрыва смеси сжиженного газа с кислородом воздуха 
проявились в виде выдавливания нижней части внешней стены одной из 
комнат наружу в месте крепления ее к фундаменту дома, вспучивания 
полового перекрытия во всех комнатах не только указанной квартиры, но 
и в комнатах других квартир, расположенных на этом этаже, 
образования крупных трещин на поверхности межкомнатных 
перекрытий, особенно в квартире потерпевшей. Образование ГВС с 
последующим взрывом произошло вследствие утечки газа из 
газопровода, проложенного у входа в подъезд дома, затекания газа в 
подвальное помещение, смешивания с кислородом воздуха и 
образования взрывоопасной концентрации смеси. Источником 
воспламенения послужила электрическая лампочка от кладовки, 
расположенной под квартирой потерпевшей, при этом выключатель 
находился в самой квартире. Образование газовоздушной смеси 
происходило постепенно, и взрыв произошел в тот момент, когда 
потерпевшая включила свет в помещении кладовой. Все эти экспертные 
версии по механизму произошедшего эксперт сформулировал на 
основании результатов экспертного исследования места происшествия1. 

Данное происшествие в свою очередь не является типовым 
явлением, но характерны общие признаки для взрыва ГВС в 
зависимости от природы газа можно обнаружить на месте происшествия. 
Однако в каждом рассматриваемом случае необходимо учитывать 
конструктивные особенности здания. Например, если взрыв ГВС 
происходит в квартире, расположенной в верхних этажах многоэтажного 
дома, то независимо от состава ГВС, его взрывоопасной или горючей 
концентрации, ударной волной значительно легче разрушить верхний 
объем (или помещение в целом), так как подъем плит перекрытия 
ослабляет связь со стенами, что способствует более легкому их 
выдавливанию. 

При взрывном горении горючей смеси в замкнутом объеме (в 
отдельном помещении квартиры или дома, комнаты) при условии, что 
оконные и дверные проемы находятся в закрытом состоянии, в горючей 
смеси под давлением фронта пламени образуется ударная волна2. В 
ударной волне повышается температура газа вплоть до значений, при 
которых происходит самовоспламенение смеси далеко перед фронтом 

                                           
1 Архив экспертных заключений РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК». 
2 Демидов П.Г., Шандыба В.А., Щеглов П.П. Горение и свойства горючих веществ. М.: 
«Химия». 1973. С. 99 
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пламени. По мере ускорения пламени растет и амплитуда ударной 
волны. Величина ударной волны зависит от пределов концентрации газа 
в смеси (верхний и нижний пределы)1. 

На примере взрыва газа в доме в г. Лениногорске (ВКО, Казахстан) 
эксперты расчетным путем (арифметическим способом) предприняли 
попытку расчета верхнего и нижнего пределов концентрации газа в 
образовавшейся смеси с учетом объема квартиры. Расчет 
осуществлялся в отношении газобаллонных установок и магистрального 
газопровода, с учетом числовых показателей, полученных из справочной 
литературы: пропускная способность регулятора давления для 
газобаллонной установки и газопровода, концентрация по нижнему и 
верхнему пределам взрывоопасной концентрации. Пропускная 
способность регулятора давления для газобаллонной установки была 
взята как 0,6 м/с, для магистрального газопровода (в многоквартирном 
доме) – 13,5 м/с. 

При проведении математических вычислений было установлено 
теоретически время заполнения квартиры и образования ГВС в 
стандартной однокомнатной квартире площадью 37 м2 и высотой потолка 
до 2,7 м: 

– при утечке газа из газобаллонной установки достижение нижнего 
предела взрывоопасной концентрации (заполнение объема помещения) 
произойдет через 3 часа, верхнего предела взрывоопасной 
концентрации – через 15 часов. Если произвести расчеты при утечке газа 
из газопровода, то заполнение объема помещения и достижение 
нижнего предела взрывоопасной концентрации произойдет через 8 мин, 
верхнего предела – через 40 мин2. 

При этом следует учесть, что данные расчеты производились без 
учета влияния внешних факторов, которые обычно не указываются в 
материалах дела (протоколе осмотра места происшествия), но могут 
быть установлены в процессе опроса (при наличии такой возможности). 
К ним относятся: герметичность оконных проемов и входных дверей, 
положение форточек до взрыва (открыто-закрыто), положение 
внутриквартирных дверей, которые влияют на скорость распространения 
газа по квартире (дому), температура воздуха в помещении (окружающей 
среде), которая также влияет на скорость испарения газа. 

При исследовании места взрыва ГВС с последующим 
возникновением пожара в квартире (доме) необходимо установить 
первичность взрыва или пожара. В случае, когда взрыв ГВС является 
следствием возникновения и развития пожара признаки, 
характеризующие первичность пожара могут выражаться в следующем: 
образование очагового конуса и других признаков, характерных для 
очага пожара, образование выраженных следов термического 
воздействия, обширной зоны обгорания (выгорания), образование 
наслоений копоти, интенсивность которой зависит от условий 
воздухообмена при пожаре. На поверхности газовых баллонов следы 

                                           
1 Там же 
2 Архив экспертных заключений РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК». 



Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза 

 575

внешнего температурного воздействия выражаются в виде 
поверхностного обгорания металлического листа обечайки, образования 
окалины, вздутия емкости и нарушения герметичности в виде 
вертикального разрыва, преимущественно рядом со сварочным швом 
либо вне его по металлу. Такие признаки могут свидетельствовать о том, 
что взрыв смеси газа с кислородом воздуха произошел в результате 
«разгерметизации» емкости и последующего воспламенения от 
температуры пожара. 

В отличие от рассматриваемой ситуации возникновение пожара 
после взрыва ГВС характеризуется меньшей степенью выраженности 
признаков пожара на месте происшествия, так как чаще всего ударная 
волна практически гасит начавшееся возгорание, за исключением 
воспламенения горючей смеси газа с кислородом воздуха при 
концентрации газа, превышающей взрывоопасную концентрацию. 

Анализ практики производства судебных экспертиз по факту взрыва 
ГВС в РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции 
Республики Казахстан» показал, что очаг возгорания, как правило, 
находится в помещении кухни, а сам взрыв ГВС происходит в других 
помещениях квартиры (дома). Данное обстоятельство можно объяснить 
тем, что в условиях ограниченного доступа воздуха в помещение кухни, 
происходит смешивание газа в объеме самой кухни, соответственно, при 
постоянной утечке газа, его концентрация может превышать 
взрывоопасные пределы, тогда как при распространения смеси по 
другим помещениям и смешивании с кислородом воздуха в них 
концентрация газа уменьшается и находится в пределах взрывоопасной 
концентрации (от 1,7 до 8,9 об.%). Таким образом, при воспламенении 
смеси в помещении кухни происходит его горение, затем при передаче 
теплового импульса в направлении других комнат происходит взрыв и 
образование соответствующих следов. При проведении динамического 
исследования, сопровождаемого расчисткой помещения можно 
обнаружить фрагменты пола, не имеющие следы термического 
воздействия, так как даже при значительных разрушениях в помещении 
квартиры или дома не все объекты материальной обстановки 
подвергаются разрушениям и обгоранию. Исследование таких участков 
позволит в дальнейшем определить признаки распространения горения, 
а иногда и начало горения. 

Следует иметь в виду, что некачественное или неполное 
исследование места происшествия оказывает влияние на результаты 
дальнейших исследований, снижает качество проводимой экспертизы, 
приводит к невозможности установления отдельных обстоятельств и 
разрешения вопроса о технической причине взрыва ГВС в целом. 

При наличии у эксперта возможности непосредственного 
исследования места происшествия материалы уголовного дела 
являются дополнительным источником доказательственной 
информации. В случае невозможности исследования места взрыва 
вследствие проведения аварийно-спасательных и ремонтных работ, 
расчистки территории, помещения квартиры (жилого дома), которые 
способствуют изменению материальной обстановки места 
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происшествия, уничтожению следов, несущих основную информацию о 
произошедшем событии, материалы уголовного дела становятся 
единственными и основными источниками сведений о взрыве ГВС и 
последующего возникновения пожара. 

В материалах уголовного дела сведения о произошедшем событии, 
которые подвергаются экспертному исследованию, содержатся в акте о 
пожаре (взрыве), протоколе осмотра места происшествия, видеозаписи 
осмотра места происшествия, фотоснимках, технической документации. 
Кроме того, к материалам уголовного дела могут быть приобщены в качестве 
вещественных доказательств и элементы газового оборудования, 
обнаруженные следователем в ходе осмотра. Зольные остатки в 
большинстве случаев не отбираются следователем, так как он полагает, что в 
этом нет необходимости. Однако, на наш взгляд, изъятие зольных остатков на 
месте происшествия и их последующее исследование позволило бы 
исключить версии о поджоге или взрыве взрывчатых веществ. 

В акте о пожаре для проведения экспертного исследования необходима 
следующая информация: сведения о взрыве ГВС и возникновении пожара, 
адрес квартиры (домостроения), в котором произошел взрыв, время 
поступления сообщения и произошедшем событии, состояние квартиры 
(домостроения) на момент прибытия служб ЧС. Все эти сведения относятся к 
ориентирующим и используются судебным экспертом в заключении. 
Основные же сведения содержатся в протоколе осмотра места 
происшествия. К ним относятся: общая характеристика здания, в котором 
произошел взрыв ГВС (адрес, расположение относительно других зданий, 
улицы и т.д., этажность дома, конструктивные особенности здания, а именно 
материал стеновых и потолочных перекрытий, оконных и дверных проемов, 
прохождение магистральных газовых труб в подъезде, квартире, 
расположение газового оборудования внутри квартиры, в том числе 
относительно оконных и дверных проемов, их состояние, нахождение 
предметов мебели, холодильника, телевизора и других элементов 
материальной обстановки места происшествия). Кроме того, в протоколе 
осмотра места происшествия должны содержаться сведения о наличии и 
характере разрушений, образовавшихся при взрыве ГВС в квартире, а также 
наличие, локализация и характер следов горения. 

К протоколу осмотра места происшествия, ведущие расследования 
следственные органы Республики Казахстан, особенно в случаях 
чрезвычайных ситуаций, часто прилагают видеозапись и фотоснимки. 
Последовательность исследования места происшествия по видеозаписи 
зависит от характера, полноты, достоверности и последовательности 
видеофиксации материальной обстановки при проведении осмотра. При 
этом эксперт должен указать в исследовательской части заключения 
сведения о том, какие признаки взрыва ГВС были установлены при 
исследовании видеозаписи, их наличие, расположение, степень 
выраженности, например: «…в результате экспертного исследования 
видеозаписи при изучении материалов дела установлено, что 
разрушению были подвергнуты…»1. Максимальное описание в 

                                           
1 Архив заключений РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК». 
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заключении выявленных при исследовании видеозаписи признаков 
позволит эксперту сформулировать более обоснованный вывод о 
технической причине взрыва ГВС. 

К материалам дела при производстве судебной экспертизы, на наш 
взгляд, должна быть приложена также и техническая документация, 
которая должна содержать следующие сведения: о техническом 
состоянии газового оборудования как внутри квартиры (дома), так и вне 
его (в подъезде, газгольдерные установки, газовые плиты, газовые 
баллонные установки, газопроводы, проложенные вблизи дома). Кроме 
того, в технической документации могут содержаться сведения об 
отключении или подаче газа потребителю, ремонтные работы, 
проведенные на газовом оборудовании как внутри квартиры, так и вне ее 
(газопроводах), о проведенных последних проверках технического 
состояния газового оборудования. Указанные сведения будут 
использованы при решении вопроса о технических причинах 
образования ГВС. 

При проведении экспертизы исследованию также подлежат и 
вещественные доказательства, собранные следователем при 
производстве следственного осмотра. К ним могут быть отнесены все 
типы газового оборудования, обнаруженные следователем. 
Обнаружение повреждений, неисправностей в оборудовании позволит 
также установить техническую причину образования ГВС. Так, 
исследованием обстоятельств взрыва смеси и последующего 
возникновения пожара в квартире в г. Астана, Республика Казахстан, в 
результате которого хозяин квартиры получил ожоги и скончался, в 
качестве вещественного доказательства следователем были изъяты и 
представлены на исследование фрагменты резинового шланга 
установленного между газовой трубой и плитой. Использование 
резинового шланга, не соответствующего требованиям пожаро- и 
взрывоопасности при эксплуатации газового оборудования было 
объяснено жильцами тем, что при замене газовой плиты на новую 
подсоединение к трубе стало возможны только посредством шланга, при 
этом данный шланг эксплуатировался в течение 5-ти лет. 
Исследованием самого шланга было установлено наличие разрыва в 
месте подсоединения к патрубку газовой трубы. В результате 
разгерметизации шланга происходило истечение газа в течение 
продолжительного времени, смешивание его с кислородом воздуха в 
помещении кухни. Воспламенение смеси произошло в тот момент, когда 
хозяин квартиры утром решил включить свет в помещении кухни. 

Таким образом, на возможность решения экспертом вопросов об 
установлении технической причины образования взрывоопасной 
(пожароопасной) концентрации смеси бытового газа с кислородом 
воздуха влияет качество, объем и полнота сведений, полученных в 
процессе экспертного исследования всех источников информации, их 
достоверность, полнота, допустимость, обеспечиваемая следователем в 
ходе расследования происшествия. Кроме того, на формы выводов в 
экспертном заключении оказывают влияние и условия проведения 
экспертизы: состояние основного объекта экспертизы – места 
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происшествия – на момент исследования (внесены изменения в 
материальную обстановку или нет), детализация при фиксации 
особенностей разрушений (обрушений) на месте взрыва в материалах 
дела, качество проводимой видео- и фотосъемки материальной 
обстановки. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИГОД, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИБУХОМ ГАЗОПОВІТРЯНОЇ СУМІШІ І НАСТУПНИМ 

ВИНИКНЕННЯМ ПОЖЕЖІ 
 

Т. А. Шагдарова 
А. П. Мухін 

К. Е. Кайназаров 
 

У даній статті розглядаються особливості дослідження обставин вибуху 
газоповітряної суміші в квартирах і житлових будівлях, а саме, експертне 
дослідження місця події як основного об’єкта судової експертизи. 
Розглядаються основні сліди-руйнування, характерні для вибуху суміші, в 
залежності від природи газу (природного, скрапленого), який 
використовується в побутових цілях. 

До слідів руйнування віднесені: сліди руйнування зовнішніх стін, 
стельових перекриттів, міжкімнатних перегородок, в залежності від природи 
матеріалу (цегляна кладка, стінові панелі). 

Відзначено, що при дії ударної хвилі під час вибуху газоповітряної суміші 
відбувається обвалення стін квартир (будинків), виконаних з цегли, у той час, 
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як на поверхні стінових панелей сліди-руйнування характеризуються 
утворенням тріщин, великих уламків панелей. 

У статті також наведено приклади розрахунку утворення 
вибухонебезпечної концентрації суміші і часу утворення ГВС при витоку газу 
з газопроводу або газової балонної установки, з урахуванням пропускної 
здатності регулятора тиску: для газобалонної установки було взято як 0,6 м / 
с, для магістрального газопроводу (в багатоквартирному будинку) – 13,5 м / с. 

Розрахунок часу заповнення приміщення газом із газобалонної установки 
або магістрального газопроводу до утворення вибухонебезпечної 
концентрації показав, що при витоку з газопроводу утворення такої 
концентрації відбувається значно швидше, ніж при витоку газу з газового 
балона. 

Особливу увагу приділено питанням експертного дослідження матеріалів 
кримінальної справи та відеозаписів огляду місця події, що надаються 
слідчим експертові, відображення в висновку факта використання 
відомостей, що містяться в них як джерела доказової інформації про 
обставини вибуху. Однак основним об’єктом, на думку авторів, є саме місце 
події, його матеріальна обстановка. Особливу увагу звернуто на важливість 
вивчення слідів-руйнувань до проведення заходів по ліквідації наслідків 
вибуху з можливим виникненням пожежі. 

У статті на основі аналізу практики проведення судових експертиз в РГКП 
«Центр судових експертиз Міністерства юстиції Республіки Казахстан», 
показані можливості експертного дослідження слідів, що утворилися 
внаслідок вибухового (дефлараційного) горіння газоповітряної суміші з 
урахуванням природи їх походження. 

Ключові слова: вибух газоповітряної суміші, вибухонебезпечна 
концентрація суміші, газове обладнання, надзвичайні ситуації. 

 
FEATURES OF JUDICATED EXPERIMENTAL RESEARCHING CASES 

CONNECTED WITH THE EXPLOSION OF GAS-AIR CONDITION AND THE 
FOLLOWING FIRE EXEMPTIONS 

 
T. Shagdarova 

A. Mukhіn 
K. Kainazarov 

 
In this article the peculiarities of investigation of the circumstances of an explosion 

of a gas-air mixture in apartments and housing construction are described, namely, an 
expert study of the place of the event as the main object of forensic expertise. Main 
traces of destruction characteristic of blast depending on the nature of the gas (natural, 
liquefied) used for household purposes are described. 

The traces of destruction include: traces of the destruction of exterior walls, 
ceilings, interiors partitions, depending on the nature of the material (brickwork, 
wall panels). 

It is noted that because of the shock wave in the explosion of gas-air mixture 
there is a collapse of the walls of apartments (houses) that are made of brick, 
while on the surface of the wall panels traces-destruction are characterized by the 
formation of cracks and large debris panel. 

The article also gives examples of the calculation of the formation of an 
explosive concentration of the mixture, and the time of the formation of 
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hydrocarbon gas at the gas leakage from the gas pipeline or the gas cylinder 
plant, taking into account the capacity of the pressure regulator: for the gas 
cylinder plant it was taken as 0.6 meter per second, for the main gas pipeline (in 
the apartment house) – 13.5 meter per second.  

The calculation of the time of filling the room with gas from the gas cylinder 
plant or main gas pipeline to the formation of explosive concentration showed that 
when leakage from the gas pipeline formation of such concentration occurs much 
faster than when gas comes from the gas cylinder. 

Particular attention is paid to the issues of expert investigation of criminal 
case materials and video reviews of the place of the event, provided form the 
investigator to the expert, reflection in the conclusion of the fact of the use of 
information contained in them as sources of evidence of the circumstances of the 
explosion. However, the main object, according to the authors, is exactly the place 
of the event, its material situation. Particular attention was paid to the importance 
of studying traces of destruction to the implementation of measures to eliminate 
the consequences of an explosion with the possible occurrence of a fire. 

The article is based on the analysis of the practice of conducting forensic 
expertises in republican state utility enterprise ‘Center for Forensic Expertise of the 
Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan’ where the possibilities of expert 
investigation of traces formed as a result of explosive (deflation) combustion gas-
air mixture, taking into account the nature of their origin are shown. 

Key words: explosion of gas-air mixture, explosive concentration of the 
mixture, gas equipment, emergency situations. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ РУХУ РУХОМОГО СКЛАДУ 

ЗАЛІЗНИЦЬ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 
Приймання та допуск рухомого складу до експлуатації на залізницях 

країн ЄС здійснюється згідно вимог, що встановлені в документі EN 
14363. У ньому визначені основні показники безпеки залізничного руху, 
методи, засоби й умови проведення випробувань рухомого складу з 
визначенням його якісних ходових характеристик. 

Ключові слова: залізниці, рухомий склад, показники стійкості руху, 
Європейський Союз. 

 
 
На залізницях Європейського Союзу, як і на українських залізницях, 

відбувається значна кількість залізнично-транспортних пригод: аварій, 
катастроф та інцидентів. 
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Базовим документом, що регламентує порядок проведення 
досліджень залізнично-транспортних пригод у країнах Європейського 
Союзу, є Директива 2004/49/ЕС від 29 квітня 2004 року, п’ятий розділ якої 
визначає порядок дослідження залізнично-транспортних пригод. 

Проведення дослідження залізнично-транспортних пригод у країнах 
Європейського Союзу виконується спеціальними органами при 
міністерствах, що відповідальні за транспорт, оскільки судову залізнично-
транспортну експертизу, як окремий вид експертизи, у країнах 
Європейського Союзу не виділено. 

Для запобігання залізнично-транспортних пригод на Європейських 
залізницях застосовуються певні критерії та показники, підходи до 
розрахунку яких мають розбіжності з тими, що застосовуються в 
нормативних документах України. На відміну від норм, які діють на 
українських залізницях, європейські нормативні документи, зокрема, в 
галузі випробувань рухомого складу, безпеки руху більш інтегровані й 
систематично оновлюються, підтримуючи нові підходи до проектування, і 
ґрунтуються на сучасних досягненнях науки і техніки. Тому таким 
важливим є їхній детальний аналіз. 

Приймання та допуск рухомого складу до експлуатації на залізницях 
країн ЄС здійснюється згідно з вимогами, що встановлені в нормах 
EN14363 [14]. У цьому документі визначено методи, засоби й умови 
проведення випробувань рухомого складу з визначенням якостей 
ходових характеристик. 

За європейськими нормами EN 14363:2005 [4] рухомий склад 
вважається безпечним від сходу з рейок, якщо умова (1) виконується на 
кожному етапі випробування: 

max lim

Y Y
Q Q

   
   

   
 

(1) 

де Y  – горизонтальна направляюча сила, кН; 
Q  – вертикальна сила від колеса на рейку, кН. 
Після досліджень, проведених європейськими залізничними 

адміністраціями, було встановлено граничне значення для 
співвідношення  lim

/Y Q . Воно склало 1,2 для кута гребеня колеса 

колісної пари рухомого складу 70 ° (це відповідає коефіцієнту тертя 0,36). 
Для інших кутів гребеня колеса граничне значення розраховується за 

формулою [4]: 

0,36
,

1 0,36

Y tg
Q tg







    
(2) 

де   – коефіцієнт тертя між гребенем колеса рухомого складу і 
рейкою; 

N  – нормальна реакція рейки в точці контакту гребеня колеса і 
рейки, кН; 
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  – кут нахилу твірного гребня колеса до горизонталі, град. 

Якщо граничне значення  lim
/Y Q при проведенні випробування 

рухомого складу перевищено, характеристики транспортного засобу 
можуть бути переглянуті, але повинна виконуватиметься умова (3): 

max lim 5 ,z z mm   `  (3) 

де maxz  – фактична висота підйому гребеня колеса рухомого складу, 
мм; 

limz  – мінімально допустима висота підйому гребеня колеса 
рухомого складу, мм. 

Умова (3) означає, що транспортний засіб фактично не зійшов з 
рейок. У цьому випадку транспортний засіб може бути прийнятий до 
експлуатації, якщо будуть виконані ще й такі наступні умови: 

– кут гребеня перевищує 70° в будь-якому положенні профілю 
(профіль колеса повинен бути записаний і доданий до звіту про 
випробування); 

– можна задокументувати, що фланець зовнішньої рейки є сухим і 
відсутня залишкова змазка; 

– випробування проводилося як мінімум три рази і у даних випадках 
умова max lim 5z z mm    жодного разу не порушується. 

Співвідношення між поперечною і вертикальною силами (1), які діють 
на колеса колісних пар рухомого складу було вперше запропоновано 
Надалем в 1908 році і з тих пір широко використовується багатьма 
залізницями в усьому світі. Максимальне для колеса відношення 
вертикальної та поперечної сили  /Y Q  використовується для оцінки 

можливості підйому його гребеня. 
Критерій Надаля заснований на рівновазі сил на похилій площині 

контакту між колесом і рейкою. Прийнято, що схід колеса з рейки не 
відбудеться, якщо співвідношення прикладених до колеса сил – 
горизонтальної поперечної Y  і вертикальної Q  буде таким, що гребінь 
колеса відносно рейки буде ковзати вниз [2, 3]. 

Рівняння Надаля визначає мінімальне відношення  /Y Q , при якому 

може відбутися підйом гребеня колеса колісної пари на головку рейки. 
Обмеження  /Y Q  є функцією кута гребеня колеса рухомого складу та 

коефіцієнта тертя між ним та рейкою  Крім критерію Надаля оцінка безпеки від сходу рухомого складу на 
залізницях країн Європейського Союзу проводиться за поворотом візка 
відносно кузова рухомого складу – показник X та показники бокової дії 
рухомого складу на колію – 

max,lim
Y ,

max,lim
.H  

Показник X характеризує опір повороту візків відносно кузова [4]. 
Показник X визначається на початку і після закінчення експлуатаційних 
випробувань рухомого складу. Рекомендовані значення показника X 
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знаходяться в межах 0,03…0,07. Цей показник обчислюється за 
формулою: 

0

min,

22 Qa
M

X Rz



, (4) 

де 
min,RzM  – обертовий момент візка відносно кузова в плані, 

визначений для кута повороту (кута виляння) 
min/* Ra (a* – половина 

відстані між шворнями, Rmin – мінімальний радіус кривої); 2a+ – відстань 
між крайніми осями візка; Q0 – середня сила вертикального 
навантаження колеса направляючої колісної пари випробовуваного 
екіпажу. 

Вимірювання обертового моменту проводяться на спеціальному 
стенді. Цей стенд повинен забезпечувати постійну кутову швидкість 
виляння рівну 1 градус/с і реєстрацію поточних змін значень моменту 
(функції кута повороту візка). Візки мають бути розміщені під кузовом 
досліджуваної одиниці рухомого складу зі всіма правильно приєднаними 
зв’язками. 

Вимірювання 
min,RzM  

необхідно проводити окремо для кожного візка 

при його поворотах в обидва боки на кут, що відповідає руху екіпажу 

кривою з мінімальним радіусом minR . Кут повороту обчислюється за 

наступним виразом [4]: 




aR
a

2

020,0*
*

min


, рад. (5) 

За результатами вимірювань будуються діаграми, що представляють 
обертовий момент (функції кута повороту), тобто *)(  fM z

. 

На рис. 1 наведемо приклад діаграми повороту візка [5]. Тут 

2
21 



cc
c


  – кутова жорсткість вторинного підвішування. Коли при 

повороті досягається явище тертя ковзання в опорах кузова на візок, тоді 

c  стає рівною нулю. Особливість залежності *)( zM  (рис. 2) 

викликається характеристиками випробувального устаткування, у тому 
числі інерцією поворотного столу і візка. 

Момент сил опору повороту 
max,zM  візка відносно кузова в кривій 

найменшого радіусу 
minR  для певного типу вагона, без врахування 

зазору в колії, тобто 

min

*
*

R
a

eval  , є визначальним для підтвердження 

умови безпеки від сходження колісних пар з рейок. 
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Рис.1. Діаграма залежності моменту опору поворотам візка відносно кузова 

від кута повороту 
 

Перейдемо до показника бокової дії рухомого складу на рейки 

max,lim
Y ,

max,lim
.H  

Вимоги щодо рівня сил взаємодії коліс і рейок на залізницях ЄС 
введено з метою обмеження ризиків пошкодження верхньої будови колії 
або швидкого погіршення її параметрів. До цих параметрів, зокрема, 
відносяться: жорсткість колії, рівень нерівностей тощо. Незначне 
перевищення допустимих значень сил взаємодії не означає неминучої 
загрози безпеці руху транспортного засобу, проте така небезпека може 
виникнути за короткий проміжок часу, особливо на ділянках з 
підвищеними швидкостями руху поїздів. 

Крім зазначеного обмеження для відношення Y/Q (за умови стійкості 
коліс від вкочування на головки рейок), на залізницях європейських країн 
для оцінки умов безпеки руху локомотивів і вагонів використовуються 
критерії бокової дії рухомого складу на колію. За цими критеріями 
обмежується величина бокових сил, щоб звести до мінімуму ризик зсуву 
рейко-шпальної решітки. Граничне значення суми бокових сил ΣYmax в кН 
визначається залежно від осьового навантаження P0 за виразом [4]: 

0
1max,lim

10 ,
3

P
Y k    

 


 (6) 

де коефіцієнт 1k  = 1,0 – для тягового рухомого складу й пасажирських 

вагонів і k1 = 0,85 – для вантажних вагонів. 
Величина, яка визначається за виразом (6) також відома як критерій 

Прюдома. 
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Максимальні значення горизонтальних поперечних сил H, які діють у 
первинному ступені ресорного підвішування на колісну пару, мають такі 
обмеження [4]: 

0
2max,lim

10 ,
3

P
H k    

 


 (7) 

де величина коефіцієнта 2k  становить: 0,90 – для тягового рухомого 
складу і пасажирських вагонів; 0,75 – для порожніх вантажних вагонів; 
0,85 – для завантажених вагонів. 

При передачі навантаження від рухомого складу на колію, граничні 
значення показників силової дії на неї становлять [4]: 

a) квазістатична напрямна сила, ,limqst qstY Y = 60 кН; 

b) квазістатична сила, що діє на колесо, ,limqst qstQ Q = 145 кН; 

c) максимальна сила, що діє на колесо, max max,limQ Q = (90+ 0Q ) кН. 

В таблиці 1 наведемо значення max,limQ  залежно від максимально 

дозволеної швидкості, на яку розрахований екіпаж [4]. 
З огляду на умови втоми колії колісне вертикальне навантаження Q  

не повинно перевищувати 170 кН. Квазістатичні бокова та вертикальна 
сили ( qstY , qstQ ), які діють на колію в кривих, обмежуються такими 

значеннями: qstY    60 кН; qstQ    145 кН. 

Таблиця 1. 
Значення максимальних колісних навантажень 

Конструкційні швидкості 
limmax,Q  

admV   160 км/год   200 кН 

160 км/год < 
admV  ≤ 200 км/год    190 кН  

200 км/год < 
admV  ≤ 250 км/год    180 кН  

250 км/год < 
admV  ≤ 300 км/год    170 кН 

admV  > 300 км/год    160 кН  

 
Отже, для запобігання сходів з рейок рухомого складу і забезпечення 

запасу стійкості на залізницях ЄС встановлені певні межі, які 
виражаються за допомогою вищенаведених показників. 

Визначення та оцінка характеристик силової взаємодії ходових частин та 
залізничної колії країн ЄС базується на поглиблених теоретичних і 
експериментальних дослідженнях показників динаміки руху рейкових екіпажів. 

Отже, враховуючи викладене, можливо зробити наступні висновки: 
1. У країнах ЄС приймання та допуск рухомого складу до експлуатації 

виконується згідно вимог, що встановлені в нормах EN 14363. В даному 
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документі визначені основні показники безпеки руху, методи, засоби й 
умови проведення випробувань рухомого складу з визначенням його 
якісних ходових характеристик. 

2. Основними показниками безпеки руху на залізницях ЄС є 
коефіцієнт стійкості від вкочування гребеня колеса колісної пари на 
головку рейку, значення повороту візка відносно кузова рухомого складу 
(показник X), показник бокової дії рухомого складу на колію. 

3. Для перевірки можливості сходу рухомого складу з рейок за 
нормами EN 14363:2005 потрібне визначення направляючої сили, що є 
складним та трудомістким процесом, через проведення великої кількості 
експериментальних досліджень. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ СТРАН 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
А. В. Батиг 

 
Страны Европейского Союза обладают огромной территорией и 

большим количеством объектов транспортной инфраструктуры, подвижного 
состава. 
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В этих странах для организации и управления перевозочным процессом 
грузов и пассажиров с обеспечением безопасности движения предлагаются 
различные методы, комплексные системы и технологии. Прием и допуск 
подвижного состава к эксплуатации осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными в документе EN14363. 

Данный документ определяет основные показатели безопасности 
железнодорожного движения, методы, средства и условия проведения испытаний 
подвижного состава по определению его качественных ходовых характеристик. 

В статье автором были исследованы показатели безопасности на 
железных дорогах ЕС: коэффициент устойчивости от вкатывания гребня 
колеса колесной пары на головку рельсы, значение поворота тележки 
относительно кузова подвижного состава (показатель X), показатель 
бокового действия подвижного состава на рельсы. 

Устойчивость от вкатывания гребня колеса колесной пары на головку 
рельсы на железных дорогах ЕС исследуется на основе критерия Надаля. 

Значение сопротивления поворота тележки относительно кузова 
подвижного состава является определяющим для доказательства условия 
безопасности против cхода колесных пар с рельсов на железных дорогах ЕС. 

С помощью показателя бокового действия подвижного состава на путь 
ограничивается величина боковых сил, чтобы свести к минимуму риск 
смещения рельсошпальной решетки. 

В статье также изложено, каким образом проводится испытание 
подвижного состава на железных дорогах ЕС для определения показателей 
безопасности движения. 

Автор работы отмечает, что для определения возможности схода 
подвижного состава с рельсов при норме EN 14363 нужно иметь значение 
направляющей силы. Однако, определение направляющей силы является 
сложным и трудоемким процессом, так как требует проведения большого 
количества экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: железные дороги, подвижной состав, показатели 
устойчивости движения, Европейский Союз. 

 
INVESTIGATION THE INDICATORS OF THE MOVEMENT STABILITY OF 

ROLLING STOCK ON THE RAILWAYS OF THE EUROPEAN UNION 
COUNTRIES 

 
A. Batih 

 
The countries of the European Union have a huge territory and a large 

number of objects of transport infrastructure and rolling stock. 
In these countries, various methods, complex systems and technologies are 

offered for the organization and management of the cargo transportation process 
and passengers with traffic safety. The acceptance and admission of rolling stock 
to operation is carried out in accordance with the requirements set out in 
document EN 14363. 

This document defines the main indicators of railway traffic safety, methods, 
means and conditions for conducting tests of rolling stock on the definition of its 
qualitative driving characteristics. 

In the author’s article, the following safety indicators were studied on the EU 
railways: the coefficient of stability from rolling the wheel flange of the wheel pair onto 
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the rail head, the value of the turning of the trolley relative to the body of the rolling 
stock (index X), the indicator of the lateral action of the rolling stock on the rails. 

The stability of the rolling of the wheel of the wheel pair onto the rail head on 
the EU railways is investigated on the basis of the Nadal’s criterion. 

The value of the resistance of the trolley rotation relative to the body of the 
rolling stock is decisive for proving the safety condition against the derailment 
wheel pairs on the EU railways. 

With the help of the indicator of the lateral action of the rolling stock on the rails 
limited the size of the lateral forces to minimize the risk of shifts of rail-sleeper lattice. 

The article describes how a rolling stock test on EU railways is being 
conducted to determine the traffic safety indicators. 

The author notes that in order to determine the possibility of derailment of 
rolling stock under the norm EN 14363, it is necessary to have the value of the 
guiding force. However, determining the direction of the force is a complicated and 
time-consuming process, since it requires a large number of experimental studies. 

Key words: railways, rolling stock, indicators of sustainability, European 
Union. 
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Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБМЕЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ 
ШВИДКОСТІ РУХУ ПОЇЗДІВ В КРИВИХ ДІЛЯНКАХ КОЛІЇ  

 
Стаття присвячена дослідженню процесу обмеження максимальної 

швидкості руху в кривій ділянці колії за коефіцієнтом запасу стійкості від 
вкочування колеса на головку рейки. Відзначено, що формули, за допомогою 
яких встановлюється допустима швидкість руху в кривій ділянці колії 
відрізняються у випадку рівномірного, нерівномірного завантаження колеса 
колісної пари рухомого складу, з врахуванням підвищення зовнішньої рейки і 
без нього. 

Ключові слова: максимальна швидкість руху,обмеження швидкості 
руху, поїзди, ділянки колії. 

 
 

Найбільша кількість сходів рухомого складу з рейок відбувається 
через вкочування гребенів коліс рухомого складу на головку рейки. Сам 
процес сходження залежить від безлічі факторів, які в їх імовірнісному 
поєднанні вивчені ще недостатньо. 
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За 2008-2018 роки експертами лабораторії залізнично-транспортних 
досліджень було виконано 27 експертиз із дослідження сходів рухомого 
складу з рейок, з яких 13 сталося в кривих ділянках, 9 – в прямих 
ділянках колії та 8 – на стрілочних переводах (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Кількість виконаних експертами судових залізнично-транспортні 
експертизи у випадку сходу рухомого складу з рейок за 2008 – 2018 року 

 
Дослідження випадків сходів рухомого складу в кривих ділянках є 

складним і трудомістким процесом, так як при русі рухомого складу в 
кривих ділянках з’являються додаткові бокові сили, наприклад, 
відцентрові сили. Перехід рухомого складу з прямої ділянки колії на криву 
супроводжується миттєвою появою даних сил, які діють в середину 
криволінійної траєкторії. 

Відцентрові сили можуть в декілька раз перевищувати сили, які 
виникають при вилянні екіпажу на прямих ділянках. Крім цього, боковий 
тиск гребеня колеса на рейку у кривій ділянці колії значно більший ніж у 
прямій. Це пов’язано з тим, що колесо колісної пари під час руху повинне 
повертатися у відповідності з криволінійним напрямком рейок замість 
того, щоб продовжувати прямолінійний рух. 

Зростання горизонтальних сил від дії колеса на рейку у кривих 
ділянках колії призводить до зносу головок рейок, ободів коліс рухомого 
складу, появи відступів у рейковій колії від норм її утримання. Під час 
руху пасажирських поїздів відцентрові сили чинять негативний вплив на 
показник комфортабельності перевезення. 

У зв’язку з цим для зменшення горизонтальних поперечних сил, дія 
яких передається від колеса на рейку, згідно нормативних документів 
виконується обмеження швидкості руху в кривих ділянках колії. 

Обмеження швидкостей руху в кривих ділянках колії відповідно до різних 
критеріїв безпеки руху носить різносторонній характер і вони нерівнозначні. 
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Одні з критеріїв безпеки руху допускають відносно високі швидкості руху, а 
інші значно їх обмежують. Допустимі швидкості руху рухомого складу 
встановлюються, виходячи з непогашеного горизонтального прискорення, 
швидкості росту цього прискорення, швидкості підйому (опускання) колеса, 
що нормується через таблиці ухил-швидкість. 

Оскільки на залізничному транспорті одним з найважливіших завдань 
є скорочення терміну доставки вантажів і пасажирів, то питання 
підвищення ефективності заходів зі збільшення рівня швидкості руху 
поїздів і зменшення кількості її обмежень є актуальним. 

Для отримання загальної картини допустимих швидкостей руху в 
кривих ділянках колії розглянемо критерій її обмеження за коефіцієнтом 
запасу стійкості від вкочування гребеня на головку рейки. 

Згідно з критерієм Надаля небезпека сходу рухомого складу з рейок 
відсутня при виконанні наступної умови: 

 р
в.к

кол

,
y

k
P


  

(1) 

де р кол,y P  – сила тиску рами на направляючу колісну пару (рамна 

сила) і вертикальна сила, що діє на шийку набігаючого колеса, кН; 

 в.кk  – допустима величина коефіцієнта стійкості за вкочуванням 

[1]. 

 в.к

1
,

ctgk
ctg

 
 
 




 або  в.к

1
,

ctgk
ctg

 
 
 


              

(2) 

де   – кут нахилу зовнішньої грані гребеня колеса до горизонталі, 

  = 60°;  

  – коефіцієнт тертя в точці контакту колесо-рейка,   = 0,25. 

Підставляючи у формулу (2) значення   і   для статичних умов 

(короткочасна дія рy  – не більше 0,05 с), отримаємо  в.кk  = 1. При 

часу дії рамної сили в межах 0,05t   с рекомендується прийняти більш 

жорстку умову вкочування [1], приймаючи  в.кk  = 0,8. 

Для визначення залежності  к к в.кV V  , значення рy  і колP  

знаходяться згідно формул, які рекомендував професор М. А Чернишов 
[2]. При цьому нелінійні залежності, запропоновані П. Г. Проскурневим, 
для направляючої сили лінеаризувались. 

В результаті отримана залежність максимально допустимої 

швидкості руху в кривій  к к в.к,V V R k , км/год.: 
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0,27 0,54 0,25
2

h r rF F F k
b

h r r
P P P k
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                         (3) 

де *
кол к т, ,P P P  – вертикальна сила від ваги брутто, яка припадає на 

колесо при рівномірному розподілі; вага кузова і візка відповідно, т; 

к т,F F  – площа кузова і візка, на яку діє сила вітру, м2; 
' '
ц в,h h  – висота центра ваги кузова і центру тиску вітру над рівнем 

головки рейки, м; 

ш,r r  – радіус колеса і шийки осі, м; 

1, 2S b  – відстань між кругами кочення коліс і центрами шийок 
відповідно, м; 

рh  – підвищення зовнішньої рейки в кривій ділянці колії, м; 

wP  – питомий тиск вітру, кг/м2; 
g  – прискорення сили тяжіння, м/с2; 
R  – радіус кривої, м. 
Формула (3) може використовуватися при рівномірному навантаженні 

коліс колісної пари рухомого складу. 
У випадку ж нерівномірності навантаження коліс рухомого складу, 

для опису умови забезпечення стійкості проти наповзання гребенів на 
рейку необхідно складати рівняння рівноваги, що враховують впливи всіх 
силових факторів, прикладених до обох коліс колісної пари (рис. 2) [3]. 

 
 

Рис.2. Розрахункова схема при визначенні стійкості колісної пари від 
наповзання гребенів коліс на рейку 
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Умова забезпечення стійкості в цьому випадку оцінюється 

розрахунковим коефіцієнтом стійкості 
нап
устК  й записується в наступному 

вигляді: 

     
   

   
   

рнап 2 1 2 1 1 12
ст розр

1 1 1 1

Y b S b tg b S b tgPK
P P r R tg S r R tg S

     
     

     
    

             

    
    

2 1 к

1 1

2
,

S І І tg q tg

P r R tg S

     

  

      
                          (4) 

де  нап
ст розр
K – розрахунковий коефіцієнт стійкості ; 1 2,P P  – 

вертикальні сили, що передаються на колісну пару (на зовнішнє й 

внутрішнє колесо) від надресорної будови, кН; 1 2,I I  – вертикальні сили 

інерції колісної пари під час руху по нерівностях, кН; рY - горизонтальна 

рамна сила, кН;   – коефіцієнт тертя ковзання гребеня по рейці;   – 

кут тертя;   – кут нахилу гребеня колеса до горизонтальної площини; 

kq  – непідресорена вага візка, віднесена до 1 колеса; n  – кількість коліс 

у візку. 

У розрахунках приймається, що при 
всп
устК  = 1,0 – може мати місце 

початок наповзання; при 
нап
устК  = 1,5 – стійкість проти наповзання 

забезпечена. 
При вирішенні завдання щодо забезпечення стійкості рухомого 

складу від наповзання колеса на рейку, необхідно визначати значення 
діючих на колію горизонтальних поперечних сил, а саме направляючих 

н( ),Y бокових б( ),Y рамних р( )Y . Значення цих сил залежать від схеми 

вписування рухомого складу в криву, його осьового навантаження 

н(2 ),P  швидкості руху ( ),V  радіуса кривої ( )R  й величини 

непогашеного відцентрового прискорення нп( ).а  При вирішенні 

завдання визначають розрахункові значення коефіцієнта стійкості 
рухомого складу від наповзання колеса на рейки і порівнюють ці 
величини з допустимими значеннями. 

Формула (4) у приведеному вигляді вперше була запропонована 
професором М. Ф. Вериго [4]. Даною формулою пропонується 
користуватись при розрахунках стійкості проти наповзання в навчальних 
та довідкових виданнях [5, 8]. Із формули (4) видно, що на стійкість проти 
наповзання колеса, що набігає на рейку, впливає нерівномірність 
розподілу вертикальних навантажень на обидва колеса колісної пари. 
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Однак із даної формули важко оцінити кількісно вплив співвідношення 

сил вертикального тиску 1

2

P
P

 на реальну можливість наповзання колеса 

на рейку. 

Для ілюстрації впливу перерозподілу сил 1

2

P
P

 на можливість 

наповзання колеса в практичних інженерних розрахунках зручніше 
замість формули (4) використовувати методику визначення допустимих 
швидкостей руху поїздів за умовою недопущення наповзання коліс на 

рейки з урахуванням нерівномірності розподілу вертикальних тисків 1P  і 

2P на обидва колеса колісної пари. 

Використовуючи експериментальні дані про співвідношення 
динамічних вертикальних сил, що передаються на зовнішні й внутрішні 

колеса колісної пари, і визначивши значення рамної сили рY  у функції 

від швидкості рухомого складу ,V  радіуса кривої R  і величини 

непогашеного прискорення нпa  в літературі [6, 7] отримана наступна 

розрахункова формула для визначення допустимої швидкості руху за 
умовою недопущення наповзання колеса на рейку у кривих ділянках 
колії, які не мають підвищення зовнішньої рейки (бокова колія стрілочних 
переводів). 

нап
всп 1 1 2 2 3 ст
бок.с.п. 2 нап

ст

31,5
,

26

P K P K K KV A R R
K

     
  


            (5) 

де R  – радіус кривої, м; 2A  – числовий коефіцієнт; 
нап
устК  – 

коефіцієнт стійкості від наповзання колеса на рейку, 
нап
устК  = 1,5. 

Коефіцієнт 2A  має бути різним для різних одиниць рухомого складу 

й обчислюється за формулою: 

нап
1 1 2 2 3 ст

2 нап
ст

31,5
,

26

P K P K K KA
K

     



           (6) 

Коефіцієнти 1 2 3, ,K K K  визначаються за формулами: 
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K
S r R tg
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2 1 2

2
1

,
b S b tg

К
S r R tg
  

  
  


               

(8)

 

    
    

1 2 1 к

2

1 1

2
,

S І І tg q tg
К

P r R tg S

     

  

      
              

(9)

 

Як видно з формули (6) коефіцієнт 2A  є величиною змінною й 

змінюється залежно від співвідношення вертикальних динамічних сил 

1P / 2 ,P  що передаються на зовнішню і внутрішню рейки, а також як і від 

їх абсолютного значення (тобто розрізняється для вагонів порожніх і 
навантажених). Він також залежить від геометричних параметрів колісної 

пари 1 2 k, , , , ,b b r q  , а також від параметрів колії 1,R S . На рис. 3 

наведені графіки залежності допустимої швидкості руху стрілочними 

переводами  V f R за умови недопущення наповзання коліс на 

рейки при русі вантажних і пасажирських вагонів у порожньому стані і 
завантажених до нормативного навантаження. Розрахунки виконані для 

різних значень співвідношень 1 2/P P  = 1,0 (обидва колеса рівно 

завантажені) і 1 2/P P  = 0,5 (зовнішнє колесо обезвантажено 

наполовину). 

Для умов співвідношення 1 2/P P  = 1,0 і прийнятого коефіцієнта 

стійкості 
нап
устК  = 1,5 значення коефіцієнта 2A  можна брати для 

вантажних вагонів від 4,5 до 7,9 і для пасажирських вагонів від 7,9 до 8,4 
(залежно від ступеня завантаженості вагонів). 

При розвантаженні зовнішнього колеса наполовину, тобто при 

1 2/P P  = 0,5, допустимі швидкості за умови недопущення наповзання 

різко зменшуються. Значення коефіцієнта 2A  відповідно так само різко 

зменшується й стає рівним: для вантажних вагонів 2A  = 1,33...3,44, а для 

пасажирських вагонів 2A  = 4,3...4,5. 

Таким чином, заключні формули для визначення допустимих 
швидкостей руху за умови недопущення наповзання коліс на рейки, 
мають такий вигляд: 
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для вантажних вагонів: 

при 1 2/P P  = 1,0,   всп
бок.с.п. 4,5...7,9 ,V R

 при 1 2/P P  = 0,5  всп
бок.с.п. 1,33...3,44 ,V R  

для пасажирських вагонів: 

при 1 2/P P  = 1,0,  всп
бок.с.п. 7,9...8,4 ,V R

 при 1 2/P P  = 0,5  всп
бок.с.п. 4,3...4,5 .V R

 
Слід зазначити, що порожні вагони менш стійкі і їм відповідають 

менші швидкості руху, тобто перша цифра в дужках відповідає 
порожньому рухомому складу, друга – навантаженому до номінального 
осьового навантаження. 

В роботі [3] наведені формули, за якими можна визначити допустимі 
швидкості руху для кривих, які не мають підвищення за умови 
недопущення наповзання коліс на рейки. 

Для визначення швидкості руху в кривій радіусу R  і наявному 

підвищенні h  слід використовувати наступну формулу [9]: 
всп
бок.с.п. 0,36 ([ ] 0,00613 ),нпV R a h     (10) 

де [ ]нпa  – непогашене прискорення, м/с2; h  – підвищення 

зовнішньої рейки, м. 

При [ ]нпa  = 0,7 м/с2 і h  від 0 до 150 мм отримуємо 

всп
бок.с.п. 1V A R . При h  = 0 – 1A  = 3, при h  = 150 – 1A  = 4,6.  

 
Отже, за умови не перевищення непогашеного прискорення в кривій 

ділянці колії допустима швидкість руху швидкісного поїзда за формулою 
(10) менша, ніж за формулою (5). Тобто, для швидкісних напрямків 
залізниць визначальною умовою при встановленні швидкості руху є 
умова (10). 

Таким чином, враховуючи викладене, можливо дійти наступних 
висновків:  

1. Розрахунки допустимої швидкості руху у кривій ділянці колії 
відрізняються у випадку рівномірного, нерівномірного завантаження 
колеса колісної пари, а також з урахуванням підвищення зовнішньої 
рейки й без нього. 

2. Обмеження швидкості руху в кривих ділянках колії відповідно до 
нормативних документів виконується у зв’язку з необхідністю зменшити 
горизонтальні поперечні сили, дія яких передається від колеса на рейку. 
Для пасажирських вагонів це ще й дозволяє зменшити поперечні 
прискорення, які втомлюють пасажирів і погіршують комфортність 
поїздки. 
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Рис. 3. Графіки залежності допустимої швидкості руху стрілочними 
переводами за умови недопущення наповзання колеса на рейку при 

нормативному значенні коефіцієнта стійкості 
нап
устК  = 1,5 

3. Фактори та показники, які впливають на безпечний рух поїздів в 
сукупності з дослідженням питання взаємодії рухомого складу і рейкової 
колії дозволяє встановити допустимі швидкості руху поїздів у кривих 
ділянках колії. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОГРАНИЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ В КРИВЫХ УЧАСТКАХ ПУТИ 

 
А. В. Батиг  

О. Б. Ковальчук 
 

В статье отмечено, что скорость движения поездов является одним из 
основных качественных показателей работы железной дороги. Она 
повышает пропускную и провозную способность железной дороги. 

Но нужно помнить, что на сегодня одним из основных препятствий на 
пути повышении скорости движения являются криволинейные участки колеи. 
Скорость на таких участках ограничивается требованиями обеспечения 
безопасности движения и необходимого уровня комфорта для пассажиров. 

Повышение скорости движения поездов приводит к росту сил 
взаимодействия пути и подвижного состава и, соответственно, влияет на 
вероятность схода подвижного состава с рельсов. 

Ограничение скорости движения в кривых участках пути пытаются 
уменьшением горизонтальных поперечных сил, которые передаются от 
колеса на рельс. Для пассажирских вагонов это еще и позволяет уменьшить 
поперечные ускорения, которые утомляют пассажиров и ухудшают 
комфортность поездки. 

Ограничения в кривых участках пути носят разносторонний характер, и 
они неравнозначны. Одни из них допускают относительно высокие скорости, 
другие ограничения скорости – значительны. Допустимые скорости движения 
подвижного состава устанавливаются исходя из непогашенного 
горизонтального ускорения, скорости роста этого ускорения, скорости 
подъема (опускания) колеса нормируются через таблицы уклон-скорость. 

Есть несколько критериев ограничения скорости движения подвижного 
состава в кривых участках пути. 

В данной статье авторами были исследованы ограничения скорости 
движения подвижного состава в кривом участке пути используя коэффициент 
устойчивости от вкатывания или наползания гребня колеса колесной пары на 
головку рельса. 

В статье были исследованы ограничения скорости движения в кривом 
участке пути в случае равномерной, неравномерной загрузки колеса 
колесной пары, а также с учетом возвышения наружного рельса и без него. 

Авторы отмечает, что исследование вопроса взаимодействия 
подвижного состава и рельсового пути позволяет устанавливать факторы и 
показатели, влияющие на безопасность движения поездов с 
соответствующими скоростями. 

Ключевые слова: максимальная скорость движения, ограничение 
скорости движения, поезда, участки пути. 
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INVESTIGATION THE PROCESS OF LIMITING THE MAXIMUM SPEED OF 
TRAINS IN CURVED SECTIONS OF THE TRACK 

 
A. Batih  

O. Kovalchuk 
 

The article noted that the speed of trains is one of the main quality indicators 
of the railway. It increases the throughput and carrying capacity of the railway. 

But it must be remembered that one of the main obstacles today in increasing 
the speed of movement is the curved sections of the path. The speed in such 
areas is limited by the requirements of traffic safety and the necessary level of 
comfort for passengers. 

Increasing the speed of trains leads to an increase in the forces of interaction 
between the track and the rolling stock and, accordingly, affects the probability of 
rolling stock derailment. 

The limitation of the speed of movement in the curved sections of the path is 
trying to reduce the horizontal transverse forces that are transmitted from the 
wheel to the rail. For passenger wagons, it also allows reducing lateral 
accelerations, which tire passengers and worsen the ride comfort. 

Restrictions in curved sections of the path are versatile, and they are unequal. 
Some of them allow relatively high speeds, other speed limits are significant. The 
permissible rolling stock speeds are set based on the outstanding horizontal 
acceleration, the growth rate of this acceleration, and the speed of raising 
(lowering) the wheel is normalized through the cant rail-speed tables. 

There are several criteria for limiting the speed of rolling stock in curves. 
In this article, the authors investigated the limitations of the speed of 

movement of rolling stock in a curved section of the track according to the 
coefficient of stability from racking or crawling the wheel flange of the wheelset 
onto the rail head. 

The article investigated the limitations of the speed in a curved section of the 
track in the case of a uniform, uneven loading of the wheel of the wheelset, with 
and without cant of external rail. 

The authors of the article notes that the study of the issue of the interaction of 
rolling stock and rail track allows to set factors and indicators that affect the safe 
movement of trains at appropriate speeds. 

Key words: maximum speed of movement, restriction of speed, trains, 
sections of the track. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ  
ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНИХ ЕКСПЕРТИЗ 

 
У статті зазначена важливість дослідження умов перевезення 

вантажів залізничним транспортом при виконанні судової залізнично-
транспортної експертизи та наведено основні моменти з дослідження 
вагових норм, порядку розміщення і кріплення вантажів. 

Невідповідність маси вантажу до встановлених вагових норм, 
незадовільний технічний стан рухомого складу, яким перевозиться 
вантаж, неправильне кріплення вантажу у вагоні, розлад кріплення на 
шляху слідування чи втручання сторонніх осіб до самого вантажу 
(крадіжка), можуть бути однією з причин настання залізнично-
транспортної пригоди. 

Дана робота є важливою частиною процесу дослідження й оцінки 
впливу особливостей перевезення вантажу на настання залізнично-
транспортної пригоди. 

Ключові слова: комерційні несправності, судова залізнично-
транспортна експертиза, вантаж, особливості перевезення, кріплення, 
вагові норми. 

 
 
При перевезенні вантажів залізничним транспортом виникають 

комерційні несправності (далі – КН) внаслідок порушення навантаження і 
кріплення вантажів [1–3]. Ці порушення можуть призвести до виникнення 
залізнично-транспортних пригод (далі – ЗТП), травмування людей, 
пошкодження елементів інфраструктури і рухомого складу. ЗТП можуть 
стати предметом досліджень експертів в межах виконання судових 
залізнично-транспортних експертиз. Також на виправлення наслідків ЗТП 
витрачають значні матеріальні кошти, перевізник і вантажовласники 
несуть втрати, а вони пов’язані з додатковими простоями вагонів, а це 
порушення термінів доставки вантажів. При розгляді таких випадків 
(претензій) у судах, з даних питань також призначають експертизи [4, 5]. 

Розглянемо найбільш розповсюджені основні причини виникнення 
комерційних несправностей є [2–7]: 

1) за станом вагонів і розміщенням у них вантажів: 
– не закриті на закидки двері і люки критих вагонів, борти 

платформ, люки і торцеві двері піввагонів у навантаженому стані; 
– вихід вантажу за лобовий брус більш ніж на 400 мм при 

перевезенні на одиночних платформах і в піввагонах без прикриття; 
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– несправність тари (упаковки) вантажу, навантаженого на 
відкритому рухомому складі; 

– злам підкладок, прокладок, брусів, клинів, щитів огородження і 
стійок, неправильне установлення стійок у стояковому гнізді, перекіс і 
невідповідність їх за розмірами вимог Технічних умов (далі – ТУ) 
навантаження і кріплення вантажів; 

– ослаблення натягу розтяжок, обв'язок і стандартних металевих 
стяжок, що кріплять вантаж на вагонах; 

– просідання (провалення) вантажу через порушення цілісності 
підлоги вагонів; 

– нерівномірне розміщення однорідного вантажу по площі підлоги 
платформ і піввагонів; 

– висипання навалювальних і насипних вантажів через щілини в 
дверях, нещільно закриті люки піввагонів і цементовозів, осипання таких 
вантажів через борти платформ і піввагонів при навантаженні їх з 
«шапкою» та ін.; 

– навалювання вантажів на двері критих вагонів і великотоннажних 
контейнерів, який виявляється візуально; 

– порушення (проломлювання) стін і дахів кузовів критих та 
ізотермічних вагонів і контейнерів; 

– не закріплені опущені борти завантажених платформ при 
навантаженні, передбаченому ТУ; 

– відсутність коротких стійок для закріплення секцій дерев'яних 
бортів платформ, завантажених навалювальними вантажами; 

– наявність залишків раніше використаних реквізитів кріплення 
(дроту) на завантажених платформах і в піввагонах, що загрожують 
безпеці руху поїздів при їх прямуванні та особистої безпеки людей при 
огляді рухомих складів; 

– розміщення вантажів у піввагонах у нахиленому положенні з 
опорою на стінки кузова піввагона; 

2) при завантаженні вагонів лісовими вантажами: 
– розташування підкладок від кінців штабеля на відстані менше 

0,5-0,8 м і стійок від кінця штабеля на відстані менше 250 мм; 
– піднесення над стійками крайніх колод, укладених у першому 

ряду «шапки», по висоті більш ніж на ¼ їх діаметра; 
3) при навантаженні у вагони металів і виробів з них: 
– відсутність клинових металевих запорів у торцевих бортах 

платформ або коротких дерев'яних стійок (за винятком випадків, коли такі 
вантажі допускаються до перевезення з відкритими торцевими бортами); 

– наявність торцевих дерев'яних огорож по висоті нижче висоти 
штабеля навантаженого у вагони вантажу; 

– відсутність клинових металевих запорів бічних бортів і зтягуючого 
дроту між протилежними короткими дерев'яними стійками; 

– порушення дротяної або стрічкової обв'язки пачок навантаженого 
металу; 

– відсутність дротяної ув'язки бічних стійок і торцевих щитів при 
навантаженні труб на платформах; 
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– відсутність обрешітки над торцевими бортами платформ або 
стінками піввагонів при перевезенні металобрухту; 

4) при завантаженні вагонів вантажами в ящиках, пакетах, 
контейнерах і автотехнікою: 

– вантаж, не закріплений розпірними і упорними брусками і 
дротовими розтяжками від поздовжнього і поперечного зміщення в 
ящиковій упаковці; 

– відсутність упорних, розпірних брусків і дротяного кріплення 
вантажів циліндричної форми; 

– незакріплені упорними брусками і дротовими розтяжками вантажі 
на колісному і гусеничному ходу, стріли і навісне робоче обладнання 
кранів і екскаваторів (ковшів, захватів і т. д.); 

– відсутність у комплекті одного або декількох контейнерів масою 
брутто 3 або 5 т, навантажених на платформах, у піввагонах-
контейнеровозах або піввагонах; 

– зсув великотоннажних контейнерів при перевезенні на 
спеціалізованих платформах через злам нижніх фітингів контейнерів на 
упорні головки платформ; 

– розвалення транспортного пакету вантажу на відкритому 
рухомому складі; 

5) за пломбуванням і блокуванням вагонів: 
– відсутність пломб на дверях платформ, у тому числі, порожніх 

льодовиків і вагонів, що прямують під обробку на дезпромстанції по II и III 
категоріях; на дверях кабін автотракторної техніки; 

– несправність пломб (зрізування, обрив пломбувального дроту, 
підв’язка пломб, слід повторного стиснення, неправильна навіска); 

– можливість витягування болтів з гранованою головкою з дверних 
накладок і наявність тріщин на вушках дверних накладок; 

– відсутність на дверних накладках вагонів і запірних пристроях 
контейнерів дротяних закруток або наявність таких закруток зі слідами їх 
повторного накладення; 

– наявність петлі навішування пломби розміром більше 45 мм при 
пломбуванні дверей вагонів і більше 25 мм при пломбуванні дверей 
контейнерів; 

– можливість вільного переміщення затисненої пломби по навісці і 
витягування вузла навіски з пломби; 

– відсутність пломб на вентиляційних люках льодовиків або 
повітряних ковпачках та інші додаткові пристосування спеціальних 
цистерн; 

– незрозумілі відтиски на пломбах, якщо за ними не можна 
встановити найменування станції; 

– відсутність пломб на брезенті при навантаженні вантажів з 
укриттям при наявності відміток про таке перевезення в перевізних 
документах; 

6) пов'язані з умовами перевезення вантажів: 
– незабезпечення вентилювання вантажів при закритих бічних 

люках вагонів, а також наявність незакріплених люків, які мають 
відхилення від стіни критого вагона більш ніж на 100 мм; 
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– зміщення навантажених на платформи або транспортери 
негабаритних (великовагових) вантажів відносно контрольних смуг. 

Перелічені вище комерційні несправності призводять до розвалення 
вантажу на шляху прямування, падіння вантажу або його частини, а 
також зміщення, розвороту, порушення кріплення вантажу і його втрати, 
псування та до інших небезпечних (ЗТП) і затратних в фінансовому плані 
ситуацій. Такі випадки можуть призвести до травмування людей, великих 
економічних втрат і екологічних збитків, як з боку залізниці, так і з боку 
вантажовласника. 

Для забезпечення схоронності вантажів при перевезенні діють 
статути, кодекси, правила перевезень, договори та інші нормативні 
документи. 

Спочатку правильність навантаження контролює вантажовідправник. 
Відправляючи вантаж, він зобов’язаний вживати всі залежні від нього 
заходи, що забезпечують його схоронність під час перевезення. 
Дотримання встановленого порядку і відповідне оформлення видачі-
приймання вантажу має вирішальне значення для виявлення обставин, 
при яких виникли нестача, псування або пошкодження вантажу, тобто 
виникла комерційна несправність. 

При надходженні вагонів (вантажу) на станцію їхній огляд 
здійснюється працівниками пунктів комерційного огляду поїздів (далі – 
ПКО) і пунктів технічного огляду вагонів (далі – ПТО). 

В нашому випадку ми розглядаємо саме ПКО, як структурний 
елемент великої системи перевізного процесу. Завдяки ПКО 
здійснюється контроль за станом вантажу, його кріпленням, розміщенням 
і відповідністю до зазначених даних в документах на шляху слідування. 
Якщо детальніше, то кожна зміна очолюється старшим приймальником 
поїздів, у підпорядкуванні якого знаходяться приймальники поїздів і 
робочі для усунення комерційних несправностей. Технологія роботи ПКО 
має забезпечувати якісний комерційний огляд усіх поїздів і вагонів за час, 
зазначений у технологічних процесах роботи ПКО і станції. 

Випадки з комерційними несправностями, які зазначені вище, з 
технологією огляду вантажу і вагонів та і повністю перевізний процес стають 
предметом дослідження експерта в межах призначеної експертизи. 

На основі виконаної роботи можна зробити висновок, що питанням 
правильного кріплення і розміщення вантажу при перевезенні залізницею 
і операціям, що супроводжують ці процеси, приділяється велика увага, 
але це питання не розкрито в експертній практиці, при дослідженні 
перевізного процесу в межах виконання судових залізнично-
транспортних експертиз. 

За умови дотримання напряму запобігання настання випадків ЗТП 
через комерційні несправності, необхідно усім сторонам перевізного 
процесу забезпечити суворе дотримання технічних умов розміщення і 
кріплення вантажів на всьому шляху прямування. З можливих варіантів, 
що можуть зменшити кількість небезпечних транспортних ситуацій (далі 
НТС) є: технічне оновлення залізничного рухомого складу, постійне 
підвищення кваліфікації працівників залізниці і зокрема працівників 
комерційного цеху (ПКО), поповнення сучасною апаратурою діагностики 
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та обслуговування вагонів і вантажів, а також постійне вдосконалення і 
розвиток методів кріплення та розміщення вантажів у вагонах. 

Пропонуємо детальніше розглянути перевізний процес зі сторони 
відповідної нормативної документації, яка регламентує і класифікує 
вантаж, який перевозиться. 

На початковому етапі процесу перевезення вантажів залізничним 
транспортом (оформлення) згідно Єдиної тарифно-статистичної 
номенклатури вантажів (ЄТСНВ) встановлюється фактична назва і код 
позначення вантажу, який і буде використовуватися залізницею при 
оформленні перевізних документів. 

ЄТСНВ складається з: 
– мінімальних вагових норм завантаження; 
– таблиць кратності ЄТСНВ номенклатурі вантажів плану та обліку 

навантаження на залізницях; 
– алфавітного списку вантажів; 
– переліку вантажів за тарифними групами, позиціями і номерами 

вантажів у позиції (кодами). 
Для формування знань про ЄТСНВ, який також стає об’єктом 

дослідження в судовій залізнично-транспортній експертизі пропонуємо 
розглянути його детальніше. Найменування вантажу в перевізних 
документах, згідно з правилами Статуту залізниць і тарифними 
правилами, має бути зазначене відповідно до найменувань, наведених в 
Алфавітному списку вантажів, який є в ЄТСНВ. 

Напроти кожного найменування вантажу вказаний шестизначний код. 
Пропонуємо розглянути формування даного коду. Перші дві цифри коду 
позначають порядковий номер групи, третя цифра – порядковий номер 
позиції, четверта і п’ята цифри – номер конкретного вантажу, шоста 
цифра – контрольне число. Використання контрольного числа для 
проставляння в перевізних та інших формах документів визначається 
інструкціями щодо заповнення цих документів. За кодом вантажу можна 
визначити мінімальну вагову норму (МВН) для визначення: чи відповідає 
вантаж, який перевозиться з зазначеним в перевізних документах і чи 
вірно була розрахована повагонна плата при перевезенні вантажів та 
інші питання, які можуть ставитися в межах експертизи. 

В Алфавітному списку вантажів, для деяких вантажів зазначені 
узагальнені найменування, в які входять споріднені вантажі по 
виробничому або споживчому призначенню і матеріалу, віднесені до 
однакового тарифу. 

Зазначене в шестизначному коді проти кожного найменування 
вантажу тризначне число в цьому списку вантажів є одночасно як 
номером тарифної групи і позиції, так і номером статистичної 
номенклатури вантажів. 

Код вантажу використовується для отримання інформації про місце і 
час операцій з вантажем (вагоном), підхід вантажу під навантаження чи 
вивантаження, а також і в інших випадках. 

Для визначення найменування вантажу за його кодом необхідно 
звернутись до Переліку вантажів за тарифними групами, позиціями і 
номерами вантажів у позиції (кодами). 
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В ЄТСНВ наведено коди тарифних груп і позицій, їх найменування і 
відповідні до них тарифні класи. Для кожної позиції вказана мінімальна 
вагова норма (МВН) завантаження вагонів у тоннах. Якщо вага вантажу у 
вагоні менша або дорівнює МВН, то перевізна плата стягується за цю 
норму. У тих випадках, коли вага вантажу перевищує МВН, то розрахунок 
плат має стягуватися за масу вантажу у вагоні. Якщо проти коду позиції 
та її найменування в графі таблиці вказана відмітка «г/п», то розрахунок 
плат має стягується за вагу вантажу у вагоні, але не менше 
вантажопідйомності вагона в тоннах. Необхідно відмітити, що МВН, які 
наведені у таблицях, однакові, як для вагонів загального парку залізниць, 
так і для власних або орендованих. 

Експерт при виконанні судової залізнично-транспортної експертизи 
проводить дослідження вагових норм, відповідності вантажу, операцій на 
шляху слідування з вантажем і вагоном. Такі дослідження є важливими і 
на них також базується відповідь на питання причини настання пригоди, 
проміжних технічних причин щодо її настання, чи була можливість 
запобігти даній пригоді і відповідність дій причетних працівників залізниці. 

Основною роботою залізничного транспорту є перевезення вантажів і 
пасажирів при безумовному забезпеченні безпеки руху, а задоволення 
потреб в перевезенні – це основне його завдання. 

В даній роботі наведені комерційні несправності, які можуть вплинути 
як на безпеку руху, так і на перевізний процес в цілому. У випадках, коли 
виникла ЗТП з причин, що відносяться до комерційних несправностей, 
тоді експерт приділяє особливу увагу дослідженню вагових норм, стану 
вантажу, його кріпленню, розміщенню і усьому процесу перевезення. 

Отже, дотримання правил розміщення і кріплення вантажів, вагових 
норм відповідності вантажу, що перевозиться залізничним транспортом 
до зазначеного в перевізних документах є предметом досліджень 
судових експертів. 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 
О. В. Джус 

 
В работе отмечена важность исследования условий перевозки грузов 

железнодорожным транспортом при выполнении железнодорожно-
транспортной экспертизы, и приведены основные моменты при таких 
исследованиях. Одной из причин наступления железнодорожно-
транспортного происшествия (далее – ЖТП) с повреждением подвижного 
состава, элементов инфраструктуры, гибели людей и потерей груза, в связи 



Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза 

 607

с повреждением упаковки, целостности кузова вагона, может быть 
несоответствие массы груза с установленными весовыми нормами, 
неудовлетворительное техническое состояние подвижного состава, которым 
перевозится груз, неправильное крепление груза в вагоне, расстройство 
крепления на пути следования или вмешательства посторонних лиц к 
самому грузу (кража). В рамках выполнения железнодорожно-транспортной 
экспертизы, эксперты исследуют случаи схода железнодорожного 
подвижного состава, самопроизвольного движения вагонов с места стоянки с 
последующим их столкновением и другие. При наступлении ЖТП 
устанавливается соответствие действий, причастных работников железной 
дороги, с требованиями нормативных документов, причинно-следственная 
связь и непосредственная техническая причина его наступления. Эксперты, 
выполняя исследования, в пределах экспертизы рассматривают различные 
возможные несоответствия, которые могли стать причиной наступления 
ЖТП. Несоответствие массы груза с установленными весовыми нормами при 
перевозке железнодорожным транспортом рассматривается экспертами, 
именно как возможное несоответствие, которое могло существенно повлиять 
на возникновение происшествия. Указанное направление исследований 
требует детального рассмотрения с позиции судебной экспертизы. В статье 
рассмотрены отдельные вопросы данного вида несоответствия. Более 
подробно эти моменты рассматриваются в научно-исследовательской 
работе, посвященной исследованию основных транспортных характеристик 
грузов, перевозимых и их упаковок с оценкой возможности их влияния на 
причинно-следственную связь с наступлением ЗТП в рамках выполнения 
железнодорожно-транспортной экспертизы. Каждый вид неисправностей 
(несоответствий) выявленных при перевозке грузов железнодорожным 
транспортом, исследуется в рамках выполнения судебных железнодорожно-
транспортных экспертиз, требуют формирования детальных экспертных 
подходов. Представленная работа, подтверждает актуальность разработки 
методики оценки влияния особенностей перевозки груза, на наступление 
железнодорожно-транспортных происшествий. 

Ключевые слова: коммерческие неисправности, судебная 
железнодорожно-транспортная экспертиза, груз, особенности перевозки, 
крепления, весовые нормы. 

 
FEATURES OF RESEARCH OF COMMERCIAL FAULTS OF CARGO 

TRANSPORTATION WHEN EXECUTING FORENSIC RAILWAY 
TRANSPORT EXAMINATIONS 

 
O. Dzhus  

 
In the article was noted the importance of the study of the conditions for the 

carriage of goods by rail transport when executing the railway transport 
examination, and the main points of such studies are given. One of the causes of 
the onset of a railroad accident (hereinafter referred to as RTA) with damage to 
the rolling stock, infrastructure elements, loss of life and loss of cargo through 
damaged packaging, the integrity of the car body may be a mismatch of the cargo 
weight with established weight standards, unsatisfactory the technical condition of 
the rolling stock in which the cargo is transported, improper securing of the cargo 
in the car, disorder of attachment on the route or interference of unauthorized 
persons to the cargo itself (theft). As a part of the railway-transport expertise, 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

608 

experts investigate cases of derailment of railway rolling stock, spontaneous 
movement of cars from the parking lot, followed by their collision, and other cases. 
Upon the occurrence of an RTA, the compliance of the actions of the railway 
employees involved with the requirements of regulatory documents, the causal link 
and the immediate technical reason for its occurrence is investigated. Experts 
carrying out research within the examination regarded various possible 
discrepancies that could cause the occurrence of RTA. The inconsistency of the 
mass of the cargo with the established weight standards for transportation by rail 
is considered by experts, precisely as a possible discrepancy that could 
significantly affect the occurrence of the accident. This direction of research 
requires detailed consideration from the position of forensic expertise. The article 
discusses individual issues of this type of inconsistency. These points are 
considered in more detail in a research work devoted to a study of the main 
transport characteristics of the goods transported and their packages, with an 
assessment of the possibility of their influence on the causal relationship with the 
onset of the RTA as part of the railway transport expertise. Each type of faults 
(inconsistencies) identified during the carriage of goods by rail is investigated as 
part of the implementation of forensic railway transport examinations and requires 
the formation of detailed expert approaches. The presented work confirms the 
relevance of developing a methodology for assessing the impact of cargo 
transportation features on the onset of railway accidents. 

Key words: commercial malfunctions, forensic railway-transport expertise, 
cargo, features of transportation, fasteners, weight standards. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИЦІ ДІАМЕТРІВ КОЛІС КОЛІСНОЇ ПАРИ 
ВАГОНА НА ЙОГО СХІД МЕТОДОМ КВАЗІДИНАМІКИ  

Стаття присвячена дослідженню впливу різниці діаметрів коліс вагона 
рухомого складу на його схід. Дані дослідження проводилися методом 
квазідинамічних деформацій. Встановлено, що значна різниця діаметрів 
коліс колісної пари вагона негативно впливає на динаміку, безпеку руху, 
знос його ходових частин. 

Ключові слова: рухомий склад, різниця діаметрів коліс, метод 
квазідинаміки. 

За останні роки спостерігалася значна кількість випадків сходу 
рухомого складу з рейок внаслідок несправностей верхньої будови колії, 
падіння деталей ходових частин на колію, несправностей колісних пар, 
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руйнування роликових підшипників буксового вузла, зламів бокових рам 
візків, обривів автозчепів, несправностей гальмівного обладнання. 

Поряд з даними випадками трапляються сходи рухомого складу, які 
пов’язані з незадовільною взаємодією елементів рухомого складу і ділянок 
колії, в результаті чого може відбуватися вкочування колеса на головку 
рейки під дією бокових сил [1, 2]. Дослідження умов сходу рухомого складу 
з рейок в даному випадку вимагає аналізу складного поєднання багатьох 
чинників силової взаємодії рухомого складу і колії. 

Бокова сила притиснення гребня колеса до рейки для набігаючої 
колісної пари візка в прямій ділянці колії визначається за формулою [1]: 

 
Б Б Б Б Б Б ,   (1) 

 
де Б 	– бокова сила притиснення гребня колісної пари до робочої 

грані рейки при наявності різниці діаметрів її коліс, кН; Б 	– бокова сила 
притиснення при дії рамної сили, кН; Б 	– бокова сила, яка виникає в 
кривих ділянках колії при наявності відступів у плані (рихтовок), кН; 

Б 	– бокова сила, яка виникає при наявності кута набігання колісної пари, 
кН; Б 	– бокова сила, яка виникає при гальмуванні поїзда, кН. 

З формули (1) видно, що значне притиснення колеса рухомого складу 
до головки рейки в прямій ділянці колії може бути викликане такими 
несправностями ходових частин вагонів як: значною різницею діаметрів 
коліс колісної пари внаслідок інтенсивного зносу поверхні кочення колеса 
колісної пари; непаралельністю осей колісних пар візка; різницею гребенів 
на одній колісній парі більше допустимої; зносом п’ятників, підп’ятників та 
ін. [3]. 

Під час руху колісної пари в прямій ділянці залізничної колії наявність 
різниці діаметрів коліс приводить до того, що вісь, відносно якої центр мас 
колісної пари виконує коливальний рух, зміщується паралельно осі рейкової 
колії на величину Δ 	0,5  в напрямку рейки, по якій котиться колесо з 
меншим діаметром. 

Величина зміщення Δ визначається за виразом [2]: 

 

Δ ,    (2) 

 
где , – більший і менший діаметр коліс колісної пари відповідно, мм; 

n – конусність поверхні кочення колеса. 
Залежно від різниці діаметрів (  – ), величина зміщення	Δ може 

виявитися меншою, рівною чи більшою половини зазору	0,5  в рейковій 
колії. 
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Підставивши у вираз (2) Δ 0,5 , отримаємо формулу (3). За її 
допомогою можна визначити різницю діаметрів коліс [  – ], при якій 
гребінь колеса з меншим діаметром під час всього часу руху вже 
притискається до робочої грані рейки [1, 2]: 

 
2 2	 	 	–	 	 	 1 2 2′ ,     (3) 

 
де  – ширина колії, мм;	 	– насадка колісної пари, мм; , 	–	товщина 

першого і другого гребеня відповідно, мм; 2(’ – потовщення гребеня; 
 – конусність колеса. 

У випадку, якщо різниця діаметрів коліс (  – ) є меншою [  – ], то 
колесо колісної пари не притискається до рейки і Б 0. Якщо 
ж	 	–	 , то колесо буде притискатися до робочої грані 
рейки із силою	 Б . 

Cилу Б можна визначити двома методами: методом квазістатичних 
деформацій і методом квазідинаміки (інверсивності руху). 

За першим методом сила Б  визначається за виразом [1]: 

 

Б
у

∗ ∗ ,                              (4) 

 
де у– модуль пружності підрейкової основи по відношенню до 

горизонтального згину, кН; 	– кут між лінією дії сили	 н	і віссю Z; 
– відстань між віссю Z і лініями дії сил  і н  (див. рис. 1-2), 

кН;= , 	– відстань від центру мас поперечного перерізу головки 
рейки до центру кручення рейки, м;	 – відстань від центру мас 
поперечного перерізу головки рейки до точки прикладення сили н, м; 

 – коефіцієнт. 
За методом квазідинаміки сила Б 	визначається за виразом: 

 

Б
2 п

2
1 2 1 2

∗
1

2 g 0
∗ ,    (5) 

 
де 	– маса підресорного вантажу, яка припадає на одну колісну пару, 

кг; ∗– відстань між кругами кочення коліс, мм. 
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Рис.1. Сили, які передаються від рейки на колісні пари (реакції) 
 
За допомогою формули (5) проведемо дослідження величини бокової 

сили Б для таких параметрів вагона: 	 п= 5,75·103кг, 
	 з = 22,25·103кг,	 ∗= 1,6 м, g = 9,8 м/с2, п =20м/с2, =0, =918 мм, 

=916 мм. 

 
 

Рис. 2. Сили, які передаються на рейку від колеса колісної пари 
  



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 612 

При цьому різниця діаметрів коліс (  – ) буде змінюватися від 2 до 
5 мм. 

Розрахунок виконаємо для порожнього та завантаженого стану 
вагона. Отримані результати наведемо на рис 1. 

 

 
 

Рис. 3. Залежність сили Б 	від різниці діаметрів коліс 	– 	  
 
Як видно з рисунку 3 сила	 Б1 значно зростає із збільшенням різниці в 

діаметрах коліс колісної пари вагона. Для завантаженого вагона дана сила 
збільшується інтенсивніше в порівнянні з порожнім. Це пов’язано з тим, що 
сила Б 	прямо пропорційно залежить від маси вантажу, яка припадає на 
колісну пару. Однак як для порожнього, так і для завантаженого вагона ріст 
бокової сили має негативний вплив. 

Збільшення сили Б  призводить до росту бокової сили	 Б. У поєднанні 
із розвантаженням колеса це може призвести до його вкочування на головку 
рейки і, як наслідок, до сходу вагона рухомого складу. Також збільшення 
бокової сили викликає підвищений знос рейки, гребеня колеса, яке 
притискається. В то й же час на поверхні кочення другого колеса 
утворюється прокат неправильної форми. 

Отже, збільшення різниці діаметрів коліс негативно позначається на 
динаміці рухомого складу, а також безпеці руху. Тому важливим 
завданням є забезпечення утримання коліс колісної пари із найменшою 
різницею її діаметрів. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗНОСТИ ДИАМЕТРОВ КОЛЁС 
КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА НА ЕГО СХОД МЕТОДОМ 

КВАЗИДИНАМИКИ  
 

А. Я. Кузишин 
 

В статье отмечается, что горизонтальные поперечные силы, 
возникающие в процессе прижатия гребней колес к рабочей грани рельса, 
при определенных условиях могут оказаться весьма значительными. Эти 
силы в сочетании с разгрузкой колеса, вызванной геометрическими 
отклонениями верхнего строения пути в плане и профиле, могут привести к 
вкатыванию колеса колесной пары на головку рельса и, как следствие, к 
сходу вагона подвижного состава. 

Такое прижатие колеса к головке рельса на прямом участке пути, может 
возникнуть при следующих неисправностях ходовых частей вагонов:  

– не параллельность осей колесных пар тележки, вызванных разницей 
баз боковых рам, износом буксовых проемов;  

– разницей гребней на одной колесной паре больше допустимой, 
износом пятников, подпятников;  

– значительной разницей диаметров колес колесной пары, вызванной 
интенсивным износом поверхности катания одного из них и др. 

В данной статье выполнено исследование влияния разницы диаметров 
колес колесной пары на величину боковой силы для порожнего и 
загруженного состояния вагона. 

Полученные результаты позволили сделать вывод, что увеличение 
разницы диаметров колес колесной пары загруженного вагона подвижного 
состава приводит к более интенсивному росту боковой силы, по сравнению с 
порожним. Это вызвано линейной зависимостью боковой силы от массы 
вагона подвижного состава. 

Однако как для порожнего, так и для загруженного вагона рост значения 
боковой силы имеет негативное влияние. В сочетании с разгрузкой колеса 
это увеличивает вероятность вкатывания колеса колесной пары на головку 
рельса. Также увеличение действия боковой силы от колесной пары на 
рельс вызывает повышенный износ рельса, гребня колеса, которое 
прижимается. В то же время на поверхности качения другого колеса 
образуется прокат неправильной формы. 
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Поэтому важным является обеспечение удержания колес колесной пары 
с наименьшей разницей её диаметров. 

Ключевые слова: подвижной состав, разница диаметров колес, метод 
квазидинамики. 

 
INVESTIGATION THE INFLUENCE DIFFERENCE OF THE WAGON’S 
WHEELS DIAMETERS ON ITS DERAILMENT BY QUASI-DYNAMICS 

METHOD  
 

A. Kuzyshyn 
B.  

In the article the author notes that the horizontal forces arising in the process 
of pressing the wheel flanges to the working edge of the rail, under certain 
conditions can be very significant. These forces, in combination with the wheel 
unloading, caused by the geometric deviation of the track in the plan and profile, 
can lead to rolling the wheel of the wheelset onto the rail head and, as a 
consequence, to the stock derailment.  

Such pressing of the wheel to the rail head in the straight part of the track can 
occur when faults in the running gears of the wagons: non-parallelism of the axles 
of the wheel pairs of the bogie frame by the difference in the bases of the side 
frames, wear of the guide axle-box openings; the difference of the flanges on one 
wheel pair is more than permissible, wear of the body and bogie bolster center 
plates, step bearing; a significant difference in the diameters of the wheels of the 
wheelset caused by the intense wear of the rolling surface of one of them, etc. 

The article deals with the investigation of the influence of the wheels’ 
diameters difference of the wheelset on the amount of lateral force for the empty 
and loaded state of the rolling stock wagon. 

The results obtained made it possible to conclude that an increase in the 
wheels’ diameters difference of the wheelset of a loaded wagon of rolling stock 
leads to more intensive growth of the lateral force, as compared with the exhaust. 
This is caused by the linear dependence of the lateral force on the mass of the 
wagon of the rolling stock. 

However, for both the empty and the loaded wagon, the increase in the lateral 
force value has a negative effect. In conjunction with the unloading of the wheel it 
increases the probability of rolling in the wheel of the wheelset on the rail head. 
Also, an increase in the action of the lateral force from the wheelset on the rail, 
causes increased wear of the rail, the wheel flange, which is pressed. At the same 
time, rolling surfaces of an irregular shape are formed on the surface of the other 
wheel. 

Therefore, it is important to ensure the maintenance of the wheels of a wheel 
pair with the smallest difference in its diameters. 

Key words: rolling stock, diameter difference of wheels, quasi-dynamics 
method. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАЇЗДУ ЛОКОМОТИВА НА ПЕРЕШКОДУ: НЕОБХІДНІ 
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Стаття присвячена встановленню переліку документів та відповідних 

даних, які необхідні для проведення судової залізнично-транспортної 
експертизи в повному обсязі у випадку наїзду рухомого складу на перешкоду 
(людину, автотранспортний засіб, нерухомі об’єкти). 

Ключові слова: судова залізнично-транспортна експертиза, рухомий 
склад, наїзд, локомотив, колія, перешкода. 

 
 

Однією з задач, що вирішуються при проведенні судової залізнично-
транспортної експертизи, є дослідження дій та обставин залізнично-
транспортної пригоди. 

Необхідно пам’ятати, що залізнична колія – це зона підвищеної 
небезпеки. Тому при користуванні послугами залізничного транспорту, 
знаходженні на його територіях та об’єктах, громадяни України повинні 
суворо дотримуватися вимог «Правил безпеки громадян на залізничному 
транспорті України» [1] та «Правил поведінки громадян на залізничному 
транспорті України» [2], а водії при перетині залізничних колій – «Правил 
дорожнього руху України». Невиконання вимог зазначених Правил може 
призвести до настання залізнично-транспортної пригоди, а саме наїзду 
рухомого складу на перешкоду. 

Часто для виконання такого роду судових залізнично-транспортних 
експертиз експертові надходить не вся необхідна інформація, що може 
призвести до неповноти дослідження або неможливості надання 
висновку. В першу чергу, це пов’язано з тим, що працівники органів 
досудового розслідування, виїжджаючи на місце залізнично-транспортної 
пригоди, не маючи спеціальних знань, не можуть відібрати необхідну для 
проведення експертизи інформацію у повному обсязі. 

Отже, метою даної роботи є встановлення переліку необхідних 
документів та відповідних даних, які необхідні експерту для повного та 
об’єктивного проведення судової залізнично-транспортної експертизи у 
випадку наїзду рухомого складу на перешкоду (людину, 
автотранспортний засіб, нерухомі об’єкти). 

Перелік документів та даних, які необхідні для повноти експертного 
висновку у випадку наїзду рухомого складу на перешкоду: 
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1. Оригінал швидкостемірної стрічки (рис. 1). 
 

 
 
а) 
 

 
б) 
 

Рис. 1. Швидкостемірна стрічка: а – загальний вигляд швидкостемірної 
стрічки; б – реєстрація параметрів на швидкостемірній стрічці: 1 – реєстрація 
заднього ходу; 2 – реєстрація швидкості руху; 3 – реєстрація тиску гальмівної 

магістралі; 4 – реєстрація часу ходу рухомого складу 
 

На швидкостемірних стрічках швидкостемірами 3СЛ-2М проводиться 
реєстрація наступних параметрів: 

– швидкості руху, пройденого шляху, добового часу руху і стоянок, 
напрямку руху, сигнальних вогнів локомотивного світлофора, положення 
пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації безперервної дії, тиску 
повітря в гальмівній системі (режиму гальмування) і стану-системи 
автоматичного управління гальмами. 

Для того, щоб отримати вказаний документ органам досудового 
розслідування необхідно звернутися у локомотивне депо. 

Згідно з пунктом 4.13 Інструкції [3] «розшифровані без порушень 
швидкостемірні стрічки зберігаються в базі після закінчення поточного 
місяця протягом 30 діб, а стрічки, за якими проводилися службові 
розслідування й вони записані до Журналу № 2 (Паспорт 
ГКИУ.442293.006ПС до стенда «Вектор ДШ2 (МДШ)»), зберігаються 
протягом одного року з моменту розшифровування». 

Після закінчення встановленого терміну зберігання стрічок вони 
вилучаються особою, яка має на це уповноваження. 

2. Довідка про забезпечення поїзда гальмами ВУ–45 (рис. 2). 
Використовуючи довідку ВУ-45 та маючи такі параметри, як щільність 

гальмівної магістралі поїзда та гальмівне натиснення колодок експерт 
має можливість розрахувати гальмівний шлях поїзда та порівняти його з 
нормативними значеннями, а також дати обґрунтовану та об’єктивну 
відповідь на питання щодо встановлення технічного стану гальмівної 
системи поїзда. 
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Рис. 2. Форма довідки про забезпечення поїзда гальмами ВУ-45 
 
Для отримання довідки ВУ-45 органам досудового розслідування 

необхідно звернутися у вагонне депо, оскільки другий примірник 
зберігається у оглядача вагонів протягом 7 діб. 

3. Поздовжній профіль та план ділянки колії, на якій сталася 
залізнично-транспортна пригода та інформація щодо типу колії на цій 
ділянці (ланкова чи безстикова) (рис. 3). 

Дана інформація є необхідною, оскільки величина гальмівного шляху 
залежить від поздовжнього профілю, плану та типу залізничної колії. 
Вказану інформацію органи досудового розслідування можуть отримати 
звернувшись до дистанції колії, яка обслуговує ділянку колії, на якій 
відбулася залізнично-транспортна пригода. 

4. Натурний лист форми ДУ-1 для вантажного поїзда та ДУ-1Л – для 
пасажирського. 

Вказаний документ є необхідним для визначення типу вагонів у 
складі поїзда та їх основних характеристик, що в подальшому будуть 
використовуватись при розрахунку гальмівного шляху поїзда. 

Для отримання цього документу органам досудового розслідування 
необхідно звернутись до станції формування даного поїзда. 

5. Попередження на поїзд форми ДУ-61 (рис. 4) та інформація щодо 
допустимої швидкості руху на ділянці виникнення залізнично-
транспортної пригоди. 
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Рис. 3. Поздовжній профіль колії 
 

 
 

Рис. 4. Попередження форми ДУ-61 
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Вказана у документі інформація є необхідною для визначення 
відповідності дій членів локомотивної бригади щодо не перевищення 
максимально допустимої швидкості руху. 

Для отримання даної інформації органам досудового розслідування 
необхідно звернутись у службу колії та службу перевезень. 

6. Схема відтворення обстановки залізнично-транспортної пригоди із 
зазначенням конкретних відстаней зупинки голови поїзда, місця 
розташування перешкоди з прив’язкою до кілометрового чи пікетного 
стовпчика (знаку), опори контактної мережі або іншого елемента 
залізничної інфраструктури, який має фіксоване розташування. 

Слід зазначити, що схематичне відображення обстановки залізнично-
транспортної пригоди є необхідним експерту для моделювання механізму 
даної залізнично-транспортної пригоди та встановлення можливості її 
запобігання. 

Отже, отримавши необхідні документи та дані відповідно до переліку, 
який зазначений у даній статті, експерт може об’єктивно та достовірно 
оцінити вплив дій кожного із учасників на реалізацію даної залізнично-
транспортної пригоди в цілому. 
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НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В 
СЛУЧАЕ НАЕЗДА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ПРЕПЯТСТВИЕ 

 
А. Я. Кузишин  
О. Б. Ковальчук 

 
Одной из задач, которая решается при проведении судебной 

железнодорожно-транспортной экспертизы являются исследования действий 
и обстоятельств железнодорожно-транспортного происшествия. Проведя 
анализ состояния безопасности движения в структуре ПАО «Укрзализныця» 
автором было установлено, что за последние годы количество случаев 
наезда подвижного состава на пешеходов и автотранспортное средство 
значительно увеличилось. Это объясняется в первую очередь 
несоблюдением «Правил поведения граждан на железнодорожном 
транспорте». Было отмечено, что при выполнении такого рода судебных 
железнодорожно-транспортных экспертиз эксперту поступает неполное 
количество необходимой информации, что может стать следствием 
неполноты исследования или невозможности дачи заключения о данном 
железнодорожно-транспортном происшествии. В первую очередь это 
связано с тем, что работники органов МВД, выезжая на место 
железнодорожно-транспортного происшествия и не имея специальных 
знаний, не могут отобрать необходимую информацию для качественного 
проведения экспертизы. 

Проведя исследования, авторами было установлено, что для полного и 
качественного проведения железнодорожно-транспортной экспертизы, в 
случае наезда подвижного состава на препятствие (автотранспортное 
средство или человека), эксперт должен иметь в наличии соответствующий 
объём сведений. Для этого ему необходимо представить следующие 
документы: оригинал скоростемерной ленты, модуль памяти ККД-3, кассету 
регистрации КЛУБ-У; справку об обеспечении поезда тормозами ВУ-45; 
информацию о типе пути, на котором произошло железнодорожно-
транспортное происшествие (звеньевой или бесстыковой), продольный 
профиль и план участка пути, на котором произошло железнодорожное 
транспортное происшествие; натурный лист формы ДУ-1 для грузового 
поезда, и ДУ-1Л – для пассажирского; информацию о допустимой скорости 
движения на участке возникновения железнодорожно-транспортного 
происшествия; предупреждение на поезд формы ДУ-61; графическое 
воспроизведение четкой обстановки железнодорожного транспортного 
происшествия с указания конкретной точки остановки головы поезда, места 
расположения препятствия с привязкой к пикетному столбику. 

Итак, получив необходимую информацию в соответствии с перечнем, 
который указан в данной статье, эксперт может объективно и достоверно 
оценить влияние действий каждого из участников данного происшествия на 
реализацию механизма данного железнодорожного транспортного 
происшествия в целом. 

Ключевые слова: судебная железнодорожно-транспортная экспертиза, 
подвижной состав, наезд, локомотив, путь, препятствие. 
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REQUIRED MATERIALS FOR EXPERTISE IN CASE OF RUNOVER 
ROLLING STOCK ON AN OBSTACLE 

 
A. Kuzyshyn  
O. Kovalchuk 

 
One of the tasks that are being solved during the forensic railway transport 

expertise is to investigate the actions and circumstances of a railway accident. 
After analyzing the state of traffic safety in the structure of Ukrzaliznytsia OJSC, 
the author found that in recent years the number of runover incidents of rolling 
stock on pedestrians and motor vehicles has increased significantly. This is 
primarily due to the non-observance of the ‘Rules of Conduct of Citizens in 
Railway Transport’. It was noted that when performing such railway transport 
expertise, the expert receives an incomplete amount of necessary information, 
which may be the result of incomplete research or the impossibility of giving an 
opinion on this railway accident. First of all, this is due to the fact that employees 
of the bodies of the Ministry of Internal Affairs when they are at the scene of a 
railroad accident have no special knowledge and cannot select the necessary 
information for the qualitative expertise. 

And so, after conducting research, the author came to the conclusion that for 
a full and high-quality railway transport expertise in the event of rolling stock hitting 
an obstacle (vehicle or person), the expert needs to have the following list of 
documents and relevant data, namely: original speedometer module KKD-3 
memory, registration tape CLUB-U; certificate on the provision of the train with 
VU-45 brakes; information on the type of track on which the railway accident 
occurred (link or continuous), the longitudinal profile and the plan of the section of 
the route on which the railway accident occurred; full-scale sheet form DU-1 for a 
freight train, and DU-1L – for the passenger; information on the permissible speed 
of movement in the area of the railway accident; warning on the train form DU-61; 
graphic reproduction of a clear situation of a railway accident with an indication of 
a specific stopping point of the train’s head, the location of the obstacle with 
reference to the picket column. 

So, having received the necessary information in accordance with the list that 
is specified in this article, the expert can objectively and reliably assess the impact 
of the actions of each of the participants in this incident on the implementation of 
the mechanism of the railway accident as a whole. 

Key words: forensic railway-transport expertise, rolling stock, runway, 
locomotive, track, obstacle. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УМОВАХ 
НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКУ 

 
У статті розглянуті питання щодо проведення судових оціночно-

будівельних та оціночно-земельних експертиз та експертних досліджень з 
оцінки об’єктів нерухомого майна в умовах нестабільного ринку. 

Ключові слова: нерухоме майно, оцінка, нестабільний ринок, 
актуалізація вартості пропозиції, коригування на торг. 

 
 
Не отямившись повністю після світової фінансово-економічної кризи 

(відомої як «Велика Рецесія»), яка почалася в кінці 2007 року і досягла 
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свого найбільшого піку у вересні 2008 року, в Україну на початку 2014 року 
прийшла нова криза, яка має політичні, економічні та соціальні чинники. За 
таких несприятливих умов окремі сегменти ринку в нашій державі 
починають демонструвати різкі темпи уповільнення або взагалі 
перебувають у стадії стагнації. 

Не став виключенням і ринок нерухомості, який на сьогоднішній день 
переживає далеко не найкращі свої часи. До найбільш суттєвих 
економічних факторів, які вплинули на даний сегмент ринку, можна 
віднести: 

– стрімке зниження курсу національної валюти по відношенню до 
іноземних валют та міжнародних розрахункових одиниць (зокрема, з 
початку січня 2014 року по кінець грудня 2018 року офіційний курс гривні 
до 100 доларів США виріс з 799,30 до 2 768,83 [1]); 

– підвищення процентних ставок (нагадаємо, що з 04.03.2015 по 
28.08.2015 облікова ставка НБУ у розмірі 30 % досягала свого найбільшого 
значення за останні 15 років [1]); 

– практично повну відсутність іпотечного кредитування на фоні 
колосальних проблем у банківському секторі (зокрема, починаючи з 
2014 року понад 90 комерційних банків вийшли з ринку та рішеннями НБУ 
були ліквідовані [1]); 

– достатньо високі темпи інфляції (загальний індекс споживчих цін за 
2014-2018 роки становив 250,9 %, з якого найвищий показник був за 2015 
рік – 143,3 % [2]); 

– зменшення прямих іноземних інвестиції в економіку країни (як 
приклад, у 2014 році в економіку України надійшло лише 2,5 млрд. доларів 
США, що на 55 % менше ніж у 2013 році [3]); 

– високу ступінь доларизації економіки України на фоні ще більшого 
зростання рівня недовіри населення до національної валюти; 

– загальне різке падіння платоспроможності громадян. 
За таких вкрай несприятливих умов, ринок нерухомості в Україні (а 

особливо вторинного ринку) значно сповільнився, оскільки всі його активні 
учасники зайняли позицію очікування, що призвело до різкого зниження 
кількості реально укладених угод. І справа тут полягає не тільки в 
розбалансованому співвідношенні між попитом та пропозицією, а просто 
учасники ринку ще не встигли пристосуватись (в тому числі, і психологічно) 
до нових економічних реалій. Так, продавці (власники нерухомості), 
очікуючи на швидку стабілізацію в країні, не сильно поспішають знижувати 
ціни в доларах США. А покупці, маючи у своєму розпорядженні лише 
власний капітал (в умовах неможливості залучення фінансових 
запозичень), не готові або не поспішають купувати за той самий грошовий 
доларовий еквівалент об’єкти нерухомості, вартість яких в гривневому 
еквіваленті навіть зросла. Після певної протидії «завищених» та 
«незручних» для покупців цін в гривні, та небажанні продавців зменшувати 
ціни в доларах США, тобто такої ситуації, коли говорять що «ринок 
завмер», перехід права власності здійснюється тільки при суттєвому 
коригуванні ціни продавцем. Іноді при реальній транзакції нерухомості 
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зменшення вартості (торг) може складати 30-50 % в доларовому 
еквіваленті. Таким чином, можна стверджувати, що на сьогодні склалася 
така ситуація, коли існує виключно «ринок покупця», який і визначає 
вартість нерухомості [4]. У протилежному ж випадку, у разі незгоди 
продавця на зниження ціни, він змушений буде знімати об’єкт з експозиції 
та уходити з ринку. 

Заручниками всієї цієї ситуації стали також судові експерти, оскільки 
при проведенні судових оціночно-будівельних та оціночно-земельних 
експертиз та експертних досліджень їм доводиться наштовхуватися з 
проблематикою щодо визначення вартості нерухомого майна в умовах 
фактичної відсутності реальних угод купівлі-продажу на ринку нерухомості 
та стрімкої девальвації національної валюти України. 

Дослідженню вирішення даного питання, окрім судових експертів, 
приділяють увагу також багато вітчизняних науковців, саморегулюючих 
організацій оцінювачів, оціночних компаній та інші. 

Так, у матеріалі [5], на підставі узагальнення результатів статистичних 
досліджень ринку купівлі-продажу нерухомого майна в Україні, авторами 
приведені емпіричні залежності динаміки зміни вартості нерухомості в 
доларовому і гривневому еквіваленті в моменти різкої зміни курсу валют. 
Зокрема, було показано цікаву динаміку поведінки цін на ринку в умовах 
швидко зростаючого курсу валюти (зокрема, американського долара) у k 
разів (k > 1), при якій: 

1. «нову» (актуалізовану) вартість нерухомого майна в доларовому 
представленні можна описати наступною емпіричною формулою: 

 

,    (1) 
де: 

 –«нова» (актуалізована станом на дату оцінки) вартість 
нерухомості в доларовому представленні (після зміни курсу); 

 – «стара» (вказана станом на дату публікації оголошення) 
вартість нерухомості в доларовому представленні (до зміни курсу); 

k – розрахунковий коефіцієнт, який показує величину зростання 
курсу американського долара по відношенню до української гривні у період 
між датою публікації інформації про об’єкт-аналог та датою оцінки: 

 
курс	долара	на	дату	оцінки

курс		долара	на	дату	публікації	оголошення	про	об єктпорівняння
; 

 
2. «нову» (актуалізовану) вартість нерухомого майна в гривневому 

представленні можна описати наступною емпіричною формулою: 
 

,    (2) 
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де:   – «нова» (актуалізована станом на дату оцінки) вартість 
нерухомості в гривневому представленні (після зміни курсу); 

 – «стара» (вказана станом на дату публікації оголошення) 
вартість нерухомості в гривневому представленні (до зміни курсу); 

k – розрахунковий коефіцієнт, який показує величину зростання 
курсу американського долара по відношенню до української гривні у період 
між датою публікації інформації про об’єкт-аналог та датою оцінки 
(визначається способом, аналогічним до зазначеного у попередньому 
пункті). 

В практичних розрахунках це означає наступне. Наприклад, якщо ми 
користуємося статистичними даними, вираженими у доларах США та 
актуальними до моменту різкої зміни курсу валют (або використовуємо 
аналоги, вартість яких на момент їх публікації була вказана у доларах 
США, а в період між датою публікації цих аналогів та датою оцінки 
відбулася зміна курсу валют), то після зміни курсу (станом на дату оцінки), 
наприклад, у 1,5 рази (k = 1,5), як це було в Україні в першій половині 
2014 року, коли мало місце різке зростання курсу з 8 до 12 гривень за 
долар, всі «старі» доларові ціни слід множити на поправочний коефіцієнт – 
0,833: 

 
12
8

1,5	, 

1 1,5
2 1,5

0,833 , 

 
у свою чергу, всі «старі» гривневі ціни слід множити на поправочний 
коефіцієнт – 1,25: 
 

1 1,5
2

1,25 . 
 
У зв’язку з цим, представляється доцільним, при використанні 

порівняльного методичного підходу, застосовувати ці емпіричні 
залежності для «актуалізації» вартості пропозиції аналогів на дату оцінки 
конкретного об’єкта, якщо в період між датою публікації відповідного 
оголошення і датою оцінки мали місце курсові зміни, пов’язані з 
девальвацією української національної валюти. 

Представлені емпіричні залежності дуже добре зарекомендували себе 
на практиці. В матеріалах [6, 7] проаналізована загальна динаміка 
(тенденція) поведінки ринку нерухомості у період з січня 2014 року по 
січень 2016 року, і показано, що на тлі стрімко девальвуючої національної 
валюти гривневі і доларові ціни «розходяться», тобто ціни, номіновані в 
американських доларах знижуються, а в українській валюті – навпаки 
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ростуть, що є по суті практичним підтвердженням правильності наведених 
емпіричних залежностей. 

У зв’язку з цим, можна впевнено стверджувати, що в рамках 
порівняльного методичного підходу проведення виконавцем оцінки 
процедури так званої «актуалізації» вартості пропозиції аналогів на дату 
оцінки конкретного об’єкта в умовах стрімкої девальвації української гривні 
є не просто допустимою, але й вкрай необхідною, оскільки це дозволяє 
нівелювати фактор «ретроспективності» публікації оголошень про об’єкти-
аналоги в умовах високого ступеня волатильності валютного ринку. Дану 
процедуру доцільно проводити у заключній частині етапу збирання і 
проведення аналізу інформації про продаж або пропонування подібного 
нерухомого майна та визначення об’єктів порівняння, а вже 
безпосередньо після цього переходити до зіставлення об’єкта оцінки з 
об'єктами порівняння з наступним коригуванням вже «актуалізованої» ціни 
продажу або ціни пропонування об’єктів порівняння. 

Що ж стосується самих коригувань, то тут також є на чому зосередити 
увагу, оскільки в сучасних умовах фактичної відсутності інформації щодо 
реальних угод купівлі-продажу на ринку нерухомого майна та стрімкої 
девальвації національної валюти України, знову актуальним постає 
питання розрахунку та обґрунтування величини коригування на торг. 

Знижка на торг за своєю економічною суттю є своєрідним індикатором 
стану ринку подібного (аналогічного) майна. Наявність або відсутність 
такої знижки, а також її абсолютна величина, дозволяють максимально 
оптимізувати дії сторін при купівлі або продажу майна в конкретних 
економічних умовах, з урахуванням виду відчужуваного майна, величини 
його вартості, прогнозованих ринкових тенденцій, а також розміру та 
активності самого ринку у конкретний період часу в межах конкретного 
регіону. 

Детальні роз’яснення відносно цього питання описані в матеріалі [8], в 
якому, серед іншого, запропоновано математичний вираз для розрахунку 
величини типової знижки на торг: 

 

∆торг Тр
і ,    (3) 

 
де: 
Тр – термін (загальна кількість місяців), протягом якого планується 

продати (реалізувати) об’єкт за ринковою вартістю (ціною); 
і – річна ставка дисконту (абсолютне значення), 

 – абсолютне значення річного темпу зміни ринкової вартості 
об’єкта в часі (якщо значення  додатне – маємо зростання вартості; якщо 
значення  від’ємне – маємо зниження вартості). 

З аналізу останнього співвідношення дуже легко можна зробити 
наступні висновки: 
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– для активних та розвинутих ринків, на яких типові терміни експозиції 
Тр відносно малі, особливо в періоди швидкого росту цін (додатні значення 

), знижки на торг ∆торг істотно зменшуються або зникають взагалі; 
– у періоди стагнації на ринках, для яких типові терміни експозиції Тр	

значно збільшуються, особливо в періоди зниження цін (від’ємні значення 
), знижки на торг ∆торг навпаки істотно збільшуються. 
Зауважимо, що під типовим терміном експозиції мається на увазі строк 

(проміжок часу), за який подібний об’єкт зазвичай продається на 
відкритому ринку. Термін експозиції визначається як період часу, 
починаючи з дати подання на відкритий ринок (публічна оферта) об’єкта 
оцінки до дати здійснення операції з ним. Іншими словами, це той часовий 
термін, за який об’єкт перебуваючи на відкритому ринку встигає залучити 
кількох потенційних покупців, один з яких в результаті здійснює операцію. 
Так, наприклад, для офісної нерухомості малої і середньої площі такий 
термін становить близько 2-6 місяців, для великої виробничої 
нерухомості – 8-12 місяців, для житлових квартир – близько 3-6 місяців, 
для іншої житлової нерухомості (приватних житлових будинків, котеджів та 
дач) – як правило, від 6 до 12 місяців. 

Приведемо конкретний приклад практичного застосування 
співвідношення для розрахунку величини типової знижки на торг. 
Наприклад, якщо відомо, що в середньому за рік подешевшання житлових 
квартир становитиме 15 % (  = -0,15 ), при цьому річна ставка дисконту 
для аналогічного сегменту ринку житлових квартир рівна 12 % (і	= 0,12 ), а 
типовий для ринку термін реалізації відповідних квартир становить три 
місяці (Тр = 3), то знижка на торг (у нашому конкретному випадку) буде 
дорівнювати 6,75%: 

 

∆торг Тр
і
12

3
0,12 0,15

12
0,0675. 

 
Якщо ж розглянути повністю аналогічний випадок, але вже припустити, 

що типовий для ринку термін реалізації відповідної нерухомості 
становитиме не три місяці, а шість (Тр = 6), то знижку на торг необхідно 
приймати вже на рівні 13,5 %: 

 

∆торг Тр
і
12

6
0,12 0,15

12
0,135. 

 
Наприклад, для крупних об’єктів промислової нерухомості в сучасних 

умовах темпи річного падіння вартості досягають 18-20 % (  = -0,18÷-0,20), 
а типовим для ринку терміном реалізації такого майна є період тривалістю 
8-12 місяців (Тр = 8÷12). У цьому випадку величина знижки на торг, для 
даного виду майна, може сягати величин 20-30 %. 
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Для земельних ділянок, наприклад, в умовах відсутності ринку річне 
падіння вартості може досягати і 50 % (  = -0,5), а термін реалізації 
такого майна в окремих випадках може становити навіть більше одного 
року (Тр = 12). За таких умов величина знижки на торг може досягати 
величин, які перевищують 50 %. 

З урахуванням результатів досліджень, можливо зробити наступні 
висновки: 

1. Використання порівняльного методичного підходу в сучасних 
вкрай несприятливих ринкових умовах, що склалися в Україні, в тому 
числі, і на фоні стрімкої девальвації національної валюти по відношенню 
до американського долара, потребує від виконавця оцінки (судового 
експерта або оцінювача) чіткого усвідомлення того факту, що практично 
всі учасники ринку нерухомості на даний момент зайняли очікувальну 
позицію, що призвело до фактичної відсутності самого ринку, як такого. 

2. Ринок нерухомого майна, якому завжди була притаманна певна 
інертність, в силу своєї специфіки реагує на будь-які зміни в економіці 
лише через певний проміжок часу, тобто має місце так звана «часова 
затримка». Процес досягнення ринком свого рівноважного стану 
затягується у часі ще й через те, що учасники ринку досі не можуть 
пристосуватися до нових економічних реалій, оскільки ситуація в країні в 
цілому продовжує змінюватися буквально щодня і говорити про будь-які 
ознаки стабілізації зарано. 

3. Аналіз загальної динаміки (тенденції) поведінки ринку нерухомості 
показує, що гривневі і доларові ціни на практиці «розходяться», тобто 
ціни, номіновані в американських доларах знижуються, а в українській 
валюті – навпаки ростуть. 

4. За таких умов в рамках порівняльного методичного підходу 
проведення судовим експертом або оцінювачем процедури так званої 
«актуалізації» вартості пропозиції аналогів на дату оцінки конкретного 
об’єкта в умовах стрімкої девальвації української гривні є не просто 
допустимою, але й вкрай необхідною, оскільки дозволяє виконавцю 
оцінки нівелювати фактор «ретроспективності» публікації оголошень 
про об’єкти-аналоги в умовах високого ступеня волатильності 
валютного ринку. Дану процедуру доцільно проводити у заключній 
частині етапу збирання і проведення аналізу інформації про продаж або 
пропонування подібного нерухомого майна та визначення об’єктів 
порівняння, а вже безпосередньо після цього переходити до 
зіставлення об’єкта оцінки з об’єктами порівняння з наступним 
коригуванням вже «актуалізованої» ціни продажу або ціни 
пропонування об’єктів порівняння. 

5. Процедуру «актуалізації» вартості пропозиції аналогів на дату 
оцінки доцільно проводити із використанням представлених вище 
емпіричних залежностей. 

6. Виконавці оцінки можуть також використовувати математичний 
вираз для розрахунку величини типової знижки на торг, абсолютне 
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значення якої залежить від трьох ринкових величин: прогнозного терміну 
експозиції, ставки дисконту та річного темпу зміни ринкової вартості в 
часі для конкретного майна. 

7. Для активних та розвинутих ринків, на яких типові терміни 
експозиції відносно малі, особливо в періоди швидкого росту цін, знижки 
на торг істотно зменшуються або зникають взагалі. 

8. У періоди стагнації на ринках, для яких типові терміни експозиції 
значно збільшуються, особливо в періоди зниження цін, знижки на торг 
навпаки істотно збільшуються, що і маємо фактично станом на 
сьогоднішній день. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В 

УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОГО РЫНКА 
 

Р. Н. Пасько 
С. И. Максимов 
Е. В. Псярнецкий 

 
В статье рассмотрены вопросы проведения судебных оценочно-

строительных и оценочно-земельных экспертиз и экспертных исследований 
по оценке объектов недвижимого имущества в условиях нестабильного 
рынка. 

Следует отметить, что: 
1. Использование сравнительного методического подхода, в 

современных крайне неблагоприятных рыночных условиях, сложившихся в 
Украине, в том числе, и на фоне стремительной девальвации национальной 
валюты по отношению к американскому доллару, требует от исполнителя 
оценки (судебного эксперта или оценщика) четкого осознания того факта, что 
практически все участники рынка недвижимости на данный момент заняли 
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выжидательную позицию, что привело к фактическому отсутствию самого 
рынка как такового. 

2. Рынок недвижимого имущества, которому всегда была присуща 
определенная инертность, в силу своей специфики реагирует на любые 
изменения в экономике лишь через определенный промежуток времени, то 
есть имеет место так называемая «временная задержка». Процесс 
достижения рынком своего равновесного состояния затягивается во времени 
еще и потому, что участники рынка до сих пор не могут приспособиться к 
новым экономическим реалиям, поскольку ситуация в стране в целом 
продолжает меняться буквально каждый день и говорить о любых признаках 
стабилизации рано. 

3. Анализ общей динамики (тенденции) поведения рынка недвижимости 
показывает, что гривневые и долларовые цены на практике «расходятся», то 
есть цены, номинированные в американских долларах снижаются, а в 
украинской валюте – наоборот растут. 

4. При таких условиях, в рамках сравнительного методического подхода 
проведения судебным экспертом или оценщиком процедуры, так 
называемой «актуализации» стоимости предложения аналогов на дату 
оценки конкретного объекта, в условиях стремительной девальвации 
украинской гривны является не просто допустимым, но и крайне 
необходимым, поскольку позволяет исполнителю оценки, нивелировать 
фактор «ретроспективности» публикации объявлений об объектах-аналогах 
в условиях высокой степени волатильности валютного рынка. Данную 
процедуру целесообразно проводить в заключительной части этапа сбора и 
проведение анализа информации о продаже или предложение подобного 
недвижимого имущества и определения объектов сравнения, а уже 
непосредственно после этого переходить к сопоставлению объекта оценки с 
объектами сравнения с последующим корректированием уже 
«актуализированной» цены продажи или цены предложения объектов 
сравнения. 

5. Процедуру «актуализации» стоимости предложения аналогов на дату 
оценки целесообразно проводить с использованием представленных выше 
эмпирических зависимостей. 

6. Исполнители оценки могут также использовать математическое 
выражение для расчета величины типовой скидки на торг, абсолютное 
значение которой зависит от трех рыночных величин: прогнозного срока 
экспозиции, ставки дисконта и годового темпа изменения рыночной 
стоимости во времени для конкретного имущества. 

7. Для активных и развитых рынков, на которых типичные сроки 
экспозиции относительно малы, особенно в периоды быстрого роста цен, 
скидки на торг существенно уменьшаются или исчезают вообще. 

8. В периоды стагнации на рынках, для которых типичные сроки 
экспозиции значительно увеличиваются, особенно в периоды снижения цен, 
скидки на торг, наоборот, существенно увеличиваются, что и имеем 
фактически по состоянию на сегодняшний день. 

Ключевые слова: недвижимое имущество, оценка, нестабильный 
рынок, актуализация стоимости предложения, корректировка на торг. 
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DETERMINING THE COST OF REAL ESTATE 
IN THE UNSTABLE MARKET 

 
R. Pasko 

S. Maksymov 
Ye. Psiarnetskyi 

 
The article deals with the issues of conducting forensic appraisal-building and 

appraisal-land expertise and expert research of valuation of immovable property in 
an unstable market. 

It should be noted that:  
1. Using a comparative methodological approach in the present extremely 

adverse market conditions prevailing in Ukraine, including, and on the background 
of the rapid devaluation of the national currency against the U.S. dollar, needs 
assessment (court expert or appraiser) a clear awareness of the fact that almost 
all the participants of the real estate market at the moment have taken a wait that 
led to the actual absence of the market itself. 

2. The real estate market, which has always been characterized by a certain 
inertia, in virtue of their nature, react to any changes in the economy only after a 
certain period of time, that is, a so-called «temporary delay». The process of 
reaching the market to its equilibrium state is delayed in time because the market 
participants still can not adapt to new economic realities as the situation in the 
country as a whole continues to change literally every day and talk about any 
signs of stabilization earlier. 

3. Analysis of General dynamics (trend) behavior of the real estate market 
shows that the hryvnia and the dollar prices in practice «diverge», that is, prices 
denominated in us dollars decrease, and the Ukrainian currency is going up. 

4. Under these conditions, within the comparative methodological approach 
by conducting a court expert or appraiser procedures, the so-called 
«actualization» of the value proposition analogues on the valuation date of a 
particular object in an environment of rapid devaluation of the Ukrainian hryvnia is 
not just permissible but essential as it allows the contractor estimates to neutralize 
the factor «retrospectives»announcements are about objects-analogues in 
conditions of high volatility of the currency market. This procedure is 
advantageously carried out in the final part of the stage of collecting and analysing 
information about the sale or supply of such real property and identifying objects of 
comparison, and directly after that go to the comparison of object of evaluation 
with the objects of comparison and then correcting the already «updated» the 
sales price or offer price of the objects of comparison. 

5. The procedure «updating» of the value proposition analogues on the 
valuation date is advantageously carried out using the above empirical 
relationships. 

6. The performers of the assessment can also use a mathematical expression 
to calculate the magnitude of typical discounts for the bargain, the absolute value 
of which depends on the three market variables: the forecast term exposure, 
discount rate and annual rate of market value change in time of the specific 
property.  

7. For active and developed markets in which the typical time frames of 
exposure are relatively small, particularly in periods of rapidly rising prices, 
discounts to the trade are significantly reduced or disappear altogether.  
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8. In periods of stagnation in the markets, for which the typical time of 
exposure significantly increased, especially in periods of lower prices, discounts 
on bargaining, on the contrary, have been increasing substantially, and have in 
fact, as of today. 

Keywords: real estate, assessment, unstable market, updating the value 
proposition, the adjustment for the bargain. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЇ 

(BUILDING INFORMATION MODELING) В БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНІЙ 
ЕКСПЕРТИЗІ 

 
У статті розглянуто існуючий стан та перспективне використання 

BIM-технології для перевірки відповідності вимогам нормативно-правових 
актів як запроектованих, так і існуючих будівельних об’єктів, що може 
бути використана судовими експертами при проведенні відповідних 
досліджень. 

Ключові слова: будівельно-технічна експертиза, проектна 
документація, BIM-технології (Building Information Modeling), інформаційне 
моделювання. 

 
 
У зв’язку з розвитком у світі та зокрема, в Україні, практики 

проектування будівельних об’єктів та створення проектної документації з 
застосуванням BIM-технології (Building Information Modeling) та ймовірним 
зростанням досліджень відповідності проектної документації та існуючих 
об’єктів вимогам нормативно-правових актів, виникає необхідність 
впровадження у сфері проведення судової будівельно-технічної 
експертизи методик дослідження будівельних об’єктів та відповідної 
проектної документації, створеної за BIM-технологією, підготовку 
фахівців для роботи з комплексами BIM-проектування. 
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Стрімке зростання продуктивності комп’ютерної техніки, новітнє 
програмне забезпечення, впровадження сучасних технологій 
проектування, будівництва та контролю, обумовлене значною складністю 
і глобалізацією завдань будівництва у сьогоденні, виводить на перший 
план технологію інформаційного моделювання, яка вже перетворилася 
на науку зі своєю мовою, своєю теорією і своєю великою напрацьованою 
практикою. Чому тема інформаційного моделювання зараз настільки 
популярна? Відповідь очевидна: в житті відбуваються швидкі зміни, 
пов’язані з розвитком сучасних технологій. Проте якщо звернутися до 
будівельної галузі, то можна помітити, що там «цифри» менше всього. У 
переважної більшості випадків використовується паперова документація. 
У тому числі і при проведенні експертизи проектів. Це призводить до 
того, що працювати з даними, з інформацією при дослідженні проектної 
документації об’єктів будівництва складніше, ніж в інших галузях 
промисловості. В наші дні у будівництві відбуваються докорінні зміни. 
Цифрові технології входять в роботу компаній, які беруть участь в 
життєвому циклі об’єкту будівництва. Причому, це стосується усіх видів 
будівництва – житлових і громадських будівель, промислових комплексів, 
дорожньої і транспортної мережі, містобудівної документації тощо. 

Технологія інформаційного моделювання використовується у 
багатьох країнах світу на державному рівні. Саме на державному, тобто, 
держава для виконання усіх своїх проектів вимагає використання 
технологій інформаційного моделювання об’єктів будівництва. 

Станом на сьогодні в Україні використання електронних версій 
проектної документації врегульовано досить примарно: фактично 
нормативно-правовими документами передбачено використання 
електронних версій проектно-кошторисної документації, проте формати 
та обсяг такої документації визначаються власне проектувальником та 
замовником, зокрема п.13.3 та 13.4 «Порядку розроблення проектної 
документації на будівництво об’єктів». Для вирішення наявної прогалини 
у законодавстві, сьогодні провідні проектні компанії та світові компанії-
виробники BIM-комплексів активно просувають зміни до нормативно-
правових актів України щодо втілення та використання BIM-моделей на 
всіх етапах життєвого циклу об’єктів нерухомого майна. 

Інформаційне моделювання будівлі (BIM) – процес колективного 
створення і використання інформації про споруду, що формує надійну 
основу для усіх рішень упродовж життєвого циклу об'єкту (від самих 
ранніх концепцій до робочого проектування, будівництва, експлуатації і 
зносу). Для кожної категорії учасників проекту BIM – свої завдання. В 
розрізі судової будівельно-технічної експертизи дослідження проектної 
документації, ВІМ (Building Information Modelling – Інформаційна модель 
будівлі, або Інформаційне моделювання будівлі) і openBIM для розвитку 
проекту і зведення воєдино всіх показників, що відносяться до проекту, в 
центральній базі даних – найбільш актуальні. 

Для побудови та технічного обслуговування моделі ВІМ системи 
Allplan, ArchiCAD, Revit пропонують в якості відкритої платформи зі своєю 
структурою даних, орієнтованої на будівельні елементи – ідеальну базу. 
На її основі створюється центральна модель будівлі і керуються нею 
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застосовуючи всю інформацію про проектування, втілення та 
експлуатацію об’єкта будівництва. 

Метою сучасних розробок є з’єднання всіх специфічних аспектів 
галузі, таких як графічне визначення обсягів і планування витрат, 
управління нерухомістю, формування інженерних систем і 
конструювання – в модель будівлі, що нейтральна по формі даних. 

Модель являє собою певний доступний всім учасникам проекту тип 
бази даних, який містить всі пов’язані з проектом або будівлею графічні 
геометричні та алфавітно-цифрові параметри і коди. Всі нововведення, 
зміни і подальші етапи розвитку інтегруються в цю модель. Це 
досягається, по-перше, за рахунок засобів графічного і геометричного 
генерування і трансформації конструктивних і архітектурних елементів, і 
по-друге, за рахунок додавання і налаштування інформації в формі 
визначення властивостей і атрибутів. 

У своїй основі структура ВІМ-моделі створюється в ході проектної 
роботи архітекторів, і, в подальшому, поєднує всі види корисної 
інформації і різного роду складові які становлять собою єдиний комплекс: 

– архітектура, 
– конструкції, 
– інженерні системи та обладнання, 
– будівництво і виробництво, 
– технічне обслуговування та управління нерухомістю. 
В ідеальному випадку з часом ВІМ-модель зростає, одночасно з 

власним проектом, і являє собою другу, ідентичну з ним, хоча існуючу 
лише віртуально, модель будівлі, в якій міститься вся інформація про 
реальний об’єкт. Тобто, забезпечується доступ до необхідних параметрів 
та іншої інформації проекту в цілому. 

Для експерта, передусім, важлива інформативність проекту. Адже 
основними чинниками, що уповільнюють роботу експерта є саме 
малоінформативні проекти і незручні растрові формати зображень, що є 
причиною численних зауважень проектувальникам. В результаті експерт 
витрачає дуже багато часу на дослідження томів документації для 
визначення відповідності деяких пунктів, то модель дозволяє побачити 
помилки в проекті практично миттєво. Другий важливий момент – 
стикування розділів проектної документації між собою. При використанні 
традиційних методів проведення експертизи у експерта виникають 
питання через нестачу інформації. І цих питань може бути дуже багато. 
Модель знімає велику кількість зауважень. Більше того, певні колізії 
можуть бути зняті ще на етапі проектування. Перспектива найближчих 3–
5 років така, що формування проекту відбувається в BIM-моделі і вже 
містить узгодження всіх нормативних вимог та підрахунок вартості усіх 
робіт з ув’язкою розцінок і норм. З моделі можна отримати абсолютно 
будь-яку інформацію по об’єкту. 

Інформаційне моделювання надає експертам унікальні можливості по 
дослідженню проектної документації, а також можливість подивитися й 
оцінити модель в різних ракурсах, що істотно скоротить час на експертизу 
такого проекту. Тому сьогодні експерти мають бути дуже зацікавлені в 
інформаційних моделях як в додаткових джерелах інформації за проектом і 
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активно вітати організації, що їх надають. Спеціально для інтеграції 
інформаційної моделі і будівельних норм була розроблена методика 
розмітки текстів будівельних норм, тобто витягання логічної структури з 
документів. Вона дістала назву RASE (за першими буквами термінів: 
requirements, applicability, selection, exception). Це означає: вимоги, 
застосовність, вибір, виключення. Спочатку паперові екземпляри 
нормативної документації розмічаються вручну експертами за технологією 
RASE, а потім отримана логічна структура перетворюється в табличну 
форму, що є основою для алгоритму кодування. Таким чином, якщо 
подібний інструмент буде запроваджений в Україні, то це стане новим 
етапом в проведенні судової експертизи проектної документації. 

Тому наступним кроком має бути включення до нормативно-правових 
актів, вимог використання ВІМ-моделювання. Державні структури, 
оцінюючи усі переваги роботи з інформаційними моделями, мають 
робити кроки, які дозволяють послідовно впроваджувати технологію в 
проведення експертизи проектів. Причому, умови переходу продиктовані 
потребами ринку проектування та експертизи таких проектів. 

Виходячи, з оцінки перспектив застосування BIM-моделювання при 
проведенні експертизи проектів, для експертів потрібно відмітити 
наступні позитивні моменти експертизи з використанням інформаційних 
моделей: 

– підвищення інформативності інформаційної моделі, повне 
занурення в проект; 

– можливість візуальної оцінки взаємозв'язку об'ємно-планувальних, 
інженерних, і інших рішень; 

– можливість отримання додаткових проекцій і видів, не 
представлених в проектній документації; 

– можливість оперативно виявляти проблеми в моделі; 
– підвищення оперативності виконання подібних експертиз; 
– підвищення якості експертиз проектної документації. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
BIM-ТЕХНОЛОГИИ (BUILDING INFORMATION MODELING) 

В СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
 

А. В. Командиров  
А. В. Левченко  
О. В. Кисель  

 
В связи с развитием в мире, и в частности Украине, практики 

проектирования строительных объектов и создания проектной документации 
с применением BIM- технологии (Building Information Modeling) и вероятным 
ростом исследований соответствия проектной документации и 
существующих объектов требованиям нормативно-правовых актов, 
возникает необходимость внедрения в сфере проведения судебной 
строительно-технической экспертизы методик исследования строительных 
объектов и соответствующей проектной документации, созданной за BIM-
технологией, подготовку специалистов для работы с комплексами BIM-
проектирования. В статье рассмотрено существующее состояние и 
перспективное использование BIM-технологии для проверки соответствия 
требованиям нормативно-правовых актов как запроектированных, так и 
существующих строительных объектов, которые могут быть использованы 
судебными экспертами при проведении соответствующих исследований. 

Ключевые слова: строительно-техническая экспертиза, проектная 
документация, BIM-технологии (Building Information Modeling), 
информационное моделирование. 

 
PERSPECTIVES FOR THE USE OF BIM-TECHNOLOGY 

(BUILDING INFORMATION MODELING) IN BUILD-TECHNICAL 
EXPERTISE 

 
O. Komandyrov  
O. Levchenko  

O. Kysil  
 

In connection with development in the world and, in particular in Ukraine, 
practices of planning of building objects and creation of project documentation with 
the use of BIM (Building Information Modeling) and by the credible height of 
researches of accordance of project documentation and existent objects to the 
requirements of normatively-legal acts, there is a necessity of introduction in the 
field of realization of judicial building examination of methodologies of research of 
building objects and corresponding project documentation created after BIM, 
preparation of specialists for work with the complexes of planning BIM. In the 
article, the existent state and perspective use of BIM considered for verification of 
accordance to the requirements of normatively acts of the both projected and 
existent building objects, which can be used by forensic experts during realization 
of corresponding researches. 

Keywords: civil engineering expertise, design documentation, building 
information modeling (BIM) technology, information modeling. 

 



Розділ 5. Судова будівельно-технічна, земельно-технічна … 

 639

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.61 
УДК 343.98 

 
М. Б. Жолобецька 

аспірант, науковий співробітник 
 

В. П. Колонюк 
кандидат юридичних наук, доцент 

учений секретар 
 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз  
Міністерства юстиції України 

 
КОМПЛЕКСНА СУДОВА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА  

ТА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА 
 

У статті висвітлено роль судової експертизи під час розслідування 
злочинів у сфері будівництва, проаналізовано особливості процесу 
проведення комплексних будівельно-економічних досліджень та експертиз. 
Також наведено загальний алгоритм виконання комплексної судової 
інженерно-будівельної та економічної експертизи. 

Ключові слова: спеціальні знання, комплексна експертиза, комплексна 
судова будівельно-технічна та економічна експертиза. 

 
 

Однією із найважливіших проблем сучасного економічного розвитку є 
виконання вимог ст. 95 Конституції України щодо ефективного 
використання державних фінансових ресурсів на загальносуспільні 
потреби, розміру і цільового спрямування цих видатків.  

Будівельна галузь – одна з пріоритетних галузей економіки, що має 
велике соціальне значення. Незважаючи на реалізацію державної політики 
щодо протидії кримінальним правопорушенням у бюджетній сфері, їх рівень 
залишається значним, зокрема, у таких пріоритетних галузях, як 
будівництво, реконструкція та ремонт державних об’єктів. Перевірки, 
проведені Держаудитслужбою, виявили численні факти порушень вимог 
законодавства під час виконання будівельних робіт із залученням 
бюджетних коштів. Дані сайту Держаудитслужби показують, що практично в 
кожній області встановлено випадки неефективного та нераціонального 
використання коштів, а також неналежного виконання ремонтно-будівельних 
робіт, завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт, тощо [7]. 
Також аудит засвідчив, що не зважаючи на обмеженість наявних фінансових 
ресурсів, спостерігається постійне перенесення остаточних термінів 
завершення інвестиційних проектів, які реалізуються за рахунок кредитних 
ресурсів міжнародних фінансових організацій [7]. 

Між замовником і підрядником часто виникають спори про 
невідповідність якості проведених будівельних робіт технічному завданню. 
Неправомірні дії будівельників в більшості випадків призводять до 
виникнення матеріального збитку. Зазвичай будівельні кошториси не 
передбачають використання того чи іншого будівельного матеріалу 
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конкретної торгової марки, а фіксують тільки загальне найменування і 
деякий діапазон характеристик, в той же час, недобросовісні підрядники, 
користуючись цим, замість одного виду матеріалу використовують інший, 
менш якісний, але дешевший, отримуючи прибуток на різниці цін. 

Як показує експертна практика, останнім часом збільшилась кількість 
експертних досліджень, пов’язаних з визначенням вартості фактично 
виконаних будівельних робіт. При проведенні таких експертиз необхідно 
досліджувати кошторисну та виконавчу документацію. В експертній практиці 
стосовно будівельно-технічних експертиз щодо визначення вартості фактично 
виконаних робіт виникають питання не тільки з підтвердження фактичного 
виконання вказаних в актах виконаних робіт обсягів, а також із застосування 
одиничних розцінок і підвищюючих коефіцієнтів. [10].  

Злочини у сфері будівництва останнім часом характеризуються 
складним механізмом учинення. Під час їх розслідування перед слідчими 
повстають завдання, вирішення яких вимагає застосування спеціальних 
знань у різних галузях, зокрема, бухгалтерського обліку, інженерно-
будівельної справи тощо [2]. 

Як правило, такі дії вчиняються шляхом завищення обсягів вартості 
виконаних робіт, невиконання передбачених робіт або зміни призначення 
платежів. З метою приховування незаконного використання бюджетних 
коштів складаються неправдиві акти виконаних робіт про начебто цільове 
використання бюджетних коштів [8].  

Для розслідування нецільового використання бюджетних коштів 
службовими особами можуть призначатися такі експертизи:  

– техніко-криміналістична експертиза документів – для встановлення 
технічних засобів їх виготовлення, ототожнення підписів службових осіб 
та відбитків печаток і штампів бюджетної організації; 

– почеркознавча – для визначення підробок угод і додатків до них, 
різноманітних актів, платіжних відомостей, товарних та товарно-
транспортних накладних;  

– економічна – для встановлення фінансово-господарського стану 
одержувача бюджетних коштів; 

– будівельно-технічна – для точного й достовірного встановлення 
якості будівельних і ремонтних робіт, виконаних на всіх етапах 
будівництва, їхньої відповідності будівельним нормам і договорам, а 
також якості і кількості використаних будівельних матеріалів та їхньої 
відповідності вказаній будівельно-монтажній документації [3].  

Вагомим внеском вивчення проблем комплексності в судовій 
експертизі стали праці вчених: Т. В. Авер’янової, Р. С. Бєлкіна,  
Г. Б. Башкірова, А. І. Вінберга, В. Г. Гончаренка, Н. І. Клименко,  
Н. Т. Малаховської,О. Р. Росинської, Е. Б. Сімакової-Єфремян. Віддаючи 
належне науковим напрацюванням з цієї проблематики, слід зауважити, 
що на даний час ще цілу низку теоретичних та практичних питань не 
вирішено і вони потребують подальших досліджень. 

Метою цієї статті є систематизація завдань при призначенні і 
проведенні комплексних судової будівельно-технічної та економічної 
експертиз, спрямованих на досягнення максимального рівня методичного 
забезпечення доказової бази. 
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Питання, які ставляться на вирішення експертам у таких справах, можна 
поділити на ті, що стосуються бухгалтерського обліку, оподаткування, 
правильності документального оформлення операцій та їх відповідності 
вимогам чинних нормативних актів і належать до компетенції експертів-
економістів, і питання, для вирішення яких також необхідно встановлювати 
фактичні обсяги виконаних будівельних робіт, кількість використаних 
будівельних матеріалів, що належить до компетенції експертів-будівельників 
[4]. Як показує аналіз слідчої практики, під час розслідування злочинів у сфері 
будівництва проводиться комплексна судово-економічна та будівельно-
технічна експертиза. 

Комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням 
спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних 
знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного 
спільного (інтеграційного) завдання (питання). До проведення таких 
експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, 
так і фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів 
виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних 
спеціалізованих експертних установах [6]. 

Комплексна експертиза повинна призначатися в тому випадку, коли 
вирішення поставлених питань неможливо в результаті проведення 
кількох послідовних, що не залежать один від одного експертиз. 
Комплексною є експертиза, при виробництві якої вирішення питання 
неможливо без одночасної участі фахівців в різних областях знання і 
формулювання ними спільного висновку. Комплексна експертиза 
проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або 
різних напрямів у межах однієї галузі знань. 

У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі 
провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. 
Кожен експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених 
ним досліджень, і несе за неї відповідальність. 

Під час призначення комплексної судової будівельно-технічної та 
економічної експертизи, на думку авторів, питання мають 
формулюватися окремо для кожного спеціаліста, з метою персоніфікації 
їх висновків, а коли це неможливо, то максимально точно об’єднати 
проблему (проблеми) вирішення спеціальних задач, шляхом 
прикладення різних спеціальних знань експертів, через поставлене 
(поставлені) питання. 

Слід зазначити, що в рамках комплексної експертизи експертом-
економістом вирішуються питання не тільки за даними бухгалтерського 
обліку, а з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи. 
Визначити фактичний обсяг виконаних робіт у натурі без перевірки їх 
інженером-будівельником неможливо [5]. Судова будівельно-технічна 
експертиза належить до класу інженерно-технічних експертиз, за 
допомогою якої найбільш точно й достовірно можна встановити якість 
будівельних і ремонтних робіт, виконаних на всіх етапах будівництва, їх 
відповідність будівельним нормам і договору, а також якість і кількість 
використаних будівельних матеріалів та їх відповідність будівельно-
монтажній документації [3].  
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Таким чином, питання стосовно сум перерахованих грошових коштів, 
їх документального оформлення, відповідність відображення 
господарських операцій у бухгалтерському обліку та звітності 
підприємства встановлюють експерти-економісти, а обсяги фактично 
виконаних робіт та їх відповідність актам приймання виконаних підрядних 
робіт визначають експерти-будівельники. 

З урахуванням висновків будівельно-технічної експертизи, 
експертами економістами вирішуються питання стосовно не цільового 
використання бюджетних коштів, порядку отримання та списання 
бюджетних коштів для будівництва, визначаються суми безпідставно 
перерахованих коштів з урахуванням обсягів фактично виконаних робіт, 
кількості використаних матеріалів тощо [4]. 

Автори згодні, що у більшості випадків призначення комплексної судово 
будівельно-технічної та економічної експертизи це максимально 
ефективний, методологічно правильний шлях до вирішення експертних 
задач, коли отримання достовірної відповіді гарантується тільки спільним 
узагальненням результатів застосування базових експертних знань і методів 

До обсягу поняття предмета комплексної судової будівельно-
технічної та економічної експертизи входять фактичні дані й обставини 
справи, які встановлюються на базі інтеграції знань у галузі будівельної 
техніки та економіки, щодо визначення відповідності вартості різного 
роду будівельних робіт, їх обсягів фактично витраченим коштам та 
договірній і проектно-кошторисній документації. Слід зауважити, що 
визначення способу проведення експертизи та методів дослідження 
належить до компетенції експертів. 

До об’єктів комплексної судової будівельно-технічної та економічної 
експертизи належать: технічні паспорти на будівлі та споруди, договірна 
документація, підрядні й субпідрядні договори, титули об’єктів будівництва, 
кредитні договори, проектно-кошторисна документація, документи, якими 
визначається обсяг, розподіл і цільове призначення бюджетних коштів – 
кошториси, довідки про внесення змін до кошторисів, первинні та зведені 
документи бухгалтерського обліку, головні книги, журнали-ордери, 
меморіальні ордери, виписки з банку (казначейства), касові книги з 
прибутковими та видатковими касовими ордерами, звіти касира, відомості 
ресурсів, дефектні акти, акти огляду прихованих робіт, акти приймання 
виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в, КБ-3, журнали обліку виконаних 
робіт форми № КБ-6, акти про приймання в експлуатацію закінченого об’єкта, 
проекти виробництва робіт, проекти організації будівництва, акти приймання 
відповідних конструкцій, картки обліку основних засобів, звіти про витрати 
основних матеріалів у будівництві відповідно до виробничих норм, відомості 
індексації основних засобів, відомості амортизації основних засобів, податкові, 
прибуткові й видаткові накладні, документи складського обліку матеріальних 
цінностей, бухгалтерська, податкова та статистична звітності: баланс форми 
№ 1, фінансовий звіт форми № 2, податкові декларації з податку на прибуток, 
податку на додану вартість тощо, матеріали інвентаризації матеріальних 
цінностей, акти ревізій чи перевірок, кредитна справа, інші матеріали справи 
[9]. В залежності від поставленої перед експертами задачі в цей перелік 
можуть входити і інші документи, а саме: відомості про нарахування чи 
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виплати заробітної плати, штатний розклад, авансові звіти, кредитні договори, 
бізнес – плани, тощо. Обсяг документів, що подаються на дослідження, та інші 
джерела інформації визначаються конкретними обставинами справи і 
питаннями, поставленими перед експертом. 

Завдання судової експертизи спрямовані на встановлення фактичних 
даних та обставин справи шляхом дослідження об’єктів експертизи 
відповідними методами. Завдання реалізуються в питаннях, поставлених на 
вирішення органом (особою), що призначив експертизу, або в порядку 
експертної ініціативи в межах предмета експертизи. Завдання комплексної 
судової будівельно-технічної та економічної експертизи наведено на рис. 1. 
 
 
 
 
установлення відповідності проектно-кошторисної документації вимогам державних 
будівельних норм і документальної обґрунтованості ефективного використання коштів на 
будівельно-монтажні та ремонтні роботи 
установлення відповідності видів, обсягів і вартості виконаних робіт проектно-кошторисній 
документації та документальної обґрунтованості цільового використання коштів на 
будівельно-монтажні та ремонтні роботи 
установлення документальної обґрунтованості визначення вартості об’єктів нового 
будівництва й відображення їх у бухгалтерському обліку 
установлення документальної обґрунтованості визначення вартості інших будівельно-
монтажних і ремонтних робіт та їх відповідність фактично списаним на видатки сумам 
грошових коштів 
у разі залучення бюджетних коштів, відповідність вартості будівництва кошторисним 
нормативним документам 
установлення документальної обґрунтованості відображення в бухгалтерському обліку й 
звітності та податковому обліку господарських операцій, пов’язаних із проведенням 
будівельно-монтажних і ремонтних робіт 
установлення документальної обґрунтованості стану взаєморозрахунків між замовниками 
будівельно-монтажних та ремонтних робіт і підрядниками, наявність дебіторської чи 
кредиторської заборгованості в бухгалтерському та податковому обліках 
установлення документальної обґрунтованості витрачання товарно-матеріальних цінностей 
на об’єкти будівництва або види ремонтних робіт і відповідність відображення їх руху по 
складському обліку 
установлення фактичних обсягів виконаних робіт шляхом проведення контрольних обмірів, їх 
відповідність обсягам, уключеним в акти виконаних робіт, та відповідність їх вартості сумі 
коштів, фактично списаній на видатки; установлення документальної та нормативної 
обґрунтованості розміру витрат, віднесених на будівництво об’єктів, і їх відповідність окремим 
проектам і кошторисам, даним первинних бухгалтерських документів та даним синтетичного 
бухгалтерського обліку установлення документальної обґрунтованості розміру збитків, які 
виникли в результаті порушень господарських зобов’язань за підрядними договорами 
(контрактами) 
установлення документальної обґрунтованості податків, зборів і обов’язкових платежів, що 
враховані складовими частинами вартості будівництва та відповідність їх відображення в 
податковому обліку; установлення фактичних обсягів виконаних робіт і документальної 
обґрунтованості розміру витрат, списаних на виконання будівельних робіт господарським 
способом 

 
Рис.1. Завдання комплексної судової будівельно-технічної та економічної 

експертизи* 
*Адаптовано авторами на основі [4, 5, 6, 8, 9] 

Завдання комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи 
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При проведенні економічних досліджень операцій, пов’язаних з 
будівництвом із залученням бюджетних коштів, експерт застосовує 
методи економічного аналізу планових документів, кошторисної 
документації, розрахунків стосовно планування витрат і спеціальні 
методи експертного дослідження: документальної перевірки та 
зіставлення. Експерт перевіряє відповідність наданих документів 
бухгалтерського обліку і звітності вимогам нормативних актів, проводить 
дослідження спеціальними прийомами і способами [4].  

Орієнтовний перелік вирішуваних питань комплексної судової 
будівельно-технічної та економічної експертизи [9]: 

Чи підтверджуються документально висновки ревізії (реквізити акта) 
щодо завищення видатків у сумі (грн) за рахунок завищення обсягу й 
вартості виконаних робіт за результатами контрольних обмірів?  

Чи підтверджуються документально висновки ревізії (реквізити акта) 
щодо нецільового використання бюджетних коштів, запланованих на 
проведення певного виду будівельно-монтажних або ремонтних робіт?  

Чи підтверджуються документально висновки ревізії (реквізити акта) 
щодо необґрунтованого списання будівельних матеріалів за обліком 
підприємства (назва організації) у сумі (грн) за рахунок завищення обсягу 
й вартості виконаних робіт за результатами контрольних обмірів? 

Чи підтверджуються документально висновки ревізії (реквізити акта) 
щодо необґрунтованості стану взаєморозрахунків між замовником і 
виконавцем будівельно-монтажних або ремонтних робіт за обліком 
підприємства (назва організації) з урахуванням завищення обсягу й 
вартості виконаних робіт за результатами контрольних обмірів?  

Чи підтверджуються документально висновки ревізії (реквізити акта) 
щодо необґрунтованого нарахування та виплати заробітної плати й 
нарахувань на соціальні заходи на завищений обсяг і вартість виконаних 
робіт за обліком підприємства (назва організації) у сумі (грн) за 
результатами контрольних обмірів?  

Чи підтверджується документально сума (грн) втраченої економічної 
вигоди підприємства (назва замовника) у сумі (грн) унаслідок 
невиконання підрядником або субпідрядником (назва виконавця) 
будівельно-монтажних або ремонтних робіт у строки, передбачені 
договором чи контрактом (реквізити)?  

Чи підтверджуються документально висновки акта податкової 
перевірки (реквізити акта) щодо донарахування до сплати суми (грн) 
податку на прибуток за рахунок безпідставного включення до складу 
валових витрат підприємства (назва організації) витрат на встановлений 
завищений обсяг і вартість виконаних робіт?  

Чи підтверджуються документально висновки акта податкової 
перевірки (реквізити акта) щодо донарахування до сплати суми (грн) 
податку на додану вартість за рахунок безпідставного включення до 
складу податкового кредиту підприємства (назва організації) сум за 
податковими накладними на завищений обсяг і вартість виконаних робіт?  

Чи підтверджуються документально та за результатами контрольних 
обмірів нецільове використання кредитних коштів, запланованих на 
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проведення певного виду будівельно-технічних або ремонтних робіт за 
кредитною угодою (реквізити)?  

Сукупність методів комплексної судової будівельно-технічної та 
економічної експертизи являє собою загальні, окремі (документальна 
перевірка та зіставлення документів, натурне обстеження, фотографічні, 
загально оціночні, органолептичні тощо) методи та спеціалізовані 
методики експертних досліджень, унесені до Державного реєстру 
методик проведення судових експертиз за вказаними видами досліджень 
[9]. При цьому автори вважають, що використання методів діагностики, 
моделювання, реконструкції, алгоритмізації відкриває нові перспективи 
для успішного вирішення завдань. 

Методика експертизи, експертного дослідження складається з наступних 
стадій: а) попереднє дослідження; б) роздільне дослідження; в) експертний 
експеримент; г) порівняльне дослідження; ґ) оцінка результатів проведеного 
дослідження та формулювання висновків; д) оформлення ходу та 
результатів експертного дослідження висновком [11]. 

Загальний алгоритм виконання комплексної судової інженерно-
будівельної та економічної експертизи наведено в Таблиці №1. 

Таблиця 1 
Загальний алгоритм виконання комплексної судової інженерно-

будівельної та економічної експертизи* 
 

Перший етап – попереднє дослідження 
Завдання: з’ясування мети дослідження, оцінка представлених у розпорядження 
експертів матеріалів з точки зору достатності для вирішення поставлених 
питань, формування загальної уяви про об’єкти дослідження, розроблення 
експертних версій; планування експертного дослідження. 
Блок 1 Провідний експерт (голова комісії):  

– приймає до виконання постанову про призначення комплексної 
експертизи, ознайомлюється з експертним завданням, матеріалами 
справи, проводить попереднє ознайомлення та огляд об`єктів та 
матеріалів кримінального провадження; 
– скликає нараду експертів, на якій ознайомлює кожного члена комісії 
з постановою (ухвалою) про призначення експертизи та матеріалами, 
що надійшли для дослідження, у разі необхідності організовує 
направлення клопотання про надання додаткових матеріалів; 
– організовує розроблення спільної програми досліджень, у тому 
числі, з визначенням послідовності дослідження об’єктів з метою 
одержання найбільш повної інформації та строків виконання окремих 
досліджень;  
– у разі неузгодження дій членів комісії при виконанні досліджень чи 
порушенні їх послідовності повідомляє про це керівнику установи;  
– роз’яснює кожному з членів комісії його роль і функції у проведенні 
комплексної експертизи та формулюванні спільного висновку, про 
вплив досліджень, проведених кожним з експертів на формування 
спільного висновку;  
– інформує про те, що кожний з експертів не несе відповідальності за 
результати досліджень, отриманих безпосередньо іншими членами 
комісії; 
– контролює строк проведення експертизи й координує виконання 
програми досліджень. 
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Блок 2 Вивчивши і систематизувавши представлені матеріали справи 
(об'єкти дослідження), нормативно-технічну документацію, спеціальну 
літературу та інші джерела, які мають ставлення до предмету судової 
експертизи, експерти усвідомлюють специфіку поставлених перед 
ними завдань, ступінь його складності і можливість його рішення на 
основі представлених об'єктів дослідження і сучасних наукових 
досягнень. Експерти встановлюють достатність та якість 
представлених матеріалів, об’єктів дослідження; вивчають питання 
про необхідність порушення клопотань про надання додаткових 
матеріалів, необхідних для дачі висновку; при необхідності надання 
додаткових матеріалів складає клопотання про надання необхідних 
матеріалів; визначає необхідний комплекс методів дослідження 
(методик) і послідовність їх застосування; розроблюють схеми 
дослідження за кожним із поставлених питань; складають план 
подальшого експертного дослідження, визначаючи при цьому 
необхідний комплекс методів дослідження і послідовність їх 
застосування, враховуючи інформацію, отриману під час вивчення 
матеріалів справи. Експерти у передбачених чинним законодавством 
випадках інформують особу, яка призначила комплексну будівельно – 
економічну експертизу, про неможливість проведення експертизи. На 
даному етапі з урахуванням додатково наданих об'єктів, детально 
аналізуються, систематизуються, оцінюється проблемна ситуація, 
висуваються експертні версії, планується хід подальшого експертного 
дослідження 

Другий етап – роздільне дослідження 
Завдання: всебічне і повне вивчення властивостей та ознак досліджуваних 
об'єктів, формування проміжних висновків 
Блок 3 

 
Експерт у галузі будівельно-технічної експертизи:  
– досліджує проектно-кошторисну документацію, акти 
приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в, журнали 
обліку виконаних робіт форми № КБ-6, відомості ресурсів, дефектні 
акти, акти огляду прихованих робіт; 
– вивчає склад робіт, наведеного в одиничних розцінках; 
– вирішує питання, пов'язані з організацією огляду об'єкта 
дослідження, і направляє відповідне клопотання органу або особі, що 
призначив експертизу, 
– проводить візуальний огляд, обмірні роботи, щодо фактично 
виконаних будівельно-монтажних, або ремонтних робіт; 
– при наявності об’єктивної можливості і необхідності 
виявлення ознак (характеристик), які свідчать про виконання або про 
невиконання тих чи інших прихованих робіт (з дозволу особи (органу), 
яка призначила експертизу), проводиться шурфи, вирубки конструкцій 
досліджуваного будівельного об’єкта; 
– встановлення кількісних і якісних характеристик виконаних 
робіт, а також використаних виробів, конструкцій і матеріалів; 
– проводить аналіз: фактичних обсягів виконаних робіт; 
відповідності фактично виконаних робіт опису в актах за ф. № КБ2в; 
відповідності обсягів фактично виконаних робіт облікової 
документації; обґрунтованості застосування одиничних розцінок в 
кошторисної (виконавчої) документації; обґрунтованості визначення 
загальновиробничих витрат і адміністративних витрат при складанні 
кошторисної документації, договірних цін, актів по ф. № КБ-2в; 
– у разі необхідності проводиться аналіз методики визначення 
загально виробничих витрат та адміністративних витрат з їх 
визначенням в актах за ф. № КБ-2в. 
На даному етапі проводиться фіксація результатів натурних 
досліджень, а також фото- та відеозйомка. 
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Блок 4 Експерт – економіст: 
– перевіряє відповідність наданих документів бухгалтерського обліку і 
звітності вимогам нормативних актів, проводить дослідження 
спеціальними прийомами і способами, 
– досліджує обліково-звітні дані щодо відповідності їх первинним 
документам, повноти відображення операцій в облікових регістрах, 
відповідності відображення операцій в обліку вимогам методології та 
практики бухгалтерського обліку і нормативним документам; 
досліджує затверджений кошторис витрат, журнали-ордери, 
меморіальні ордери щодо сум виділених бюджетних коштів на певний 
вид будівельно-монтажних або ремонтних робіт; 
– проводить аналіз актів по формам КБ-2в, М-29, М-19, відомості 10-с, 
оборотно-сальдових відомостей з обліку витрат матеріалів, основних 
засобів, нарахування заробітної плати, тощо; 
– проводить аналіз планових документів, кошторисної документації, 
розрахунків стосовно планування витрат; досліджує акт 
взаєморозрахунків, платіжні касові та банківські документи (прибуткові 
та видаткові касові ордери, платіжні доручення, журнали-ордери, 
меморіальні ордери) про оплату за будівельно-монтажні або ремонтні 
роботи, облікові бухгалтерські регістри щодо взаєморозрахунків між 
замовником і виконавцем;  
– у разі необхідності: вивчає документи, що 
обґрунтовують розрахунок втраченої економічної вигоди 
підприємства, який може бути визначений за різними критеріями, а 
саме: стосовно подорожчання матеріалів (досліджуються рахунки, 
накладні, дані щодо інфляції грошових коштів), стосовно 
недоотримання прибутку внаслідок відкриття, проведеного пізніше 
запланованого строку (досліджуються бізнес-плани), щодо 
недоотримання прибутку внаслідок здачі приміщення в оренду пізніше 
запланованого строку (досліджуються договори) та ін., 
– проводиться аналіз основних засобів, які відображені 
в балансі підрядника; аналіз договорів підрядника з субпідрядниками 
та організаціями – постачальниками матеріально – технічних ресурсів, 
– досліджує документи податкового обліку, регістри податкового 
обліку щодо відображення валових доходів і валових витрат, 
податкові накладні, книги придбання та продажу товарів (робіт, 
послуг), реєстри податкових накладних, декларацію по податку на 
прибуток 
Третій етап – стадія порівняльного дослідження 

Завдання: встановлення ознак подібності (тотожності) та (або) розбіжності 
(відмінності) досліджуваних об’єктів 
Блок 5 На цій стадії дослідження проводяться відповідно до того алгоритму 

за допомогою методів, які були обрані на етапі планування. 
Експерт у галузі будівельно-технічної експертизи:  
– проводить порівняльний аналіз технології виконання 
будівельно – монтажних робіт з описом складу робіт; 
– співставлення та порівняльний аналіз кошторисної нормативної 
документації з даними виконавчої документації; 
– порівняльний аналіз методики визначення загальновиробничих 
витрат та адміністративних витрат з їх визначенням в актах за ф. № 
КБ-2в; 
На даній стадії результати проведених розрахунків проходять 
багаторівневе зіставлення: документальні дані зіставляються з 
фактичними (отриманими при експертному огляді), а фактичні, в свою 
чергу, з положеннями, передбаченими нормативно-технічною 
документацією. Експертом – будівельником проводяться розрахунки, 
спрямовані на визначення обсягів виконаних робіт та використаних 
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будівельних матеріалів, виробів та конструкцій на основі результатів 
проведених вимірювань. 
Експерт у галузі будівельно-технічної експертизи проводить перевірку 
нарахувань за об’єктним кошторисом і зведеним кошторисним 
рахунком, які зіставляються з відповідними правилами та 
стандартами. 
На даному етапі проводиться текстова, таблична, при необхідності 
графічна (плани, схеми, ескізи) фіксація результатів натурних 
досліджень. 
На підставі всіх зібраних і систематизованих вихідних даних за 
обраним алгоритмом проводиться розрахунок підсумкової величини 
вартості фактично виконаних будівельно-монтажних і спеціальних 
видів робіт у відповідності до умов договору підряду, на підставі 
діючих методичних документів в будівництві, кошторисних нормативів, 
розцінок і коефіцієнтів перерахунку 

Блок 6 Експерт – економіст: 
– проводить порівняльний аналіз актів списання матеріалів, ресурсних 
відомостей і даних бухгалтерського обліку; 
– проводить порівняльний аналіз актів по ф. № КБ-2в, оборотно-
сальдових відомостей з даними головної книги, форм звітності,  
– зіставляє дані дослідження експерта у галузі будівельно-технічної 
експертизи щодо обсягів виконаних будівельних робіт і їх вартості із 
даними про оплату виконаних робіт, придбаних матеріалів тощо, 
– експерт досліджує облікові бухгалтерські регістри щодо списання 
будівельних матеріалів (журнали-ордери, меморіальні ордери, 
накопичувальні та обігові відомості), звіти про витрати основних 
матеріалів у будівництві відповідно до виробничих норм, документи 
складського обліку матеріальних цінностей щодо документального 
підтвердження суми необґрунтованого списання будівельних 
матеріалів за обліком підприємства за рахунок завищення обсягу й 
вартості виконаних робіт за результатами контрольних обмірів, 
– досліджує облікові бухгалтерські регістри щодо ––взаєморозрахунків 
між замовником і виконавцем (головні книги, журнали-ордери, 
меморіальні ордери, баланси з розшифровкою дебіторської та 
кредиторської заборгованостей) щодо документального 
обґрунтування стану взаєморозрахунків між замовником і виконавцем 
з урахуванням завищення обсягу й вартості виконаних робіт за 
результатами контрольних обмірів, 
– у разі необхідності досліджує та аналізує документи податкового 
обліку, регістри податкового обліку щодо відображення валових 
доходів і валових витрат, податкові накладні, книги придбання та 
продажу товарів (робіт, послуг), реєстри податкових накладних, 
декларацію по податку на прибуток щодо встановлення 
документальної обґрунтованості суми податку на прибуток за рахунок 
безпідставного включення до складу валових витрат підприємства 
витрат на встановлений експертом у галузі будівельно-технічної 
експертизи завищений обсяг і вартість виконаних робіт. 

Четвертий етап – експертний експеримент 
В залежності від виду завдань, які вирішуються експертним дослідженням, стадії 
експертного експерименту можуть бути відсутні.  

П’ятий етап – оцінка результатів проведеного дослідження та 
формулювання висновків 
Завдання: комплексна оцінка результатів проведеного експертного дослідження, 
формулювання висновків 
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Блок 7 Експерт у галузі будівельно-технічної експертизи 
здійснюється перевірка розрахунків Проводиться комплексна 
оцінка результатів проведеного експертного дослідження На 
підставі підготовлених табличних даних експерти-
будівельники формують відповіді (висновки).  
Слід зазначити, що при проведенні досліджень, спрямованих 
на встановлення видів, обсягів, якості та вартості виконаних 
на будівельному об’єкті робіт, а також використаних 
матеріалів, виробів і конструкцій, експертом-будівельником 
можуть бути надані висновки різної логічної форми. 
З урахуванням висновків будівельно-технічної експертизи, 
експертами економістами вирішуються питання стосовно не 
цільового використання бюджетних коштів, порядку 
отримання та списання бюджетних коштів для будівництва, 
визначаються суми безпідставно перерахованих коштів з 
урахуванням обсягів фактично виконаних робіт, кількості 
використаних матеріалів тощо. 

Питання Варіанти відповідей 
1.Чи 
підтверджуються 
документально 
висновки ревізії 
(наводяться 
реквізити акта) 
щодо завищення 
видатків у сумі 
(_рн..) за рахунок 
завищення обсягу 
й вартості 
виконаних робіт 
за результатами 
контрольних 
обмірів? 

За результатами проведених досліджень комісія експертів їх 
синтезує, при цьому можливі різні варіанти відповідей: 
– Якщо в результаті дослідження експертом у галузі 
будівельно-технічної експертизи визначено завищення обсягу 
й вартості виконаних робіт, а експертом-економістом 
установлено фактичні дані документального підтвердження 
використання бюджетних коштів на оплату цих робіт, то 
надається категоричний висновок про те, що висновки ревізії 
щодо завищення видатків за рахунок завищення обсягу й 
вартості виконаних робіт за результатами контрольних обмірів 
документально підтверджуються в повному обсязі.  
– Якщо в результаті дослідження експертом у галузі 
будівельно-технічної експертизи підтверджено завищення 
обсягу та вартості частини виконаних робіт, то, відповідно, 
надається висновок про те, що висновки ревізії про 
завищення видатків за рахунок завищення обсягу й вартості 
виконаних робіт за результатами контрольних обмірів 
документального підтверджуються у відповідній частині. 
– Якщо за результатами будівельно-технічного дослідження 
завищення обсягу й вартості виконаних робіт не встановлено, 
то надається інтеграційний висновок про те, що висновки 
ревізії документально не підтверджуються. 

2.Чи 
підтверджуються 
документально 
висновки ревізії 
(наводяться 
реквізити акта) 
щодо нецільового 
використан-ня 
бюджетних 
коштів, 
запланованих на 
проведення 
певного виду 
будівельно-
монтажних або 
ремонтних робіт? 

За результатами проведених досліджень проводяться їх 
синтез і формулювання інтеграційних висновків у таких 
можливих варіантах: 
– Якщо в результаті будівельно-технічного дослідження 
визначено, що проведений обсяг і вид робіт у повному обсязі 
не відповідає цільовому призначенню бюджетних коштів за 
затвердженим кошторисом витрат, який досліджено 
експертом-економістом, то надається інтеграційний висновок 
про те, що висновки ревізії щодо нецільового використання 
бюджетних коштів, запланованих на проведення певного виду 
будівельно-монтажних або ремонтних робіт, документально 
підтверджуються в повному обсязі.  
– Якщо в результаті будівельно-технічного дослідження 
визначено, що проведений обсяг і запланований вид 
будівельно-монтажних або ремонтних робіт частково не 
відповідає цільовому призначенню бюджетних коштів за 
затвердженим кошторисом витрат, то надається інтеграційний 
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висновок про те, що висновки ревізії щодо нецільового 
використання бюджетних коштів, запланованих на 
проведення певного виду будівельно-монтажних або 
ремонтних робіт, документально підтверджуються у 
відповідній частині. 
– Якщо за результатами будівельно-технічного дослідження 
встановлено, що проведений обсяг і запланований вид робіт у 
повному обсязі відповідає цільовому призначенню бюджетних 
коштів за затвердженим кошторисом витрат, то надається 
інтеграційний висновок про те, що висновки ревізії щодо 
нецільового використання бюджетних коштів, запланованих 
на проведення певного виду будівельно-монтажних або 
ремонтних робіт, документально не підтверджуються 

3.Чи 
підтверджуються 
документально 
висновки ревізії 
(реквізити акта) 
щодо 
необґрунтованого 
списання 
будівельних 
матеріалів за 
обліком 
підприємства 
(найменування) в 
сумі (_рн.) за 
рахунок 
завищення обсягу 
й вартості 
виконаних робіт 
за результатами 
контрольних 
обмірів? 

За результатами проведених досліджень після їх синтезу 
можливі такі варіанти відповідей: 
– Якщо в результаті будівельно-технічного дослідження 
визначено завищення обсягу та вартості виконаних робіт, а 
експертом-економістом установлено документальне 
підтвердження списання будівельних матеріалів за обліком 
підприємства на ці роботи, то надається інтеграційний 
висновок про те, що висновки ревізії щодо необґрунтованого 
списання будівельних матеріалів за обліком підприємства за 
рахунок завищення обсягу й вартості виконаних робіт за 
результатами контрольних обмірів документально 
підтверджуються в повному обсязі.  
– У разі, коли в результаті будівельно-технічного дослідження 
підтверджено завищення обсягу й вартості частини виконаних 
робіт, то, відповідно, надається інтеграцій висновок про те, що 
висновки ревізії щодо необґрунтованого списання 
будівельних матеріалів за обліком підприємства за рахунок 
завищення обсягу й вартості виконаних робіт за результатами 
контрольних обмірів документально підтверджуються у 
відповідній частині.  
Нарешті, якщо за результатами будівельно-технічного 
дослідження завищення обсягу й вартості виконаних робіт не 
встановлено, то формулюється інтеграційний висновок про 
те, що висновки ревізії документально не підтверджуються 

4.Чи 
підтверджуються 
документально 
висновки ревізії 
(реквізити акта) 
щодо 
необґрунтованості 
стану 
взаєморозрахунків 
між замовником і 
виконавцем 
будівельно-
монтажних або 
ремонтних робіт 
за обліком 
підприємства 
(найменування) з 
урахуванням 
завищення обсягу 
й вартості 

– Якщо в результаті будівельно-технічного дослідження 
визначено завищення обсягу й вартості виконаних робіт, а 
експертом-економістом встановлено документальне 
підтвердження взаєморозрахунків між замовником і 
виконавцем, то висновки ревізії щодо необґрунтованості стану 
взаєморозрахунків між замовником і виконавцем будівельно-
монтажних або ремонтних робіт за обліком підприємства з 
урахуванням завищення обсягу й вартості виконаних робіт за 
результатами контрольних обмірів документально 
підтверджуються в повному обсязі.  
– У разі підтвердження результатами будівельно-технічного 
дослідження завищення обсягу й вартості частини виконаних 
робіт, то, відповідно, висновки ревізії щодо необґрунтованості 
стану взаєморозрахунків між замовником і виконавцем 
будівельно-монтажних або ремонтних робіт за обліком 
підприємства з урахуванням завищення обсягу й вартості 
виконаних робіт і результатів контрольних обмірів 
документально підтверджуються у відповідній частині. 
– У разі, коли за результатами будівельно-технічного 
дослідження завищення обсягу й вартості виконаних робіт не 
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виконаних робіт 
за результатами 
контрольних 
обмірів? 

встановлено, то формулюється інтеграційний висновок про 
те, що акт ревізії документально не підтверджується. 

5. Чи 
підтверджуються 
документально 
висновки ревізії 
(наводяться 
реквізити акта) 
щодо 
необґрунтованого 
нарахування та 
виплати 
заробітної плати й 
нарахувань на 
соціальні заходи 
на завищений 
обсяг і вартість 
виконаних 
будівельних робіт 
за обліком 
підприємства 
(найменування) в 
сумі (грн.) за 
результатами 
контрольних 
обмірів? 

За результатами проведеного комплексного дослідження 
можливі такі варіанти відповідей: 
– Якщо в результаті будівельно-технічного дослідження 
визначено завищення обсягу й вартості виконаних робіт, а 
експертом-економістом установлені за бухгалтерським 
обліком підприємства нарахування та виплата заробітної 
плати й нарахувань на соціальні заходи за цими роботами, то 
комісією експертів формулюється інтеграційний висновок про 
те, що висновки ревізії щодо необґрунтованого нарахування 
та виплати заробітної плати й нарахувань на соціальні заходи 
на завищений обсяг і вартість виконаних робіт документально 
підтверджуються в повному обсязі.  
– Якщо в результаті будівельно-технічного дослідження 
визначено завищення обсягу й вартості частини виконаних 
робіт, то висновки ревізії документально підтверджуються у 
відповідній частині.  
– У разі, коли за результатами будівельно-технічного 
дослідження завищення обсягу й вартості виконаних робіт не 
виявлено, або експертом-економістом установлено, що за 
бухгалтерським обліком підприємства нарахування та 
виплата заробітної плати й нарахувань на соціальні заходи за 
цими роботами не проводилося (наприклад, роботи проведені 
господарським способом), то висновки ревізії документально 
не підтверджуються. 

Заключний етап – оформлення ходу та результатів експертного 
дослідження висновком 

Блок 8 Провідний експерт (голова комісії):  
керує підсумковою нарадою комісії експертів при оцінці 
результатів всіх досліджень, їхньому узагальненні й 
формулюванні загального висновку; 
складає проект висновку (повідомлення про неможливість 
дати висновок) або доручає це зробити будь-кому з членів 
комісії; 
надає на розгляд підписаний членами експертної комісії 
висновок комплексної експертизи керівникам підрозділів та 
провідної установи.  

 
*Адаптовано авторами на основі [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11] 
 
Слід зазначити, що правильне трактування висновків забезпечує їх 

логічний зв'язок з дослідницької частиною висновку, під чому визначає 
його достовірність і доказову силу. 

Розглянутий в даній статті матеріал не може охопити весь спектр 
проблем, що виникають перед комплексною судовою будівельно-
технічною та економічною експертизою. При цьому кожну ситуацію 
необхідно розглядати залежно від обставин справи та поставлених на 
його вирішення питань. 
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КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

М. Б. Жолобецкая 
В. П. Колонюк 

 
Строительная отрасль – одна из приоритетных отраслей экономики, 

имеет большое социальное значение. Несмотря на реализацию 
государственной политики по противодействию криминальным 
правонарушений в бюджетной сфере, их уровень остается значительным, в 
частности в таких приоритетных отраслях как строительство, реконструкция 
и ремонт государственных объектов. 

Как показывает экспертная практика, в последнее время увеличилось 
количество экспертных исследований, связанных с определением стоимости 
фактически выполненных строительных работ. 

Преступления в сфере строительства в последнее время 
характеризуются сложным механизмом совершения. Во время их 
расследования перед следователями стоят задачи, решение которых 
требует применения специальных знаний в различных областях, в том числе 
бухгалтерского учета, инженерно-строительного дела и т.д. 

Как правило, такие действия совершаются путем завышения объемов 
стоимости выполненных работ, невыполнение предусмотренных работ или 
изменения назначения платежей. С целью сокрытия незаконного 
использования бюджетных средств состоят ложные акты выполненных работ 
о якобы целевое использование бюджетных средств. 

Как показывает анализ следственной практики, при расследовании 
преступлений в сфере строительства проводится комплексная судебно-
экономическая и строительно-техническая экспертиза. 

Комплексная экспертиза должна назначаться в том случае, когда 
решение поставленных вопросов невозможно в результате проведения 
нескольких последовательных экспертиз. Комплексной есть экспертиза, при 
производстве которой решение вопроса невозможно без одновременного 
участия специалистов в различных областях знания и формулирование ими 
общему выводу. Комплексная экспертиза проводится не менее чем двумя 
экспертами разных областей знаний или разных направлений в пределах 
одной области знаний. 

В статье проанализированы особенности процесса проведения комплексных 
строительно-экономических исследований и экспертиз, раскрыты основные задачи 
комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизы, а 
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также предложен общий алгоритм выполнения комплексной судебной инженерно-
строительной и экономической экспертизы. 

Авторы статьи соглашаются, что в большинстве случаев назначения 
комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизы 
это максимально эффективный, методологически верный путь к решению 
экспертных задач, когда получение достоверного ответа гарантируется 
только общим обобщением результатов применения базовых экспертных 
знаний и методов. 

Ключевые слова: специальные знания, комплексная экспертиза, 
комплексная судебная строительно-техническая и экономическая экспертиза. 

 
MULTI-DISCIPLINE FORENSIC BUILDING-TECHNICAL AND ECONOMIC 

EXAMINATION 
 

M. Zholobetska 
V. Koloniuk 

 
The construction industry is one of the priority sectors of the economy and 

has a great social significance. Despite the implementation of the state policy on 
counteracting criminal offenses in the budgetary sphere, their level remains 
significant, especially in such priority sectors as construction, reconstruction and 
repair of state facilities. 

As expert practice shows, recently, the number of expert studies related to the 
determination of the cost of actually executed construction work has increased. 

Crimes in the field of construction have recently been characterized by a complex 
mechanism of accomplishment. During their investigation, the investigators have tasks 
whose solution requires the application of specialist knowledge in various fields, 
including accounting, engineering and construction, etc. 

As analysis of investigative practice shows, in the investigation of crimes in 
the field of construction, a multi-discipline forensic-economic and construction-
technical expertise is conducted. 

Multi-discipline examination should be appointed when the solution of the 
questions posed is impossible as a result of several consecutive examinations. 
There is an integrated examination, in the production of which the solution of the 
problem is impossible without the simultaneous participation of specialists in 
various fields of knowledge and formulation of their general conclusion. Multi- 
discipline examination is carried out by at least two experts from different fields of 
knowledge or different areas within one area of knowledge. 

The article analyzes the peculiarities of the process of carrying out complex 
construction-economic researches and examinations, reveals the main tasks of 
the complex judicial building-technical and economic expertise, as well as 
proposes a general algorithm for the implementation of a multi-discipline forensic 
engineering-building and economic expertise. 

The authors of the article agree that in most cases, the appointment of a 
multi-discipline construction, technical and economic expertise is the most 
efficient, methodologically correct way to the solution of expert tasks, when 
obtaining a reliable answer is guaranteed only by a general generalization of the 
results of the application of basic expert knowledge and methods. 

Key words: special knowledge, multi-discipline expertise, multi-discipline 
construction, technical and economic expertise. 
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ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ ВСТАНОВЛЕННЯМ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ 

ЗЕМЛІ. ТРАНСФОРМАЦІЯ У КОШТИ 
 

Під час виконання експертиз з питань землеустрою, завданням яких є 
визначення збитків, завданих власникам землі та землекористувачам, 
виникає ряд проблем. Зокрема, через відсутність належного понятійно-
категоріального апарату доволі важко встановити, за яких обставин у 
власника/користувача земельної ділянки виникає право на збиток та в чому 
власне полягає такий збиток. 

Ключові слова: судова експертиза з питань землеустрою, земельна 
ділянка, збитки, завдані власникам землі та землекористувачам, 
обмеження у використанні землі, розрахунок збитків. 

 
 
Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, 

заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних 
ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням 
якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних 
ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та 
неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням 
земельних ділянок (ст. 156 Земельного кодексу України [1], п. 1 Порядку 
визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекорис-
тувачам, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від  
19 квітня 1993 р. № 284 [2]). 

У ході опрацювання емпіричного матеріалу та результатів експертної 
практики, в процесі виконання науково-дослідної роботи «Розробка 
методичних рекомендацій з розрахунку розміру збитків, завданих 
власникам землі та землекористувачам, та втрат сільськогосподарського 
та лісогосподарського виробництва при виконанні судових експертиз з 
питань землеустрою» автором встановлено, що окрім визначення факту 
того, що власники землі та землекористувачі мають право на 
відшкодування завданих їм збитків, доволі складно встановити, в чому 
власне полягають такі збитки. 

Здавалося б, причини подібних труднощів полягають в тому, що 
компетентним органом влади на нормативному рівні не врегульовано 
порядок виконання розрахунку розміру збитків – відсутня конкретна 
формула. Однак, подібна проблематика передусім пов’язана з 
відсутністю належного понятійно-категоріального апарату: не зрозуміло, 
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за яких обставин виникає право на збиток, оскільки не цілком зрозуміло, 
що ми власне розуміємо під збитком. 

До прикладу, ч. 2 ст. 111 Земельного кодексу України [1] визначає 
перелік обмежень у використанні землі, які можуть виникати як в 
примусовому порядку, так і на договірних засадах, а саме: умова 
розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки 
протягом встановлених строків; заборона на провадження окремих видів 
діяльності; заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, 
ландшафту; умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, 
ділянки дороги; умова додержання природоохоронних вимог або 
виконання визначених робіт; умови надавати право полювання, вилову 
риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в 
установлений час і в установленому порядку. 

Разом з тим, чи є названі обмеження у використанні землі 
безапеляційними підставами для відшкодування збитків, та в чому власне 
полягатимуть такі збитки не визначає жоден нормативно-правовий акт. 
Відповіді на такі питання можливо одержати тільки за результатами 
комплексного аналізу норм цивільного та земельного законодавства. 

Такий стан речей, за твердженнями юристів, призводить до часткової 
незахищеності прав як сторони, яка понесла втрати, так і сторони, яку 
намагаються зобов’язати ці втрати компенсувати [3]. 

З точки зору експертної служби, подібні завдання краще не 
виконувати, аніж виконувати погано. В юридичній площині дане правило 
чітко сформульовано у ч. 1 ст. 384 Кримінального кодексу України, 
відповідно до якої завідомо неправдивий висновок експерта (а саме так 
може бути розтлумачено свавільний вибір алгоритму розрахунку збитків), 
складений для надання або наданий органу, що здійснює досудове 
розслідування, виконавче провадження, суду тощо є кримінально 
караним злочином [4]. 

Саме тому, для чіткого розуміння завдань експертизи з питань 
землеустрою та можливості здійснення повного, обґрунтованого та 
об’єктивного дослідження щодо розрахунку розміру збитків, завданих 
власникам землі та землекористувачам, вважаємо необхідним 
детальніше підійти до аспекту збитків на прикладі збитків, завданих 
встановленням обмежень у використанні землі, та порядку їх розрахунку. 

Категорія збитків об’єднує собою різні галузі знань: цивільне та 
сімейне право, земельне, аграрне та природоресурсне право, екологію, 
економіку. При цьому, представники наукової сфери присвячують свої 
дослідження більш загальним питанням – комплексному вивченню 
поняття збитків/шкоди, підставам виникнення збитків, суб’єктам завдання 
збитків тощо. 

Зокрема, наукові роботи Т. С. Ківалової [5], Т. Є. Крисань [6],     А. В. 
Янчук [7], Д. Ф. Плачкова [8] та І. В. Подколзіна [9] присвячені 
вдосконаленню наукового пізнання правової категорії збитків та їх 
відшкодування, виявлення теоретичних та практичних проблем у сфері 
правового регулювання відносин відшкодування збитків та вирішення 
таких проблем. В тому числі, в названих роботах порушується питання 
колізії нормативного врегулювання термінів «збитки» та «шкода». 
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Дослідження Л. П. Решетник [10] та О. А. Вівчаренко [11] 
зосереджуються на комплексному вивченні проблем відшкодування 
шкоди, заподіяної порушенням екологічних та земельних прав громадян, 
з’ясуванні правової природи відносин відшкодування шкоди. 

І лише автори досліджень, виконаних у сфері екології, ставили перед 
собою завдання щодо розрахунків завданих збитків. 

Так, наукова праця В. В. Рибак [12] «Екологічний аудит осушуваних 
сільськогосподарських земель» містить методичні підходи до 
обрахування збитків внаслідок погіршення балу бонітету 
сільськогосподарських осушуваних земель. 

Ряд праць, що зокрема належать С. А. Диптан [13], Н. Б. Закорчевної 
[14], Є. В. Бодаку [15], Р. М. Курильціву [16], О. В. Горобцю [17], Є. В. 
Мішеніну [18], О. М. Подлевської [19], О. В. Царенко [20] моделюють 
розміри збитків, заподіяних унаслідок використання земельних ділянок не 
за цільовим призначенням, засмічення твердими побутовими відходами, 
обґрунтовують основні напрями формування механізму раціонального 
використання і охорони земель тощо. 

Виключенням з перерахованих дослідників є Ю.Т. Рушинець, 
публікація якого присвячена підставам та умовам відшкодування збитків, 
завданих саме власникам землі та землекористувачам [21]. 

Що стосується досліджень у сфері обмежень у використанні землі, то 
сюди можливо віднести праці Д. В. Бусуйок [22], О. О. Михайленко [23], 
Н. В. Черкаської [24], Є. О. Мічуріна [25], публікації І. В. Мироненка [26], 
Н. В. Безсмертної [27]. 

Автор даної публікації у власній дисертації «Обтяження прав на 
землю за земельним законодавством України» також досліджувала 
природу обмежень у використанні землі [28].  

В свою чергу, дане дослідження виконано на перетині вже існуючих 
наукових праць, присвячених дослідженню збитків, завданих власникам і 
землекористувачам, та обмеженням у використанні землі. 

Метою даної публікації є одержання практично корисних для судової 
експертизи результатів, які полягають в ідентифікації обставин та підстав 
для нарахування збитків, завданих встановленнями обмежень у 
використанні землі, та моделювання порядку їх розрахунків. 

Для досягнення мети автор поставила перед собою такі завдання: 
– проаналізувати дефініцію обмежень у використанні землі, 

систематизувати їх; 
– визначити, за яких обставин встановлені обмеження у 

використанні землі є підставами для нарахування збитків; 
– сформулювати алгоритм розрахунку збитків, завданих 

встановленням обмежень у використанні землі. 
Положення Цивільного кодексу України (ст. ст. 22, 611, 623, 624 ) [29], 

Земельного кодексу України (ст. ст. 156-157) [1], Порядку визначення та 
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 
р. № 284 [2], Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок 
самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних 
ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву 
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(родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затвердженої 
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963 [30] 
врегульовують, що власники землі та землекористувачі мають право на 
відшкодування завданих їм збитків та розмірів завданої шкоди. 

Відповідно до п. 4 Порядку визначення та відшкодування збитків 
власникам землі та землекористувачам [2], розміри збитків визначаються 
в повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент 
заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення якості земель (з 
урахуванням ринкової або відновної вартості). 

Для того, щоб імплементувати названу норму відносно обмежень у 
використанні землі, слід поглиблено вивчити, коли ж обмеження у 
використанні землі стають приводом для відшкодування збитків. 

Чинне земельне законодавство України не містить тлумачення терміну 
«обмеження у використанні земельними ділянками». Земельний кодекс 
України у Главі 18 «Обмеження прав на землю», не дивлячись на 
тавтологію, обмежується, наскільки це стає зрозуміло, переліком видів 
обмежень у використанні земельних ділянок, у статтях 111-115 Кодексу [1]. 

Раніше в своєму дослідженні автор вже дійшла висновку, що під 
«обмеженням» слід розуміти нормативно встановлене звуження прав 
власників (користувачів) земельних ділянок, яке не породжує додаткових 
прав у третіх осіб, та встановлюється для запобігання порушень прав 
інших осіб чи суспільних або державних інтересів [28]. 

Таким чином, збитками, завданими обмеженнями у використанні 
землі, слід вважати втрачені, додатково витрачені або недоотримані 
майнові блага (грошові кошти), які спричинені порушенням прав 
власника/користувача земельної ділянки встановленням щодо земельної 
ділянки обмеження у використанні землі. 

Тобто, саме по собі обмеження у використанні землі не породжує 
право на компенсацію збитків, однак може негативно впливати на майно 
особи (погіршувати його, знищувати), у зв’язку з чим виникає шкода. 

Статтями 111–115 Земельного кодексу України до видів обмежень у 
використанні землі віднесено: названі нами вище умови та заборони 
(умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки 
протягом встановлених строків; заборона на провадження окремих видів 
діяльності; заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, 
ландшафту; умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, 
ділянки дороги; умова додержання природоохоронних вимог або 
виконання визначених робіт; умови надавати право полювання, вилову 
риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в 
установлений час і в установленому порядку), охоронні зони, зони 
санітарної охорони, санітарно-захисні зони та зони особливого режиму 
використання земель. 

Ч. 2 ст. 111 Земельного кодексу України визначає, що обмеження у 
використанні земель можуть бути встановлені законом, прийнятими 
відповідно до нього нормативно-правовими актами, договором або 
рішенням суду [1]. 

В контексті перерахованих підстав виникнення обмежень у 
використанні землі слід зауважити – а чи в кожному випадку, наприклад 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 660 

норма закону, за якою встановлюється обмеження у використанні землі, 
спричинює завдання власнику/користувачу земельної ділянки збитків? 
Окрім того, на якій підставі та до кого апелювати з подібними 
претензіями? 

З даного приводу висловлюється Т. С. Ківалова [5] зазначаючи, що 
загальною підставою виникнення будь-яких правовідносин 
відшкодування шкоди є факт завдання шкоди. Якщо розглядати факт 
завдання шкоди поелементно, то дослідник називає такі загальні умови 
виникнення зобов’язань відшкодування шкоди: а) наявність шкоди; б) 
протиправність поведінки особи, яка завдала шкоду; в) наявність 
причинного зв'язку між протиправною поведінкою порушника та її 
результатом – виникненням шкоди; г) вина особи, яка завдала шкоду. 

Дослідник збитків в договірному праві, І. В. Подколзін [9], стверджує, 
що відшкодування збитків є багатофункціональним юридичним 
механізмом, оскільки слугує не лише мірою цивільно-правової 
відповідальності, але і водночас є способом захисту порушених прав та 
превентивним способом спонукання сторін до належного виконання 
договору. До моменту порушення цивільних прав сторін договірного 
зобов’язання, стверджує І. В. Подколзін, відшкодування збитків як 
закріплена в цивільно-правовій нормі санкція здійснює щодо обох сторін 
виховну, регулятивну, охоронну, превентивну функції. 

На противагу згаданим дослідникам, Ю. Т. Рушинець [21] зазначає, 
що специфіка правового регулювання інституту відшкодування збитків у 
земельному праві полягає у можливості виникнення обов’язку 
відшкодувати шкоду внаслідок заподіяння негативних майнових наслідків 
правомірними діяннями, передбаченими законом. Аналізуючи норми 
Земельного кодексу України, на прикладі статті 156, автор дійшов 
висновку, що підстави відшкодування збитків власникам землі та 
землекористувачам є правомірними діяннями. 

Вважаємо позицію Ю. Т. Рушинець, вмотивованою специфікою 
земельно-правових відносин, абсолютно доцільною. В той же час, 
неможливо не погодитися з Т. С. Ківаловою та І. В. Подколзіним, думки 
яких базуються виключно на нормах цивільного права. 

За нашим переконанням, факт завдання власнику чи користувачу 
земельної ділянки шкоди, тобто настання для нього негативних наслідків, 
не завжди пов'язаний із протиправною поведінкою. І право на 
компенсацію збитків власник/користувач земельної ділянки матиме 
незалежно від вини суб’єкта, який завдав йому збитків. 

Тобто, правовідносини, що виникають у земельній сфері, допускають 
наступні умови відшкодування збитків власникам землі/землекористувачам: 

– за обставин настання шкоди через вчинене протиправне діяння; 
– за обставин настання шкоди через вчинене правомірне діяння; 
– за обставин настання шкоди, спричиненої порушенням договірних 

зобов’язань. 
На даний факт у своєму дослідженні також вказує Ю. Т. Рушинець [21]. 
Пропонуємо розглянути обставини настання негативних наслідків для 

власника земельної ділянки, моделюючи дві схожі ситуації, де в одному 
випадку особа матиме право на відшкодування збитків, а в іншому – ні. 
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Ситуація № 1. Особа є власником земельної ділянки площею 0,25 га 
з цільовим призначенням, яке передбачає будівництво та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. 
Земельна ділянка є поліпшеною, в її межах розташований 
недобудований житловий будинок готовністю 61 %. У зв’язку із 
розширенням інфраструктури міста, крізь дану земельну ділянку 
запроектовано проходження магістральної мережі електропостачання. За 
результатами будівництва комунікації, в межах земельної ділянки 
встановлено охоронну зону лінії електропередач, яка займає 0,01 га від 
усієї площі земельної ділянки. В межі такої охоронної зони потрапляє 
частина недобудованого житлового будинку. 

Відповідно до п. «б» ч. 1 ст. 112 Земельного кодексу України [1], 
уздовж ліній електропередачі, для забезпечення нормальних умов їх 
експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного 
впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти, 
створюються охоронні зони. 

Пунктом 8 «Правил охорони електричних мереж», затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 [31] 
передбачено, що в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, 
трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв 
забороняється виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну 
роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні 
випадки, зокрема будувати житлові, громадські та дачні будинки. 

Таким чином, у зв’язку з будівництвом нової лінії електропередач та 
встановленням обмеження у використанні землі, власнику земельної 
ділянки нанесено шкоду: він не може завершити до кінця недобудований 
житловий будинок, оскільки такий розташований в зоні заборони 
будівництва; не може повернути собі кошти, вкладені у розпочате 
будівництво; йому необхідно понести додаткові витрати, зумовлені або 
зміною проекту житлового будинку та його переобладнання, або ж 
будівництвом нового житлового будинку. Отже, власник земельної 
ділянки має право на відшкодування завданих йому збитків. 

Ситуація № 2. Особі виділено в порядку безоплатної приватизації 
земельну ділянку площею 0,25 га з цільовим призначенням, яке передбачає 
будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд, на яку в наступному зареєстровано право власності. В межах 
земельної ділянки встановлено охоронну зону лінії електропередач, яка 
займає 0,01 га від усієї площі земельної ділянки. 

Керуючись положеннями п. «б» ч. 1 ст. 112 Земельного кодексу 
України, п. 8 Правил охорони електричних мереж, затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 в 
межах встановленої охоронної зони лінії електропередачі власнику 
земельної ділянки заборонено будувати житловий будинок. 

Разом з тим, власник земельної ділянки не зазнав збитків, оскільки 
його майно не знищене і не пошкоджене, а площа земельної ділянки без 
урахування охоронної зони (0,24 га) є абсолютно достатньою для того, 
щоб використовувати земельну ділянку за безпосереднім цільовим 
призначенням, зокрема зводити житловий будинок. 
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Керуючись ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України [29], збитками є: 
втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням 
речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для 
відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа 
могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було 
порушене (упущена вигода). 

Відповідно до п. 3 Порядку визначення та відшкодування збитків 
власникам землі та землекористувачам [2], відшкодуванню підлягають: 
вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, 
включаючи незавершене будівництво; вартість плодоягідних та інших 
багаторічних насаджень; вартість лісових і деревно-чагарникових 
насаджень; вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, 
свердловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних 
і протиселевих споруд; понесені або необхідні витрати на поліпшення 
якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням 
економічних показників, на незавершене сільськогосподарське 
виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на 
розвідувальні та проектні роботи; інші збитки власників землі і 
землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані 
доходи, якщо вони обґрунтовані). Розміри збитків визначаються в 
повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент 
заподіяння збитків, проведених або необхідних витрат на поліпшення 
якості земель (з урахуванням ринкової або відновної вартості (п. 4 
Порядку). 

При цьому, як слушно зауважує у своєму дослідженні Янчук А. В. [7], 
принцип повного відшкодування збитків має розповсюджуватись не на всі 
випадки їх завдання. Такий принцип не може застосовуватись до 
випадків втрати майна, основна цінність якого полягає у здатності значно 
примножити власну цінність, перетворитись у інше благо (наприклад, 
втрата посівів, які мають перетворитись на врожай). У даному разі 
відшкодування збитків у повному обсязі (і реальних збитків, і упущеної 
вигоди) суперечитиме таким загальним засадам цивільного 
законодавства, як добросовісність, розумність, справедливість, оскільки 
розмір упущеної вигоди (вартість не набутого блага) включатиме розмір 
реальних збитків (вартість втраченого блага). 

Таким чином, у разі необхідності розрахунку розміру завданих збитків 
по ситуації № 1, власник земельної ділянки матиме право на 
відшкодування збитків у розмірі, що відповідатиме вартості частини 
недобудованого житлового будинку на час заподіяння збитків. 
Розрахунок вартості частини житлового будинку проводитиметься у 
загальному порядку, відповідно до положень Національного стандарту № 
1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2003 № 1440 [32] та 
Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 
1442 [33]. 

Поряд з цим, ситуація № 2 не має своїм наслідком завдання 
власнику земельної ділянки збитків – адже його матеріальне становище 
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даним фактом не погіршилося, а будь-яке належне йому майно не 
постраждало. Власник земельної ділянки в такому разі буде обмежений 
правовим режимом охоронної зони лінії електропередачі. Право на 
компенсацію за таких обставин не виникає. 

Через відсутність належного понятійно-категоріального апарату 
доволі важко встановити за яких обставин у власника/користувача 
земельної ділянки виникає право на відшкодування збитку та в чому 
власне полягає такий збиток. 

На прикладі обмежень у використанні землі автор дійшла висновку, 
що визначені ч. 2 ст. 111 Земельного кодексу України підстави 
встановлення обмежень у використанні землі не в кожному випадку 
спричинюють завдання власнику/користувачу земельної ділянки збитків. 

Збитками, завданими обмеженнями у використанні землі, вважаємо 
втрачені, додатково витрачені або недоотримані майнові блага (грошові 
кошти), які спричинені порушенням прав власника/користувача земельної 
ділянки встановленням щодо земельної ділянки обмеження у 
використанні землі. 

Саме по собі обмеження у використанні землі не породжує право на 
компенсацію збитків, однак може негативно впливати на майно особи 
(погіршувати його, знищувати), у зв’язку з чим виникає шкода. 

Також встановлено, що факт завдання власнику чи користувачу 
земельної ділянки шкоди, тобто настання для нього негативних наслідків, 
не завжди пов'язаний із протиправною поведінкою. Право на 
компенсацію збитків власник/користувач земельної ділянки матиме 
незалежно від вини суб’єкта, який завдав йому збитків. Правовідносини, 
що виникають у земельній сфері, допускають особливі умови 
відшкодування збитків власникам землі/землекористувачам, які 
виникають: 

– за обставин настання шкоди через вчинене протиправне діяння; 
– за обставин настання шкоди через вчинене правомірне діяння; 
– за обставин настання шкоди, спричиненої порушенням договірних 

зобов’язань. 
Звертаючись до порядку розрахунку розміру завданих збитків автор 

підсумовує, що такий виконується у загальному порядку, відповідно до 
спеціальних нормативних актів – Національного стандарту № 1 «Загальні 
засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.06.2003 № 1440 та Національного 
стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1442. 
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УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ УСТАНОВЛЕНИЕМ ОГРАНИЧЕНИЙ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЛИ. ТРАНСФОРМАЦИЯ В ДЕНЬГИ 

 
В. В. Савчак 

 
Из-за отсутствия надлежащего понятийно-категориального аппарата 

довольно трудно установить, при каких обстоятельствах у 
владельца/пользователя земельного участка возникает право на 
возмещение ущерба и в чем собственно заключается такой ущерб. 

На примере ограничений в использовании земли автор пришла к выводу, 
что определенные ч. 2 ст. 111 Земельного кодекса Украины основания 
установления ограничений в использовании земли не в каждом случае 
вызывают возникновение у владельца/пользователя земельного участка 
убытка. 

Ущербом, нанесенным ограничениями в использовании земли, считаем 
потерянные, дополнительно потраченные или недополученные 
имущественные блага (денежные средства), вызванные нарушением прав 
собственника/пользователя земельного участка установлением в отношении 
земельного участка ограничения в использовании земли. 

Само по себе ограничение в использовании земли не порождает право 
на компенсацию убытков, однако может негативно влиять на имущество 
собственника (ухудшать его, уничтожать), в связи с чем возникает ущерб. 

Также установлено, что факт причинения собственнику или 
пользователю земельного участка вреда, то есть наступления для него 
негативных последствий, не всегда связан с противоправным поведением. 
Право на компенсацию убытков владелец/пользователь земельного участка 
будет иметь независимо от вины субъекта, который нанес ему ущерб. 
Правоотношения, возникающие в земельной сфере, допускают особые 
условия возмещения убытков собственникам земли/землепользователям, 
которые возникают: 

– при обстоятельствах наступления вреда в связи с совершением 
противоправного деяния; 

– при обстоятельствах наступления вреда через совершенное 
правомерное деяние; 

– при обстоятельствах наступления ущерба, причиненного нарушением 
договорных обязательств. 

Обращаясь к порядку расчета величины нанесенного ущерба, автор 
заключает, что такой выполняется в общем порядке, в соответствии со 
специальными нормативными актами: – Национальным стандартом № 1 
«Общие основы оценки имущества и имущественных прав», утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Украины от 10.06.2003 № 1440 и 
Национальным стандартом № 2 «Оценка недвижимого имущества», 
утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 28.10.2004 
№ 1442. 

Ключевые слова: судебная экспертиза по вопросам землеустройства; 
земельный участок; убытки, нанесенные владельцам земли и 
землепользователям; ограничение в использовании земли; расчет убытков. 
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LOSSES AS THE RESULT OF RESTRICTIONS ON USE OF LAND. 
TRANSFORMATION IN THE MONEY  

 
V. Savchak 

 
Due to the lack of a proper conceptual and categorical apparatus, it is rather 

difficult to determine under what circumstances the owner / user of the land plot 
has the right to reparation and what is the actual damage. 

That is why, for a clear understanding of the tasks of land management 
expertise and the feasibility of a full, substantiated and objective study to calculate 
the amount of damage caused to land owners and land users, we consider it 
necessary to go further into the aspect of losses, for example, of damages caused 
by the restrictions on land use , and the order of their calculation. 

Using the example of restrictions on the use of land, the author came to the 
conclusion that grounds for imposing restrictions on the use of land, according to 
article 111 of the Land Code of Ukraine, do not cause a loss to the land 
owner/user in each case. 

We believe that the loss caused by restrictions on the use of land, are the 
lost, additionally spent or under-received property benefits (monetary assets), 
caused by the violation of the rights of the owner / user of a land plot after 
establishing the restrictions of a land use on a land plot. 

In itself, the restriction in the use of land does not give rise to the right to 
compensation for damages, however, it can adversely affect the property of the 
owner (worsen it, destroy it), and therefore occurs a damage. 

It was also determined that the fact of causing harm to the owner or user of 
the land plot, that is, the onset of negative consequences for him, is not always 
associated with unlawful behavior. And the right to compensation for damages the 
owner / user of the land will have, regardless of the fault of the subject who 
caused him damage. Legal relations arising in the land sphere allow special 
conditions for the compensation of losses to land owners / land users that arise: 

– under the circumstances of the occurrence of harm through the perfect 
wrongful act; 

– under the circumstances of the occurrence of harm through the perfect 
lawful act; 

– under the circumstances of the occurrence of damage caused by the 
violation of contractual obligations. 

Referring to the procedure for calculating the amount of damage, the author 
concludes that this is carried out in a general manner, in accordance with special 
regulations – National Standard №. 1 «General Basis for Assessing Property and 
Property Rights», approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
No. 1440 of 10.06.2003 and National Standard № 2 «Real Property Valuation», 
approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 28.10.2004 
№. 1442. 

Key words: forensic examination on questions of the use of land; land plot; 
losses inflicted to the land owners and land users; the restriction in the use of land; 
calculation of losses. 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ З ВОГНЕЗАХИСНОГО 

ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ РОЗЧИНАМИ ДСА-1 ТА ДСА-2 
 

Стаття присвячена розгляду основних методів, які можна 
використовувати при визначенні якості виконаних робіт з вогнезахисного 
оброблення деревини розчинами ДСА-1 та ДСА-2. 

Ключові слова: вогнезахист, розчини, контроль, методи. 
 

  
Останнім часом все більше і більше до експертних установ почали 

надходити процесуальні документи щодо призначення будівельно-
технічних видів експертиз, на вирішення яких ставляться питання щодо 
визначення якості проведених робіт з вогнезахисту дерев’яних 
конструктивних елементів. 

І це не дивно, враховуючи той факт, що на даний вид робіт, виходячи 
з аналізу звітної документації, витрачаються значні кошти, при цьому 
якість таких робіт, як показує практика, не завжди відповідає вимогам 
нормативних документів. 

Що ж таке взагалі вогнезахист і з якою метою він виконується? 
Вогнезахист – це зниження пожежної небезпеки матеріалів та 

конструкцій шляхом спеціальної обробки. 
Вогнезахист є одним з основних заходів, спрямованих на 

забезпечення пожежної безпеки та необхідного ступеню вогнестійкості 
будинків і споруд, зниження пожежної небезпеки матеріалів та виробів. 

У свою чергу, вогнезахист здійснюється: 
– просоченням матеріалів антипіренами; 
– покриттям поверхні вогнезахисними фарбами; 
– обмазкою вогнезахисними пастами; 
– покриттям поверхні вогнезахисними штукатурними розчинами; 
– покриттям вогнестійкими склошпалерами; 
– захистом конструкцій жорсткими екранами: вогнестійкими 

листами, плитами, панелями тощо. 
Згідно Правил пожежної безпеки в Україні дерев’яні конструкції в 

будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися 
вогнезахисній обробці, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, 
вбудованих меблів, стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені 
інші вимоги. 

Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних 
фарб, лаків, обмазок тощо) будівельних конструкцій, горючих 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 672 

оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів, повітроводів, металевих 
опор та перегородок повинні негайно усуватись. 

Після обробки (просочення) антипіренами дерев’яних конструкцій, 
тканин та інших горючих матеріалів повинен бут складений акт про 
проведення роботи підрядною організацією. Після закінчення термінів дії 
обробки (просочення) та у разі втрати або погіршення вогнезахисних 
властивостей обробку (просочення) необхідно повторити. Перевірку 
стану вогнезахисної обробки (просочення) слід проводити не менше 
одного разу на рік зі складанням акта перевірки. 

Деревина, незважаючи на всі свої позитивні якості, потребує 
серйозного захисту не тільки від шкідливих комах, грибка і цвілі, але і від 
займання. На превеликий жаль на сьогоднішній день не існує такого 
універсального засобу, який би на 100 % перешкоджав спалаху і, 
відповідно, зміни зовнішнього вигляду під впливом вогню. Але 
вогнезахист дерев’яних конструкцій сучасними препаратами 
(антипіренами) сприяє тому, що процес загорання значно ускладнюється. 
Для цього використовуються різноманітні просочення, пасти, обмазки і 
лакофарбові матеріали. Зазначені препарати, залежно від свого складу і 
виконання, можуть реагувати під час контакту з полум’ям по різному. 
Завдяки одному засобу на поверхні деревини утворюється захисна 
плівка. А інший антипірен сприяє виділенню негорючого газу, який також 
перешкоджає загоранню деревини. 

З аналізу наданої органом, що призначив експертизу, звітної та 
виконавчої документації можливо зробити висновок про те, що 
найбільшою популярністю серед усіх протипожежних засобів 
користується просочення. Функція даних засобів полягає в тому, що вони 
виключають можливість займання при короткочасному контакті з вогнем. 
Крім того, вони сприяють самозагасанню при тривалому впливі полум’я 
на деревину. Проте, не тільки ці якості є привабливими для споживача. 
Просочення на відміну від паст, обмазок, лакофарбових матеріалів, не 
порушують текстуру деревини. 

В свою чергу, просочення діляться на водорозчинні та органорозчинуючі. 
Більш широким попитом, зрозуміло, користується засоби першої категорії 
препаратів, у складі яких відсутні хімічні інгредієнти і добавки. Але вогнезахист 
дерев‘яних конструкцій оранорозчинуючими просочуваннями також має свої 
незаперечні переваги. Головне щоб, санепіднаглядом було схвалено 
застосування більшості даних препаратів. 

Спосіб обробки деревини антипіренами в природних умовах 
виконується поверхнево, за що його так і назвали – поверхневий. Але 
такий спосіб теж досить ефективний. Крім того перевагою даного методу 
є те, що можливо виконати всі роботи навіть власними силами, без 
залучення відповідних фахівців. Тільки працюючи з препаратами, 
необхідно ретельно дотримуватися техніки безпеки. Перед початком 
робіт слід переконатися в тому, що дерев’яний елемент згодом не буде 
піддаватися механічній обробці. В іншому випадку, виконана робота не 
принесе бажаного результату. 

Одним із найпоширеніших засобів для проведення робіт з 
вогнезахисту деревини серед більшості підрядних організацій є суміші 
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просочувальні ДСА-1 та ДСА-2 для поверхневої вогнебіозахисної 
обробки, на яких в даному випадку і зупинимося більш детально. 

Відповідно до «Регламенту робіт з вогнезахисту ДСА 1 та ДСА 2» (далі 
регламент) робочі розчини ДСА-1 та ДСА-2 наносяться у два етапи. На 
першому етапі наносяться розчини антипірену за 2 рази, на другому – розчин 
антисептика. Розчин антипірену наноситься при температурі навколишнього 
середовища від 10°С до 40°С і відносній вологості повітря не більше 70 % на 
дерев’яні елементи горищних покриттів. Розчин наноситься методом 
розпилення або малярськими пензлями, валиками. Перерва між першим та 
другим нанесенням розчину антипірену становить не менше 5 годин. Через 6 
годин після нанесення останнього шару розчину антипірену наноситься 
розчин антисептика (з температурою не менше 10°С). Нанесення розчинів 
потрібно здійснювати рівномірно, без пропусків, старанно просочувати щілини 
та місця знаходження окремих деталей. 

За результатами вивчення звітної, та виконавчої документації не 
рідко зустрічаються випадки коли підрядна організація за результатами 
проведення робіт з вогнезахисту дерев‘яних конструктивних елементів у 
відповідному акті виконаних робіт зазначала термін проведення 
зазначених робіт – 1 день, що є абсолютно неможливим виходячи з умов 
п. 4.3 «Регламенту», та є грубим порушенням технології нанесення 
зазначених розчині. 

В цьому випадку можливо стверджувати, що роботи з вогнезахисту 
дерев’яних конструктивних елементів проведено не якісно. Відповідно до 
«Регламенту» якість виконаних робіт з вогнезахисту деревини сумішами 
просочувальними ДСА-1 та ДСА-2 визначається: 

а) зовнішнім оглядом; 
б) відповідності фактичної витрати розрахункової; 
в) експрес – методом. 
1) Контроль якості виконаних робіт починають з візуального огляду 

обробленої поверхні виробів з деревини, коли вони досягли повітряно-
сухого стану (зберігання постійної маси в часі). 

2) Контроль кількості витраченого робочого розчину ДСА-1, ДСА-2 
проводиться шляхом перевірки відповідності фактичної витрати до 
розрахункової (проектної). Розбіжність не повинна перевищувати 10%. 

3) Оцінка якості вогнезахисної обробки таких матеріалів може бути 
здійснена експрес-методом згідно з «ГОСТ 30219-95. ОСТ 30219-
95. Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. 
Методы испытаний. Транспортирование и хранение». 

В свою чергу для експрес-методу зрізають стружку (пробу) товщиною 
до 1 мм. Загальна кількість проб повинна бути не менше десяти. Проби 
повинні зрізатися, як правило з різних місць поверхонь об’єкту 
вогнезахисту. Кожну пробу поміщають в полум’я сірника і витримують 15 
секунд. Після цього сірник відсторонюють і визначають час самостійного 
горіння і тління. Поверхнева водозахисна обробка вважаються якісною, 
якщо не менше 90 % проб після видалення полум’я сірника не буде 
підтримувати самостійного горіння і тління. 

З практичного застосування вищенаведених методів хотілося б 
додати декілька рекомендацій: 
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По-перше в ході проведення візуального огляду в натурі об’єктів 
вогнезахисту необхідно звернути особливу увагу на предмет очищення 
зазначених об’єктів від матеріалу, що залишається на деревині в 
результаті його виготовлення іншими словами – «стружки (тирси) від 
розпилу». В разі якщо таке має місце, це дає підстави вважати, що об’єкт 
вогнезахисту не оброблявся, або ж оброблявся з недотриманням вимог [2]. 

По-друге експрес – метод рекомендується проводити в приміщенні 
без протягів, задля уникнення призупинення процесу проведення 
дослідження, яке пов’язане з неперервним підтриманням полум’я 
протягом регламентованих [2] 15 секунд. При застосуванні зазначеного 
методу не має суттєвої різниці як тримати досліджуваний зразок (пробу) 
вертикально, чи навпаки горизонтально. В тому чи іншому випадку, в разі 
якісного оброблення вогнезахисною речовиною об’єкту вогнезахисту, 
зразок (проба) після видалення полум’я не буде підтримувати 
самостійного горіння і тління.  

В ході практичного застосування сукупності вищенаведених методів 
можливо зробити висновок, що зазначені методи є досить дієві в частині 
надання об’єктивної інформації на предмет встановлення якості 
виконаних робіт з вогнезахисної обробки дерев’яних конструктивних 
елементів і можуть в повній мірі використовуватися судовими експертами 
при проведенні такого роду досліджень. 

 
Перелік посилань 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОГНЕЗАЩИТНОЙ 

ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ РАСТВОРОМ ДСА-1 И ДСА-2 
 

С. О. Лесив 
 

В последнее время все больше и больше в экспертные учреждения 
начали поступать процессуальные документы о назначении строительно-
технических видов экспертиз, на разрешение которых ставятся вопросы 
только по определению качества проведенных работ по огнезащите 
деревянных конструктивных элементов. И это не удивительно, учитывая тот 
факт, что на данный вид работ, исходя из анализа отчетной документации, 
тратятся значительные средства. При этом качество таких работ, как 
показывает практика, не всегда соответствует требованиям нормативных 
документов. Главные задачи, которые выполняет конструктивная огнезащита 
– это значительное повышение огневой устойчивости строительного 
материала, предотвращение его деформации, а также препятствие 
дальнейшему распространению возникшего пожара. Все это поможет быстро 
и своевременно сохранить безопасность здания, а также осуществить 
полную эвакуацию без каких либо потерь. 

Статья посвящена рассмотрению основных методов, которые можно 
использовать при определении качества выполненных работ по 
огнезащитной обработке древесины растворами ДСА-1 и ДСА-2. В свою 
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очередь действенность каждого метода была проверена на практике 
автором данной статьи на различных объектах исследования. 

Исходя из их практического применения методов, можно сделать 
выводы, что указанные методы достаточно действенны и в полной мере 
могут применяться судебными экспертами при проведении такого рода 
исследований. 

Ключевые слова: огнезащита, растворы, контроль, методы. 
 

QUALITY CONTROL OF THE PERFORMANCE OF WORKS ON 
FIREPROOF TREATMENT OF WOOD BY DSA-1 AND DSA-2 SOLUTIONS 

 
S. Lesiv 

 
Recently, expert institutions have begun to receive more and more procedural 

documents on the appointment of construction and technical types of 
examinations for the solution of which concerns issues to determine the quality of 
the work carried out on the fire protection of wooden structural elements. And this 
is not surprising, given the fact that considerable amount of money is spent on this 
type of work based on the analysis of reporting documentation, and the quality of 
such work as practice shows does not always meet the requirements of regulatory 
documents. The main tasks that constructive fire protection performs are a 
significant increase in the fire resistance of a building material, prevention of its 
deformation, and also an obstacle to the further spread of the resulting fire. All this 
will help to preserve the safety of the building quickly and in a timely manner, as 
well as to carry out a full evacuation without any loss.   

The article is devoted to the consideration of the main methods that can be 
used to determine the quality of work performed on the fire retardant treatment of 
wood with DSA-1 and DSA-2 solutions. In turn, the effectiveness of each method 
was tested in practice by the author of this article at various research sites, in turn, 
based on their practical application, it is possible to conclude that these methods 
are quite effective and can be fully used by forensic experts in conducting such 
studies.  

Key words: fire protection, solutions, control, methods. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ 
 
Стаття присвячена узагальненню методичних підходів до оцінки 

упущеної вигоди. Метою статті є визначення підходів до оцінки упущеної 
вигоди з урахуванням особливостей економіки України. Систематизовано 
теоретичні підходи до визначення сутності упущено вигоди. 
Проаналізовано судову практику щодо оцінки упущеної вигоди. Розроблено 
алгоритм встановлення факту упущеної вигоди та її оцінки. 
Систематизовано підходи до оцінки упущеної вигоди. 

Ключові слова: упущена вигода, методологія оцінки, не отримані 
прибутки, моральна шкода. 

 
 
Оцінка упущеної вигоди є однією з найскладніших питань з 

методологічної та правової точки зору. Складність оцінки обумовлюється 
суб’єктивністю оцінки кожної із сторін, якої стосується ця проблема, 
достатністю зібраної інформації та коректністю застосування методології 
оцінки у конкретній ситуації. У самому процесі оцінки упущеної вигоди 
можна виділити два основних проблемних моменти. Перший – що власне 
може бути кваліфіковано як упущена вигода, які її ознаки та як довести, 
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що така вигода дійсно могла бути отримана. Другий – як власне виміряти 
вигоду, яка ніколи не була отримана. 

Проблеми оцінки упущеної вигоди досліджуються в публікаціях 
багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників. Серед вітчизняних 
дослідників значна кількість праць присвячена прикладним проблемам, 
найбільше збиткам від порушення прав інтелектуальної власності, про 
що, зокрема, йдеться у працях О. Бутнік-Сіверського [1], А. Коваля [2], 
І. Венедиктової та О. Розгон [3], І. Прохорова-Лукіна [4]. Дослідники 
фундаментально підходять до визначення сутності упущеної вигоди та 
обґрунтовують різні варіанти її оцінки залежно від обставин, внаслідок 
яких вигода була втрачена. 

Частина фахівців-економістів досліджують упущену вигоду з точки 
зору неотриманих прибутків [5-7]. Такий підхід є більш загальним і 
теоретично може бути застосований до будь-якої ситуації. Однак, на 
нашу думку, упущена вигода не завжди супроводжується втратою 
прибутків у короткостроковій перспективі. Упущена вигода може бути 
пов’язана із втратою інвестиційних можливостей, що може призвести до 
збитків, однак у довгостроковому періоді. 

Поряд з оцінкою упущеної вигоди часто постає питання 
відшкодування моральної шкоди, а значить і її оцінки. Цим проблемам 
присвячені публікації Д. Лусніка та Т. Батюсь [8, 9]. Оцінка моральної 
шкоди, на нашу думку, є найбільш суб’єктивним питанням і передбачає 
застосування суджень як зі сторони потерпілої, так і зі сторони експерта, 
який здійснює оцінку. 

Західні вчені приділяють велику увагу фундаментальним основам 
кваліфікації упущеної вигоди, про що зокрема йдеться у працях Д. 
Мітчела Мак Фарланда [10, 11], Р. Ллойда [12], Р. Сіболта [13]. Проте, 
слід зазначити, що у західній практиці розмір упущеної вигоди часто 
визначається на основі прецеденту. Тому багато праць орієнтовані саме 
на проблему ідентифікації упущеної вигоди та виявлення її ознак. 

Не применшуючи внесок дослідників у розробку проблеми оцінки 
упущеної вигоди, вважаємо, що ця проблема потребує поглиблених 
досліджень, оскільки методичні підходи до оцінки упущеної вигоди 
визначені не чітко. Метою статті є визначення підходів до оцінки 
упущеної вигоди з урахуванням особливостей економіки України. 

Для того, щоб визначитися з методологією оцінки упущеної вигоди, 
необхідно, передусім, визначитися із сутністю цього поняття. Для цього 
звернемось до напрацювань вітчизняних вчених та положень чинного 
законодавства. 

Найбільш загальне визначення упущеної вигоди наведене у 
Цивільному кодексі України, відповідно до якого «упущена вигода – 
доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби 
її право не було порушене» [14]. Стаття 22 Цивільного кодексу визначає 
упущену вигоду як один із видів збитків, тобто неотриманого прибутку. 

Відповідно до частини 1 статті 142 Господарського кодексу України 
«прибуток (доход) суб’єкта господарювання є показником фінансових 
результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом 
зменшення суми валового доходу суб'єкта господарювання за певний 
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період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань» [15]. 
Тобто в українському законодавстві наявний чіткий зв’язок між упущеною 
вигодою, доходом, та прибутком. Такий зв’язок є логічним, однак 
визначаючи методичні підходи до оцінки упущеної вигоди слід брати до 
уваги, що втрата доходу не завжди буде тотожною втраті прибутку у 
поточному періоді, а може призвести до втрати прибутку у майбутньому. 

Вітчизняні дослідники визначають упущену вигоду часто з прикладної 
точки зору. Так, Г. Прохоров-Лукін в контексті визначення упущеної 
вигоди внаслідок порушення прав інтелектуальної власності вважає, що 
«упущена вигода – результат множення числа контрафактних товарів на 
прибуток на одиницю товару» [4, c. 79]. тобто упущена вигода фактично 
оцінюється як неотриманий прибуток від реалізації легальної продукції. 

Проте постає питання щодо того як дійсно можна визначити 
прибуток, який не був отриманий. Лише планування отримання доходу чи 
прибутку не може слугувати доказом того, що потерпілій стороні завдано 
шкоди у вигляді упущеної вигоди. Частково можна погодитися з думкою 
Б. Шабаровського, який вважає, що «причина того, що інститут упущеної 
вигоди є практично мертвим, полягає в теорії доказів. Доказування – це 
пізнання події минулого, події, яка вже сталася. Доказування ґрунтується 
на філософській діалектиці і теорії пізнання. Подія, яка сталася, завжди 
залишає сліди. Подію минулого можна пізнати, а, отже, – довести через 
пізнання слідів, які вона залишила. Через показання свідків, дослідження 
речових доказів, документів суд відтворює подію минулого, пізнає її 
такою, якою вона була. Доказування – це завжди з’ясування події 
минулого. Неможливо довести те, чого не сталося, те, що тільки має 
статися, може статися або могло статися» [16]. Дійсно, довести те, що 
сталося можна за допомогою збирання доказів та свідчень, а от довести 
те, що могло б статися, але не сталося з якихось причин, набагато 
складніше. Тому ми не погоджуємось з тезою Б. Шабаровського, що 
неможливо довести те, чого не сталося. Так, доказування факту, який не 
відбувся, є не просто складнішим, а потребує іншого підходу в цілому. 
Залежно від того, внаслідок яких дій або бездіяльності було упущено 
вигоду, слід обирати підхід до доказування того, що вигоду було 
упущено. На нашу думку, можна виділити два загальні підходи. 

Перший можна застосовувати, якщо вигода упущена від діяльності, 
яка має тривалий характер і щодо якої є інформація про її 
результативність. Наприклад, підприємство веде прибуткову діяльність 
кілька років, однак в одному з періодів частину власності, яка генерує 
дохід, було втрачено внаслідок рейдерського захоплення. У даному 
випадку маємо справу з одним фактом, який змінив хід ведення бізнесу 
та його результати. За допомогою факторного аналізу можна оцінити, на 
скільки такий факт виявився впливовим і яка сума вигоди втрачена. 

Другий підхід слід застосовувати, якщо відсутня інформація про 
тривалу діяльність потерпілої сторони та її результати. Мова може йти 
про нові види діяльності або про діяльність в іншому регіоні чи іншій 
галузі. У такому випадку необхідним є поглиблений аналіз внутрішніх і 
зовнішніх факторів, в результаті якого можна виявити стійкі зв’язки між 
результатами діяльності та зміною ключових факторів, а також оцінити 
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упущену вигоду у найбільш ймовірній величині. Недоліком даного підходу 
є необхідність застосування суджень і припущень, що знижує якість 
доказування, однак за допомогою сценарного підходу цю якість можна 
підвищити. 

В Україні поступово складається судова практика з вирішення спорів 
щодо відшкодування збитків, які виникають внаслідок упущеної вигоди. 
Так, в листі Вищого господарського суду України № 01-06/20/2014 від 
14.01.2014 зазначено, що «для застосування такого заходу 
відповідальності, як стягнення збитків, потрібна наявність усіх елементів 
складу господарського правопорушення: 1) порушення зобов’язання; 2) 
збитки; 3) причинний зв’язок між порушенням зобов’язання та збитками; 
4) вина» [17]. Такі елементи є цілком логічними, оскільки дійсно винна 
особа має відшкодувати збитки, які були спричинені її діями або 
бездіяльністю. Однак найскладнішим елементом у наведеному ланцюжку 
є встановлення причинного зв’язку між порушенням та збитками, а такий 
зв’язок може бути встановлений за допомогою детального факторного 
аналізу. 

Крім того, необхідно довести реальність упущеної вигоди, її 
матеріальність, а не абстрактність. В українській судовій практиці є 
постанова ВСУ № 3-188гс14 від 09.12. 2014 р., в якій зроблено такий 
наголос, однак тільки стосовно упущеної вигоди кредитора [18]. На нашу 
думку, такий підхід має застосовуватися і в інших випадках, оскільки 
підтвердження реальності упущеної вигоди слугуватиме відправною 
точною для її оцінки. 

Слід наголосити, що цей аспект зазначений у постанові Другої 
судової палати Касаційного цивільного суду Верховного Cуду від 08 
лютого 2018 року по справі № 127/8094/14-ц. У зазначеному документі 
йдеться про необхідність доведення реальності припущення можливості 
отримання коштів [19]. Аналогічні ідеї викладені у постанові Касаційного 
цивільного суду Верховного Суду по справі № 757/18979/14-ц від 28 
березня 2018 року [20]. У випадку продовжуваної діяльності таке 
доведення може будуватися на звичайній діяльності з урахуванням зміни 
ключового чинника, який спричинив втрату вигоди. Тобто фактично 
необхідно спочатку довести зв’язок досліджуваного чинника і збитків, а 
при наявності такого зв’язку розробляти методику оцінку збитків. 

Таким чином, упущена вигода – це оціночна величина втрат у 
прирості доходу потерпілої сторони, яка базується на доказах, які 
підтверджують реальну можливість отримання потерпілою стороною 
економічних вигод, якби йому не було заподіяно шкоди діями або 
бездіяльністю винної сторони. Алгоритм встановлення факту упущеної 
вигоди та її оцінки можна зобразити таким чином (рис. 1). 

Встановлення факту упущеної вигоди та її оцінки потребує 
здійснення певної послідовності дій від моменту, коли постраждала 
сторона зрозуміла, що ї права були порушені, до моменту стягнення 
завданої шкоди. 

На першому етапі відбувається ідентифікація правопорушення та 
встановлення винних осіб. Далі необхідно проаналізувати причинно-
наслідкові зв’язки, які формують склад правопорушення, та спричиняють 
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завдання збитків. Більшість протиправних дій вчиняються умисно, тому 
досліджувати ситуацію можна на основі конфлікту інтересів, тобто 
необхідно зрозуміти які протиріччя інтересів і яких осіб могли спричинити 
протиправні дії, хто і яку вигоду міг отримати внаслідок вчинення таких 
дій [21]. 
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм встановлення факту упущеної вигоди та її оцінки 
Джерело: складено авторами 

 
Після встановлення причинно-наслідкових зв’язків між 

правопорушенням та завданими збитками, слід визначитися з 
можливими методами оцінки збитків. Підходи до оцінки збитків 
визначаються на основі оцінки бізнесу (якщо питання стосується 
завдання збитків суб’єктам господарювання), фінансового стану особи 
(якщо йдеться про завдання збитків фізичній особі), оцінки доходів і 
видатків бюджету (якщо йдеться про завдання збитків державі). 

Оцінювати величину втрат, на наш погляд, слід виходячи із природи 
втраченої вигоди. Якщо упущена вигода є результатом втрати обсягів 
реалізації, наприклад, внаслідок нечесної конкуренції або порушення 
авторських прав, то оцінка може бути здійснена прямим підрахунком – 
кількість нереалізованої продукції (послуг) помножена на їх ціну. Однак 
таким підходом можна скористатися не завжди, адже втрачена вигода не 
завжди пов’язана із втратами обсягів реалізації. Втрата вигід може 
проявлятися у зменшенні власного капіталу, втраті вартості майна, 
зменшенні рівня капіталізації компанії, збільшенні видатків бюджету, 
тощо. У таких випадках необхідно застосовувати альтернативні оціночні 
підходи. На основні дослідження положень національних стандартів 
оцінки [22-24] та публікацій вітчизняних вчених [1, 2, 4, 5, 7], нами було 
систематизовано підходи до оцінки втраченої вигоди (табл. 1). 

Наведений перелік підходів не є вичерпним і може бути уточнений 
виходячи із особливостей об’єкту дослідження. Прямі підходи можуть 
бути застосовані за наявності відповідної інформації та за умови прямого 
зв’язку між скоєним порушенням та втраченою вигодою. Наприклад, при 
порушенні прав інтелектуальної власності сума втраченої вигоди може 
бути розрахована множенням кількості проданої контрафактної продукції 
на ціну легальної продукції. У випадку незаконного відчуження власності 

Виявлення 
правопорушення 

Встановлення наслідків 
правопорушення 

Встановлення завдання 
збитків та їх форми 

Оцінка величини збитків 
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сума втраченої вигоди може бути розрахована прямим підрахунком 
витрат на створення аналогічного об’єкту. 

 
Таблиця 1 

Систематизація підходів до оцінки упущеної вигоди 

Прямі підходи Оціночні підходи Змішані підходи 
Метод прямого 

підрахунку 
Ринковий підхід Метод врахування частки 

ринку 
Сума втраченої вигоди 
визначається множенням 
кількості продукції, яка 
могла б бути 
реалізована, на її ціну 

Втрачена вигода 
визначається як різниця між 
доходами, які могли б бути 
отримані до скоєння 
правопорушення, і 
фактично отриманими 

Втрачені доходи, 
розраховані методом 
прямого розрахунку або 
витратним методом, 
коригуються на поправочні 
коефіцієнти 

Витратний метод Метод капіталізації 
доходів 

Метод екстраполяції 

Сума втраченої вигоди 
визначається прямим 
підрахунком витрат на 
створення аналогічного 
об’єкту, який було 
зруйновано або 
незаконно відчужено 

Оцінка вартості втраченого 
активу методом 
капіталізації ймовірних 
грошових потоків з 
використанням ставки 
капіталізації на момент 
здійснення оцінки 

Динаміка доходів минулого 
періоду екстраполюється 
на майбутні періоди з 
припущенням, що 
правопорушення не було 

Джерело: складено авторами 
 
Оціночні підходи базуються на застосуванні оціночних процедур 

накопичення доходу, який не отримала потерпіла сторона внаслідок 
вчинення протиправних дій проти неї. Методи, засновані на оціночному 
підході, передбачають порівняння доходів (вартості або рівня 
капіталізації) до і після події, пов’язаної з протиправними діями. 
Складність застосування оціночних підходів полягає у необхідності 
елімінування впливу супутніх факторів, які також могли спричинити 
збитки, однак вони не були пов’язані з протиправними діями. Наприклад, 
завдання шкоди державі внаслідок необхідності відновлення фінансової 
стійкості ключових банків. 

Однією з найскладніших проблем є оцінка збитків, які було завдані 
державі внаслідок певних дій або бездіяльності. На нашу думку, тут слід 
застосовувати припущення «якби не порушення». У такому випадку 
величина збитку розраховується як величина неотриманого доходу 
(наприклад, несплаченого податку на прибуток, що було спричинено 
штучною збитковістю суб’єкта господарювання) або величина додаткових 
видатків бюджету у зв’язку із вчиненням протиправної дії. 

Таким чином, при оцінці упущеної вигоди важливим є, перш за все, 
доведення факту упущеної вигоди та її зв’язку із вчиненим 
правопорушенням. Для оцінки суми упущеної вигоди може бути 
застосований оди із трьох підходів: прямий, оціночний або змішаний. 
Вибір конкретного методу залежить від специфіки об’єкту дослідження. 
Зважаючи на комплексність проблеми оцінки упущеної вигоди, специфіка 
застосування різних методів її оцінки буде досліджена у наступних 
публікаціях. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ  
А. А. Маркина 
Т. В. Паентко 

 
Статья посвящена обобщению методических подходов к оценке 

упущенной выгоды. В самом процессе оценки упущенной выгоды можно 
выделить два основных проблемных момента. Первый – что, собственно, 
может быть квалифицировано как упущенная выгода, каковы ее признаки и 
как доказать, что такая выгода действительно могла быть получена. Второй 
– как измерить выгоду, которая никогда не была получена. 

Целью статьи является определение подходов к оценке упущенной 
выгоды с учетом особенностей экономики Украины. Систематизированы 
теоретические подходы к определению сущности упущенной выгоды. 
Обосновано, что упущенная выгода – это оценочная величина потерь в 
приросте дохода потерпевшей стороны, которая базируется на 
доказательствах, которые подтверждают реальную возможность получения 
потерпевшей стороной экономических выгод, если бы ей не было причинено 
вреда действиями или бездействием виновной стороны. 

Проанализирована судебная практика по оценке упущенной выгоды. 
Разработан алгоритм установления факта упущенной выгоды и ее оценки. 
Алгоритм состоит из четырех этапов: выявление правонарушения, 
установление последствий правонарушения, установление факта нанесения 
ущерба и его формы, оценка величины ущерба. 

Систематизированы подходы к оценке упущенной выгоды. Определено, 
что прямые подходы могут быть применены при наличии соответствующей 
информации при условии прямой связи между совершенным нарушением и 
упущенной выгодой. Обосновано, что оценочные подходы основаны на 
применении оценочных процедур накопленного дохода, который не получила 
потерпевшая сторона в результате совершения противоправных действий 
против нее. Методы, основанные на оценочном подходе, предусматривают 
сравнения доходов (стоимости или уровня капитализации) до и после 
события, связанного с противоправными действиями. Сложность 
применения оценочных подходов заключается в необходимости 
элиминирования влияния сопутствующих факторов, которые также могли 
повлечь убытки, однако они не были связаны с противоправными 
действиями. Определено, что при оценке упущенной выгоды важны, прежде 
всего, доказательства факта упущенной выгоды и ее связи с совершенным 
правонарушением. Для оценки суммы упущенной выгоды может быть 
применен один из трех подходов: прямой, оценочный или смешанный. Выбор 
конкретного метода зависит от специфики объекта исследования. 

Ключевые слова: упущенная выгода, методология оценки, 
неполученные доходы, моральный вред. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO AN ASSESSMENT OF REDUCED 
BENEFIT 

 
O. Markina 
T. Paientko 

 
The article is devoted to the generalization of methodical approaches to the 

estimation of the lost profit. In the process of assessing lost profits, two main 
issues can be identified. The first one is what can actually be qualified as a lost 
profit, what its features and how to prove that such a profit could indeed be 
obtained. The second is how to actually measure the profit that has never been 
received. 

The purpose of the article is to determine the approaches to estimating lost 
profits taking into account the peculiarities of the Ukrainian economy. The 
theoretical approaches to the definition of the essence of lost profits are 
systematized. It is substantiated that the missed profit is the estimated value of 
losses in the increment of the income of the aggrieved party, which is based on 
the evidence, confirming the real possibility of obtaining economic benefits by the 
aggrieved party, if it was not harmed by acts or omissions of the guilty party. 

The judicial practice concerning estimation of the lost profit is analyzed. The 
algorithm of establishing the fact of the lost profit and its estimation is developed. 
The algorithm consists of four stages: the detection of the violation of the law, the 
establishment of the consequences of the violation of the law, the establishment of 
the fact of the purpose of damages and their form, assessment of the magnitude 
of losses. 

The approaches to estimating lost profits are systematized. It has been 
determined that direct approaches can be applied in the presence of relevant 
information and provided that there is a direct link between the committed violation 
and the loss of profit. It is substantiated that valuation approaches are based on 
the use of valuation procedures for the accumulation of income that was not 
received by the aggrieved party as a result of the commission of unlawful actions 
against it. Methods based on the valuation approach include the comparison of 
revenues (cost or level of capitalization) before and after an event related to 
unlawful actions. The complexity of applying valuation approaches is the need to 
eliminate the influence of concomitant factors, which could also cause harm, but 
they were not related to unlawful actions. It is determined that in assessing lost 
profits it is important to prove the fact of the lost profit and its connection with the 
committed violation of law. One of three approaches can be used to estimate the 
amount of lost profit: direct, estimated or mixed. The choice of a particular method 
depends on the specifics of the research object. 

Key words: missed profit, valuation methodology, unearned profits, moral 
harm. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БЮДЖЕТНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ (УСТАНОВАМИ) ЯК РОЗПОРЯДНИКАМИ 

БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 
 

Стаття присвячена дослідженню питань організації та формування 
системи внутрішнього контролю бюджетними організаціями 
(установами), визначенню та обґрунтуванню складових та процедур 
внутрішнього контролю, а також розробці механізму практичного 
впровадження даної системи в бюджетній установі (організації). 

Ключові слова: бюджетна установа, внутрішній контроль, система 
внутрішнього контролю, відділ внутрішнього аудиту. 

 
  
На сучасному етапі розвитку господарських відносин та державності 

проблеми організації внутрішнього контролю, а зокрема, організації 
внутрішнього контролю бюджетними організаціями та установами 
набувають все більшої актуальності. 

Необхідність внутрішнього контролю за формуванням та виконанням 
бюджетних програм, використанням бюджетних коштів, ефективністю 
роботи установи, структурою витрат, правильністю ведення обліку та 
складання фінансової звітності, а також надання вищестоящим 
організаціям та в окремих випадках оприлюднення інформації, отриманої 
за результатами внутрішнього контролю стає об’єктивною реальністю у 
сучасних умовах. 

Крім того, питання формування та удосконалення систем 
внутрішнього контролю, в тому числі, і бюджетними організаціями та 
установами, є частиною імплементації вимог Європейського Союзу, що 
висуваються до Україні в рамках перспектив майбутнього членства 
України в ЄС. 

Таким чином, питання організації та функціонування системи 
внутрішнього контролю в бюджетних установах та організаціях є 
надзвичайно актуальними на сьогодні як для суспільства, так і для самих 
бюджетних установ та їх вищестоящих організацій. 

Метою даної статті є розгляд організаційних підходів до формування 
системи внутрішнього контролю бюджетними організаціями (установами), 
складових та процедур, а також механізму практичного впровадження 
даної системи. 

Сутність внутрішнього контролю визначено у ст. 26 Бюджетного 
кодексу України [1], відповідно до якої контроль за дотриманням 
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бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і 
результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на 
всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками та забезпечує: 

1) оцінку управління бюджетними коштами; 
2) правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність 

фінансової і бюджетної звітності; 
3) досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, 

ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних 
коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень; 

4) проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської 
діяльності розпорядників бюджетних коштів; 

5) запобігання порушенням бюджетного законодавства та 
забезпечення інтересів держави у процесі управління об'єктами 
державної власності; 

6) обґрунтованість планування надходжень і витрат бюджету. 
Крім того, цією статтею встановлено відповідальність розпорядника 

бюджетних коштів в особі його керівника за організацію внутрішнього 
контролю у своєму закладі та у підвідомчих бюджетних установах. 
Аналогічні вимоги для керівника установи визначені в розділі IX Стратегії 
розвитку системи управління державними фінансами, схваленої 
розпорядженням Уряду від 01.08.2013 N 774-р, та Концепції розвитку 
державного внутрішнього фінансового контролю, схваленій 
розпорядженням Уряду від 24.05.2005 № 158-р, згідно з якими до 
основних функцій керівника установи належить планування та 
організація діяльності установи, створення адекватної структури 
внутрішнього контролю, нагляд за організацією внутрішнього контролю та 
управління ризиками для досягнення визначених мети та цілей установи. 

Організаційні засади з побудови внутрішнього контролю, принципи, 
на яких має базуватися внутрішній контроль, а також сутність п’яти 
елементів внутрішнього контролю, відповідно до яких має будуватися 
внутрішній контроль у розпорядників бюджетних коштів, визначено в 
зазначеній Концепції та Методичних рекомендаціях з організації 
внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх 
закладах та у підвідомчих бюджетних установах (затверджені наказом 
Міністерства фінансів України від 14.09.2012р. №995) [2]. 

Внутрішнім контролем охоплюються питання планування діяльності 
установи, управління бюджетними коштами, ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової і бюджетної звітності, забезпечення 
захисту активів від втрат, цільового і ефективного використання 
бюджетних коштів та інші питання, що не обмежуються лише 
фінансовими аспектами діяльності установи (за термінологією 
Європейського Союзу – фінансове управління і контроль). 

Організація системи внутрішнього контролю бюджетними 
організаціями (установами) здійснюється у відповідності до Методичних 
рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками 
бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних 
установах, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 
14.09.2012р. №995 (далі – Методрекомендації №995) [2]. 
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Відповідно до п.1.3 Методичних рекомендацій №995, основою 
внутрішнього контролю (фінансового управління і контролю) є 
відповідальність керівника за управління та розвиток установи в цілому 
(управлінська відповідальність та підзвітність), до основних завдань якого 
належить планування та організація діяльності, формування адекватної 
структури внутрішнього контролю, нагляд за здійсненням внутрішнього 
контролю та управління ризиками для досягнення впевненості в межах 
розумного в тому, що мета і цілі установи будуть досягнуті, а рішення, 
включаючи фінансові, виконуватимуться з урахуванням принципів 
законності, економічності, ефективності, результативності та прозорості. 

Обов’язковим завданням керівника бюджетної установи є також 
звітування про свої дії та результати діяльності очолюваної ним 
установи, в тому числі, про функціонування внутрішнього контролю. 

Основними напрямками внутрішнього контролю бюджетної 
організації є: 

– визначення стратегічних цілей, завдань, заходів та очікуваних 
результатів діяльності з урахуванням наявних ресурсів в плані діяльності 
установи на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; 

– формування бюджетних запитів, порядків використання бюджетних 
коштів, складання та виконання кошторисів бюджетних установ, 
паспортів бюджетних програм; 

– управління бюджетними коштами (прийняття рішення щодо 
делегування повноважень на виконання бюджетної програми 
розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачам 
бюджетних коштів, здійснення внутрішнього контролю за повнотою 
надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних 
коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням 
ними бюджетних коштів, оцінки ефективності бюджетних програм); 

– організації та ведення бухгалтерського обліку, складання та 
подання фінансової і бюджетної звітності; 

– управління об’єктами державної власності; 
– надання адміністративних послуг; 
– здійснення контрольно-наглядових функцій; 
– здійснення державних закупівель; 
– здійснення правової та кадрової роботи; 
– діяльності з протидії та запобігання корупції; 
– забезпечення режиму секретності та інформаційної безпеки; 
– організації документообігу та управління інформаційними потоками; 
– взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю. 
За структурою та процедурами внутрішній контроль розпорядника 

бюджетних коштів має включати компоненти, наведені на рис.1. 
Окрему увагу звертаємо на формування процедур управління 

ризиками. З позицій внутрішнього контролю управління ризиками – це 
складова частина управління та виконання завдань і функцій, що 
здійснюється вищим керівництвом, керівниками всіх рівнів та 
службовцями організації, яка полягає у ідентифікації потенційних подій, 
що можуть вплинути на досягнення мети і цілей організації, оцінці ризиків 
та визначенні способів реагування на ризики і заходів контролю з метою 
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запобігання або зменшення їх негативного впливу на досягнення 
організацією мети та стратегічних цілей. 

 

 
 

Рис. 1. Компоненти внутрішнього контролю бюджетної установи 
 
За категоріями ризики можуть бути зовнішні (ймовірність виникнення 

ризиків не пов'язана з виконанням установою відповідних функцій та 
завдань) та внутрішні (ймовірність виникнення ризиків безпосередньо 
пов'язана з виконанням установою покладених на неї функцій та 
завдань). 

За видами, ризики можуть бути: нормативно-правові (відсутність, 
суперечність або нечітка регламентація у законодавстві виконання функцій 
та завдань); операційно-технологічні (порушення визначеного порядку 
виконання функцій та завдань); програмно-технічні (відсутність необхідних 
технічних засобів, прикладного програмного забезпечення або змін до 
нього); кадрові (неналежна професійна підготовка працівників установи та 
неналежне виконання ними посадових інструкцій); фінансово-господарські 
(неналежне ресурсне, матеріальне забезпечення). 

Ідентифікація ризиків може здійснюватися із застосуванням методів 
визначення ризиків на рівні установи (метод «згори донизу») та на рівні 
конкретних операцій/ділянки роботи (метод «знизу догори»). 

Визначення ризиків на рівні установи (метод «згори донизу») 
здійснюється створеною за рішенням керівника установи робочою групою 
з метою визначення вразливих до ризиків сфер діяльності, окремих 
функцій та завдань установи шляхом співбесід, заповнення 
опитувальників основними відповідальними працівниками на всіх рівнях 
діяльності установи. 

Ідентифікація ризиків полягає у визначенні ймовірних подій, які 
негативно впливають (вплинуть) на здатність організації виконувати 
визначені актами законодавства та внутрішніми документами функції і 
завдання для досягнення мети та стратегічних цілей. Ідентифікація 
ризиків передбачає визначення та класифікацію ризиків за категоріями та 
видами, а також систематичний перегляд ідентифікованих ризиків з 
метою виявлення нових та/або таких, що зазнали змін.  

Компоненти внутрішнього контролю бюджетної установи  

середовище контролю 

 управління ризиками 

 заходи контролю

 інформація та комунікація 

 моніторинг
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За категоріями ризики поділяються на зовнішні, ймовірність виникнення 
яких не пов’язана з виконанням організацією функцій і завдань, та внутрішні, 
ймовірність виникнення яких безпосередньо пов’язана з виконанням 
організацією покладених на неї функцій та завдань.  

За видами ризики поділяються на:  
– кадрові – неналежна професійна підготовка службовців та/або 

неналежне виконання ними посадових інструкцій;  
– корупційні – не доброчесність окремих осіб, виникнення конфлікту 

інтересів, безконтрольність з боку керівників, наявність дискреційних 
повноважень та інші чинники, які сприяють або не запобігають 
виникненню корупції;  

– нормативно-правові – відсутність, суперечність або нечітка 
регламентація у законодавстві виконання функцій та завдань;  

– операційно-технологічні – порушення визначеного порядку 
виконання функцій та завдань;  

– програмно-технічні – відсутність необхідних технічних засобів, 
прикладного програмного забезпечення або змін до нього;  

– репутаційні – дії або події, які можуть негативно вплинути на 
репутацію організації чи її керівників;  

– фінансово-господарські – неналежне ресурсне, матеріальне 
забезпечення тощо;  

– інші ризики. 
Оцінка ризиків може здійснюватися за критеріями ймовірності 

виникнення ідентифікованих ризиків та суттєвості їх впливу на здатність 
установи виконувати визначені актами законодавства завдання і функції 
для досягнення нею мети та стратегічних цілей. 

Відповідно до критеріїв ймовірності виникнення та суттєвості їх впливу 
ризикам присвоюються значення «високий», «середній», «низький». 

Керівництво установи насамперед інформується щодо сфер 
діяльності установи з «високою» ймовірністю виникнення ризиків та їх 
«високим» ступенем впливу (пріоритетні/ключові) для прийняття рішення 
щодо вжиття заходів контролю з метою попередження чи обмеження 
таких ризиків. 

Стосовно ризиків із меншими значеннями рішення щодо способів 
реагування та вжиття заходів можуть прийматися керівниками 
структурних підрозділів установи в межах їх повноважень та компетенції 
з подальшим інформуванням керівництва установи про прийняті рішення 
у разі потреби. 

Визначення способів реагування на ідентифіковані та оцінені ризики 
полягає у прийняті рішення керівництвом установи щодо зменшення, 
прийняття, розділення чи уникнення ризику. 

Рішення щодо реагування на ризики приймаються разом із визначенням 
допустимого рівня ризику, який установа може прийняти, не вживаючи заходів 
контролю. Визначення допустимого рівня ризику є суб'єктивним процесом, 
однак залишається важливим аспектом управління ризиками. 

При прийнятті рішення щодо способу реагування на ризик 
керівництво має звертає увагу на: 

– оцінку ймовірності та впливу ризику; 
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– витрати, пов'язані з реагуванням на ризик, порівняно з отриманою 
вигодою від його зменшення; 

– чи не створює обраний спосіб реагування на ризик додаткових ризиків. 
Установа запроваджує та підтримує ефективні заходи внутрішнього 

контролю, які б забезпечили прийнятний рівень ризиків. 
При організації внутрішнього контролю керівник установи може 

визначати відповідальних керівників структурних підрозділів та/або 
працівників за забезпечення: 

– документування ризиків та способів реагування на них; 
– впровадження на практиці ефективних способів реагування на 

ризики; 
– перегляд на регулярній основі оцінки ризиків і врахування 

відповідних змін та обставин. 
При здійсненні управління ризиками установи можуть застосувати 

способи документування такої діяльності шляхом складання таблиць 
(матриць) класифікованих та оцінених за критеріями ймовірності 
виникнення та впливу ризиків, визначених для конкретних функцій чи 
завдань, із зазначенням заходів контролю, відповідальних виконавців, 
термінів та індикаторів виконання таких заходів тощо. 

Організація та здійснення внутрішнього контролю в установі 
відбувається шляхом, зокрема: 

1) видання/затвердження керівниками установ ряду внутрішніх 
документів (наказів, розпоряджень, правил, регламентів, положень, 
посадових інструкцій тощо), спрямованих на належне функціонування 
внутрішнього середовища, забезпечення здійснення управління 
ризиками, вжиття заходів контролю, налагодження комунікації та обміну 
інформацією в установі та здійснення моніторингу; 

2) виконання функцій та завдань керівниками структурних підрозділів 
та працівниками установи, визначених актами законодавства та 
внутрішніми документами, виданими/затвердженими керівником 
установи, інформування керівництва про ризики, що виникають в ході 
виконання покладених на них завдань і функцій, вжиття відповідних 
заходів контролю та моніторингу, обміну інформацією; 

3) оцінки функціонування системи внутрішнього контролю 
підрозділом внутрішнього аудиту в межах повноважень, визначених 
законодавством, надаючи керівникові установи об'єктивних і незалежних 
висновків щодо її удосконалення. 

Процедурно система внутрішнього контролю установи реалізується 
через заходи контролю. Відповідно до п.4.1 Методрекомендацій № 995, 
заходами контролю є сукупність запроваджених в установі управлінських 
дій, які здійснюються керівництвом усіх рівнів та працівниками для впливу 
на ризики з метою досягнення мети та стратегічних цілей установи [3, 4]. 

Заходи контролю здійснюються на всіх рівнях діяльності установи та 
щодо усіх функцій і завдань та включають відповідні правила та 
процедури, найбільш типовими серед яких є: 

– авторизація та підтвердження здійснюється шляхом отримання 
дозволу відповідальних осіб на виконання операцій через процедуру 
візування, погодження та затвердження; 
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– розподіл обов'язків та повноважень, ротація персоналу, що 
зменшує кількість ризиків помилок чи втрат; 

– контроль за доступом до ресурсів та облікових записів, а також 
закріплення відповідальності за збереження і використання ресурсів, що 
зменшує ризик їх втрати чи неправильного використання (наприклад, 
укладання договорів про матеріальну відповідальність, видача 
довіреностей, встановлення режимів доступу до інформаційних ресурсів); 

– контроль за достовірністю проведених операцій, перевірка процесів 
та операцій до та після їх проведення; 

– оцінка загальних результатів діяльності установи, окремих функцій 
та завдань шляхом оцінювання їх ходу та результатів на предмет 
ефективності та результативності, відповідності нормативно-правовим 
актам та внутрішнім регламентам, правилам та процедурам установи; 

– систематичний перегляд роботи кожного працівника установи 
(нагляд); 

– інші правила та процедури, в тому числі визначені регламентом 
установи, внутрішніми документами про систему контролю за виконанням 
документів, правила внутрішнього трудового розпорядку працівників 
установи. 

Організаційно впровадження установою системи внутрішнього 
контролю відбувається шляхом створення підрозділу внутрішнього 
аудиту. 

Відділ внутрішнього аудиту має бути підпорядкований безпосередньо 
керівнику установи, є незалежним та не може піддаватись впливу жодних 
інших відділів та посадових осіб установи. 

За своїм функціоналом відділ внутрішнього аудиту: 
– здійснює контрольні процедури та моніторинг щодо оцінки системи 

управління, внутрішнього контролю та управління ризиками з метою 
надання вищому керівництву та керівникам структурних підрозділів 
об’єктивних і незалежних висновків, рекомендацій та пропозицій; 

– застосовує систему заходів щодо запобігання фактам незаконного, 
неефективного та нерезультативного використання фінансових, 
матеріальних та інших ресурсів;  

– виконує процедури та тесту контролю щодо запобігання 
виникненню помилок чи інших недоліків. 

Відділ внутрішнього аудиту має з визначеною періодичністю 
здійснювати оцінку:  

– ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;  
– ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та 

річних планах;  
– ефективності планування і виконання бюджетних програм 

(підпрограм) та результатів їх виконання;  
– якості надання послуг/виконання завдань та виконання контрольно-

наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;  
– стану збереження активів та інформації;  
– стану управління державним майном;  
– правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності 

фінансової і бюджетної звітності;  
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– ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань.  
Під час проведення внутрішніх аудитів, зокрема, досліджуються 

ефективність функціонування систем внутрішнього контролю та 
управління ризиками, та виконання річного плану заходів щодо 
управління ризиками.  

З визначеною періодичністю відділ внутрішнього аудиту надає 
керівнику установи письмовий звіт (висновок) за результатами аналізу 
інформації, щодо наведених вище аспектів діяльності установи. 

Інформація про структуру системи внутрішнього контролю та 
фрагменти періодичних звітів (висновків), складених підрозділами 
внутрішнього аудиту мають підлягати оприлюдненню на офіційних сайтах 
установ. 

За результатами проведених досліджень чинної нормативно бази та 
існуючої практики впровадження системи внутрішнього контролю 
бюджетними установами ми прийшли до наступних висновків: 

– організаційно внутрішній контроль має здійснювати окремих 
структурний підрозділ – відділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), 
що підпорядкований виключно керівнику бюджетної установи; 

– ключовими напрямками внутрішнього контролю є середовище 
контролю, управління ризиками, заходи контролю, інформація та 
комунікація, моніторинг. 

– Важливою є підзвітність підрозділів внутрішнього контролю 
керівникові та вищестоящій організації, що втілюється в наданні 
письмвих звітів про результати здійснених контрольних заходів з 
визначеною періодичністю, а також впровадження механізму контролю за 
усуненням виявлених недоліків та порушень. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ БЮДЖЕТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ (УЧРЕЖДЕНИЯМИ) КАК РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 
К. П. Проскура 

 
Данная статья посвящена исследованию вопросов организации и 

формирования системы внутреннего контроля бюджетными организациями 
(учреждениями), определению и обоснованию составляющих и процедур 
внутреннего контроля, а также разработке механизма практического 
внедрения данной системы в бюджетном учреждении (организации). 
Построение системы внутреннего контроля бюджетного учреждения 
базируется на составляющих: среда контроля (построение структуры 
системы внутреннего контроля и ее подчинения, служебные обязанности и 
полномочия внутр. контролеров, требования к их компетенции, их 
независимость относительно учреждения), управление рисками 
(идентификация и оценка вероятности и влияния риска на деятельность 
учреждения, расходы, связанные с реагированием на риск по сравнению с 
полученной выгодой от его уменьшения), меры контроля (процедуры и меры 
осуществляются учреждением с целью обеспечения эффективности 
внутреннего контроля), информация и коммуникация, мониторинг 
(отчетности подразделений внутреннего контроля и проверка результатов 
его работы вищстоячим органом). Организационные основы по построению 
внутреннего контроля, принципы, на которых должно базироваться 
внутренний контроль, а также сущность пяти элементов внутреннего 
контроля, в соответствии с которыми должна строиться внутренний контроль 
в распорядителей бюджетных средств, нормативно определен в 
Методических рекомендациях по организации внутреннего контроля 
распорядителями бюджетных средств в своих заведениях и в 
подведомственных бюджетных учреждениях (утверждены приказом 
Мининистерства финансов Украины от 14.09.2012р. №995). Важным 
фактором эффективности функционирования системы внутреннего контроля 
является подотчетность подразделений внутреннего контроля руководителю 
и вышестоящим организации, воплощается в предоставлении письмвих 
отчетов о результатах осуществленных контрольных мероприятий с 
определенной периодичностью, а также внедрение механизма контроля за 
устранением выявленных недостатков и нарушений. Наличие и 
эффективность функционирования системы внутришньго контроля 
формирует основу для обеспечения эффективности деятельности 
организации, в том числе эффективного использования экономических 
ресурсов. 

Ключевые слова: бюджетное учреждение, внутренний контроль, 
система внутреннего контроля, отдел внутреннего аудита. 
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ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL BY BUDGET 
ORGANIZATIONS (INSTITUTIONS) AS A BUDGETARY FUNDS 

MANAGER 
 

K. Proskura 
 

This article is devoted to the study of the organization and formation of the 
system of internal control by budget organizations (institutions), the definition and 
substantiation of the components and procedures of internal control, as well as the 
development of a mechanism for the practical implementation of this system in a 
budget institution (organization). The construction of an internal control system of 
a budgetary institution is based on the components: control environment 
(construction of the structure of the internal control system and its subordination, 
responsibilities and powers of internal controllers, requirements to their 
competence, their independence with respect to utsanov), risk management 
(identification and assessment of the probability and risk impact on the institution's 
activities, costs, the risk response, in comparison with the resulting benefit from its 
reduction), control measures (which procedures and measures are implemented 
by the institution in order to ensure the effectiveness of internal control), 
information and communication, monitoring (reporting of internal control units and 
checking the results of its work by the supreme body). The organizational 
principles for the construction of internal control, the principles on which internal 
control is to be based, as well as the essence of the five elements of internal 
control, in accordance with which internal control is to be carried out by the 
administrators of budget funds, is regulated in the Methodological 
Recommendations on the organization of internal control by budgetary funds 
managers. in their institutions and in subordinate budget institutions (approved by 
the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated September 14, 2012 No. 
995). An important factor in the effectiveness of the internal control system's 
operation is the accountability of the internal control units to the manager and 
parent organization, embodied in the provision of written reports on the results of 
control measures carried out with a certain periodicity, as well as the introduction 
of a mechanism for monitoring the elimination of identified deficiencies and 
violations. The existence and effectiveness of the internal control system's 
functioning forms the basis for ensuring the effectiveness of the organization, 
including the efficient use of economic resources. 

Key words: budgetary institution, internal control, internal control system, 
internal audit department. 
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НОВАЦІЇ У ТРАНСФЕРТНОМУ ЦІНОУТВОРЕННІ В ОПЕРАЦІЯХ  
ІЗ ОФШОРАМИ 

 
У статті розглянуто сучасні підходи до питання трансфертного 

ціноутворення в операціях із офшорами. Значну увагу приділено новаціям в 
податковому законодавстві щодо плану щодо протидії розмиванню 
податкової бази та виведенню прибутків з-під оподаткування. Окреслено 
сучасні характерні особливості взаємозв’язку офшорних фінансових 
юрисдикцій та оновленого трирівневого формату звітності з 
трансфертного ціноутворення. Обґрунтовано напрями контролю за 
трансфертним ціноутворенням в Україні. 

Ключові слова: трансфертне ціноутворення, офшори, податок на 
прибуток, контрольовані операції. 

 
 
В умовах глобалізаційних процесів офшорний бізнес став 

невід’ємною частиною глобальної економіки. Досить часто офшорні 
юрисдикції виступають дієвим інструментом стимулювання розвитку 
окремих територій. При цьому слід відмітити, що практично всі 
міжнародні організації оголосили два пріоритети – усунення передумов 
для недобросовісної податкової конкуренції і боротьба з легалізацією 
коштів, зароблених злочинним шляхом і фінансування тероризму [1]. 

У сучасних умовах динамічного розвитку та змін у податковому 
законодавстві посилюється увага до адміністрування податку на прибуток 
підприємств та забезпечення податкового контролю з питання 
трансфертного ціноутворення. У той же час в Україні і нині не має чітких 
підходів до вимог щодо трьохрівневої структури звітності з 
трансфертного ціноутворення, яку запропоновано для податкових потреб 
і погоджено Організацією економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) у межах плану BEPS (BEPS – розмивання оподатковуваної бази 
й виведення прибутку з-під оподаткування») [9; 12]. Зауважимо, що 
Міністерство фінансів України та Національний банк України у жовтні 
2018 року, оприлюднили проект Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії 
розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під 
оподаткування» [2], в якому на меті є підтримка фінансової стабільності в 
Україні в умовах переходу до вільного руху капіталу, підвищення 
ефективності податкового регулювання та запровадження єдиних вимог 
до прозорості ведення бізнесу в Україні за міжнародними стандартами. 
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Варто зазначити, що законодавці цим законопроектом визначають нові 
особливості для удосконалення контролю за трансфертним 
ціноутворенням, та поетапне введення в дію окремих положень, а також 
встановлюють особливості застосування певних положень протягом 
перехідного періоду (2019-2020 р.).  

Сучасні підходи до проблем ухилення від сплати податків за 
допомогою офшорних юрисдикцій та практики застосування 
трансфертного ціноутворення розглянуто в працях таких відомих 
сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених, як О. Бозуленко, Н. Блум, В. 
Буров, Д. Верлан, А. Вознюк, К. Клаусінг, І. Грінберг, Т. Паєнтко, Б. А. 
Хейфец, А. Г. Хопкінс, А. В. Шамраев, Н. Шексон та інші. 

Метою статті є аналіз нормативно-правової бази з питань 
трансфертного ціноутворення в операціях із офшорами. 

Варто відзначити, що структура вітчизняного експорту України 
зазнала глобалізаційних процесів, де зайняла місце сировинно-аграрної 
економіки, а відтак це створило потенційні умови для виведення 
прибутків з-під оподаткування через офшорні юрисдикції. Відповідний 
спосіб мінімізації оподаткування характеризувався як один із найбільш 
вигідних, що зумовило запровадження з вересня 2013 року системи 
контролю трансфертного ціноутворення. Слід зазначити, що з 2017 р. 
Україна офіційно почала брати участь у регулярних заходах ОЕСР, на 
яких здійснюється обговорення процедур, терміни впровадження 
мінімальних стандартів та піднімаються проблеми впровадження BEPS, 
із якими стикаються країни-учасниці [7]. 

Враховуючи це, доцільно вести мову про виокремлення певних 
новацій у трансфертному ціноутворенні, пов’язаних із формуванням 
інструментарію, які б забезпечили формування надійного механізму 
боротьби з ухиленням від сплати податків через низькоподаткові 
юрисдикції. Варто відмітити, що з 01 січня 2018 року набрав чинності 
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2018 році» від 07 грудня 2017 року № 2245-VIII, 
яким було внесено зміни щодо контрольованих операцій і трансфертного 
ціноутворення [2]. 

Розширено перелік пов’язаних осіб. Перелік та характеристики 
належності юридичних та фізичних осіб до складу пов’язаних осіб 
визначено пп. 14.1.159 Податкового кодексу. Зміни полягають у критеріях 
визнання осіб пов’язаними, відповідно до яких визначають, що кінцевим 
бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і 
та ж сама фізична особа. Варто зазначити, що Податковий кодекс не 
містить відповідного терміна для визначення, хто такий «кінцевий 
бенефіціарний власник (контролер)». Повне визначення кінцевого 
бенефіціарного власника наведено в п. 20 ст. 1 Закону України «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702. А 
відтак, це визначення охоплює можливість прямо чи опосередковано 
через інших осіб здійснювати вирішальний вплив на управління та 
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господарську діяльність юридичної особи, володіти часткою 25% чи 
більше статутного капіталу або прав голосу. Слід урахувати, що до пп. 
14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу повернуто норми, які були 
чинні у 2013, 2014 роках коли юридичні особи визнаються пов’язаними, 
якщо повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних 
осіб здійснює одна і та сама особа (наприклад, ситуація, коли фізична 
особа є керівником на двох підприємствах, то ці два підприємства 
визнаються пов’язаними); або якщо їх пов’язані фізичні особи є також 
пов’язаними між собою (наприклад, 2 фізичні особи чоловік та дружина 
перебувають у шлюбі, чоловік – володіє 100 відсотками корпоративних 
прав підприємства «А», а дружина володіє 52 відсотками корпоративних 
прав підприємства «Б», то ці два підприємства визнаються пов’язаними 
між собою). 

Операції між нерезидентом і його постійним представництвом 
визнаються контрольованими. З січня 2018 року вступили в дію такі 
зміни до підпунктів 39.2.1.1, 39.2.1.4 та 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 
Податкового кодексу України, відповідно до яких, операції визнаються 
контрольованими, що здійснюються між нерезидентом та його постійним 
представництвом в Україні. Таким чином, господарські операції між 
нерезидентом та його постійним представництвом в Україні 
вважатимуться контрольованими операціями за умови, що річний обсяг 
таких операцій перевищує 10 млн. грн., для цього виду контрольованих 
операцій не вимагається виконання критерію річного доходу (тобто нема 
жодних критеріїв щодо обсягу доходу постійного представництва). Слід 
зауважити, що для інших контрольованих операцій, що підпадають під 
правила трансфертного ціноутворення, як і раніше, річний дохід 
резидента має становити 150 млн. грн. та більше, а річний обсяг 
операцій між резидентом та нерезидентом має дорівнювати або 
перевищувати 10 млн. грн. Визначення постійного представництва 
міститься в пп. 14.1.193 Податкового кодексу України. Ним є постійне 
місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться 
господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема місце 
управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для 
розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр 
чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або 
приміщення, що використовується для доставки товарів; сервер. 
Трансфертна ціна для цілей оподаткування порівнюється із звичайною 
ціною, яка визначається на основі методів, розроблених Організацією 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та відповідно до 
підпунктів 39.3.1, 39.3.2, 39.3.3, 39.3.4, 39.3.5, 39.3.6, 39.3.7, пп. 39.3  
ст. 39 Податкового кодексу України. До таких методів відносять: – 
порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу); – ціни 
перепродажу; – «витрати плюс»; – чистого прибутку; – розподілення 
прибутку. 

Визначення обсягу контрольованих операцій за цінами, які 
відповідають принципу «витягнутої руки». 

Варто зазначити, що у Податковому кодексі з’явилося суттєве 
уточнення, що обсяг операцій платника податків з кожним контрагентом 
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має визначатися за цінами, які відповідають принципу «витягнутої руки» 
(пп. 39.2.1.9 ПКУ). Отже, якщо обсяг операцій з контрагентом менше 10 
млн. грн. за договірними цінами, то це ще не всі розрахунки, а необхідно 
відкоригувати їх обсяг до цін принципу «витягнутої руки», а як результат, 
тільки якщо після такого коригування обсяг залишається меншим 10 млн. 
грн., то операція не є контрольованою. Також з урахуванням змін до п. 
50.1 ст. 50 Кодексу, у разі якщо платником податків під час підготовки 
звіту про контрольовані операції буде встановлено, що умови його 
контрольованих операцій не відповідають принципу «витягнутої руки», 
він може здійснити самостійне коригування та подати уточнюючий 
розрахунок до податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
до 1 жовтня року, наступного за звітним, без застосування штрафної 
санкції. 

Відповідно до українського законодавства, запроваджено нові критерії 
формування переліку держав (територій), операції із резидентами яких 
визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення. 
Варто наголосити, що з 01 січня 2018 року набула чинності постанова 
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1045 «Про 
затвердження переліку держав (територій)», та включає 95 організаційно-
правових форм нерезидентів з 26 країн світу які відповідають критеріям, 
установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 
Податкового кодексу України. Критерії, за якими відбувався відбір держав: 
держави (території), у яких ставка податку на прибуток підприємств на 5 і 
більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні (тобто нижча 13%); держави, 
з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін 
інформацією; держави, компетентні органи яких не забезпечують 
своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією на 
запити державної фіскальної служби. 

Застосування коригувань по неконтрольованим операціям. 
Трансфертне ціноутворення та контрольовані операції стали об’єктом 
серйозного адміністрування податковими органами, хоча політика 
коригування цін на товари та послуги у разі, якщо вони суттєво відрізняються 
від ринкових, з боку податкових органів привертали увагу завжди. 
Міжнародні стандарти внесли лише новий імпульс, для перших важливих 
змін. Нині можна констатувати, що підрозділ 10 розділу ХХ Податкового 
кодексу доповнено п. 48, яким визначено, що самостійне коригування, 
передбачене пп. 39.5.4.1 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу, щодо 
контрольованих операцій, здійснених платниками податків у 2015 та 2016 
роках, проводиться відповідно до норм ст. 39 Кодексу в чинній редакції на 
день проведення самостійного коригування, тобто з 01.01.2018 року 
платники податків можуть самостійно відкоригувати ціни контрольованих 
операцій (суму податкових зобов’язань) щодо контрольованих операцій, 
здійснених у 2015 та 2016 роках, до мінімального/максимального значення 
діапазону цін (рентабельності). Варто зазначити, що за наслідками перевірки 
контрольованих операцій коригування буде проводитись контролюючим 
органом. 

Ще одним з дискусійних та незрозумілих питань є реструктуризація 
заборгованості перед нерезидентом, оскільки сума наданих (отриманих) 
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кредитів, а також суми внесених (отриманих) у грошовій формі інвестицій 
не враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих 
операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому, сума 
нарахованих процентів (дивідендів) за такими операціями підлягає 
врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих 
операцій. Враховуючи зазначене вище, операція із погашення 
кредиторської заборгованості за основною сумою позики (без врахування 
процентів за нею), а також операція з внесення додаткового вкладу 
грошовими коштами нерезидентом-позикодавцем до статутного капіталу 
резидента-позичальника не підпадають під визначення контрольованих 
та не підлягають відображенню у звіті про контрольовані операції. 

Документація з трансфертного ціноутворення. Згідно з 
законодавством, заповнення додатка трансфертного ціноутворення до 
Декларації з податку на прибуток пов'язане із заповненням звіту про 
контрольовані операції. Згідно зі змінами до пп. 39.4.5 п. 39.4 ст. 39 
Податкового Кодексу збільшено термін для підготовки документації з 
трансфертного ціноутворення та передбачено надання документації не 
раніше 1 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому було 
здійснено відповідні контрольовані операції (раніше термін був до – до 1 
травня). Разом з цим збільшено перелік інформації, яку повинна містити 
документація з трансфертного ціноутворення. Зокрема, додатково до 
чинних раніше вимог пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Податкового Кодексу у 
документації має бути також зазначена така інформація: дані про особу, 
яка є стороною контрольованої операції, та пов’язаних осіб платника 
податків, які володіють його корпоративними правами й корпоративними 
правами яких володіє сам платник (інформація має бути надана щодо 
звітного періоду, в якому здійснювалась контрольована операція, та на 
момент подання документації); опис структури управління платника 
податків, схема його організаційної структури із зазначенням загальної 
кількості працюючих осіб та в розрізі окремих підрозділів компанії станом 
на дату операції або на кінець звітного періоду; дані про фінансові 
показники, які використовувались під час розрахунку показників 
рентабельності контрольованої операції, мають бути підтверджені даними 
фінансової та бухгалтерської звітності платника податків або його 
контрагента (залежно від сторони контрольованої операції, яка 
досліджувалась). 

Слід зауважити, з метою забезпечення можливості контролюючому 
органу здійснювати контроль за трансфертним ціноутворенням 
встановлено обов’язок для платників податків зберігати документи та 
інформацію, яка є необхідною для здійснення податкового контролю за 
трансфертним ціноутворенням. Строк зберігання документів щодо 
контрольованих операцій визначений протягом 2555 днів (тобто 7 років) 
за загальними правилами (раніше термін зберігання був 3 роки) з дня 
подання податкової звітності, для складення якої використовуються 
зазначені документи. 

Штрафні санкції у трансфертному ціноутворенні. Також слід 
звернути увагу, що з 2018 року, змінами, внесеними до п. 39.6 ст. 39 
Податкового кодексу встановлена процедура попереднього узгодження 
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ціноутворення, за результатами якої великий платник податків має 
можливість укласти із фіскальною службою договір про попереднє 
узгодження ціноутворення. Слід врахувати, що помилки у звіті про 
контрольовані операції, несвоєчасне або неповне подання податкової 
звітності з трансфертного ціноутворення тягнуть за собою 
відповідальність і накладення штрафів. У разі неподання звіту про 
контрольовані операції розмір фінансового покарання складе 552300, 00 
грн. (300 розмірів прожиткового мінімум); за всі не задекларовані 
контрольовані операції – 1% суми контрольованих операцій або 552300, 
00 грн. (300 розмірів прожиткового мінімуму); якщо платник податків не 
подав звіт про контрольовані операції або документацію з трансфертного 
ціноутворення навіть після 30-ти днів від крайнього строку сплати 
штрафу (пункт 39.4 Податкового кодексу), санкції за такі порушення 
складатимуть 5 розмірів прожиткового мінімуму (9 205 грн.) за кожен 
календарний день неподання вказаних документів. 

Таким чином, однією з ключових засад формування механізму 
трансфертного ціноутворення, у контексті подальшої боротьба з 
ухиленням від сплати податків, є здійснення державою цілеспрямованого 
впливу на процеси адміністрування та імплементації до міжнародних 
стандартів. Першочерговим завданням при реалізації цього напряму вже 
здійснено ряд вагомих кроків: запроваджено контроль трансфертного 
ціноутворення; відбувається процес розкриття кінцевих бенефіціарних 
власників; впроваджуються зобов’язання України, взяті із приєднанням 
до Плану BEPS, щодо імплементації мінімального стандарту 
запровадження трирівневого підходу щодо звітності з трансфертного 
ціноутворення. Реалізація цих норм дозволить суттєво поліпшити 
контроль трансфертного ціноутворення в операціях із офшорами в 
умовах глобалізації економіки. 
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НОВАЦИИ В ТРАНСФЕРТНОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 

 
М. И. Рудая  

 
В статье рассмотрены современные подходы к вопросу трансфертного 

ценообразования в операциях с оффшорами. Значительное внимание 
уделено новациям в налоговом законодательстве по противодействию 
размыванию налоговой базы и выведению доходов из налогообложения. 
Определены современные характерные особенности взаимосвязи 
оффшорных финансовых юрисдикций и обновленного трехуровневого 
формата отчетности по трансфертному ценообразованию. Поэтому немалую 
актуальность приобретают возможности контролирующему органу 
осуществлять контроль за трансфертным ценообразованием. Установлена 
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обязанность для налогоплательщиков хранить документы и информацию, 
которая является необходимой для осуществления налогового контроля за 
трансфертным ценообразованием. 

Обоснованы направления контроля за трансфертным ценообразованием 
в Украине. Реализация этих норм позволит существенно улучшить контроль 
трансфертного ценообразования в операциях с оффшорами в условиях 
глобализации экономики. 

Таким образом, одним из ключевых принципов формирования 
механизма трансфертного ценообразования, в контексте дальнейшей 
борьбы с уклонением от уплаты налогов, является осуществление 
государством целеустремленного влияния на процессы администрирования 
и имплементации к международным стандартам. 

Ключевые слова: трансфертное ценообразование, оффшоры, налог на 
прибыль, контролируемые операции. 

 
TRANSFORMATION PRISING INNOVATIONS IN OFFSHORE 

OPERATIONS  
 

M. Rudaia 
 

The article deals with modern approaches to the issue of transfer pricing in 
the conditions in offshore operations. Considerable attention is spared to the 
innovations in a tax law on counteraction to washing out of tax base and 
leadingout of acuestss from taxation. The modern characteristic features of 
intercommunication of offshore financial jurisdictions and renewed three-level 
format of accounting are certain on the transfer pricing. Therefore considerable 
actuality is acquired by possibilities to carry out control a supervisory organ after 
the transfer pricing, a duty is set for taxpayers to keep documents and information 
that is necessary for realization of tax control after the transfer pricing.  

The directions of control over transfer pricing in Ukraine. Realization of these 
norms will allow substantially to improve control of the transfer pricing in 
operations with offshores in the conditions of globalization of economy. 

Thus, one of key principles of forming of mechanism of the transfer pricing, in 
a context further fight against avoiding tax payment, realization is by the state of 
purposeful influence on the processes of administration and realization to the 
international standards. 

Key words: transfer pricing, offshore, income tax, controlled operations. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ (БАЗ ДАНИХ) З ПИТАНЬ 
ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В СУДОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ 

ЕКСПЕРТИЗІ  
 

Визначено важливу роль інформаційного забезпечення в процесі 
проведення судово-економічних експертиз, з питань трансфертного ціноут-
ворення і проаналізовано доступні інформаційні бази даних на ринку України. 

Ключові слова: судово-економічна експертиза, трансфертне 
ціноутворення, інформаційні джерела, бази даних. 

 
 

Проблема оптимізації застосування різного роду науково-технічних 
засобів у процесі проведення судових експертиз постає у зв’язку з потребою 
ефективного залучення складних методик, методів і прийомів до комплексного 
експертного дослідження складного об’єкта. Інформаційне забезпечення 
судової експертизи має являти собою науково організований і безперервний 
процес накопичення, підготовки й надання систематизованої науково-технічної 
інформації, необхідної для вирішення судово-експертних завдань. Відомості, 
що є в інформаційній системі, повинні бути актуальними, тобто відбивати 
сучасний стан науки й техніки в певній галузі. Повнота інформації 
забезпечується охопленням усіх необхідних даних. 

Процес пошуку та визначення зіставності в контрольованих 
операціях (далі – КО), без якої неможливо визначення факту 
відповідності проведеної КО принципу «витягнутої руки», є досить 
складним. Базовою складовою цього пошуку є доступна й коректна 
інформація у вигляді будь-яких інформаційних баз даних та інших 
публічних джерел інформації. 

З метою отримання відповіді на питання щодо необхідності 
застосування інформаційних джерел та баз під час проведення судово-
економічної експертизи згідно з вимогами Податкового кодексу, Закону 
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України «Про судову експертизу», Наказу Міністерства Юстиції № 53/5 
для проведення аналізу з трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ) 
необхідним є визначення основних складових такого дослідження. 

Визначення кожної складової дасть можливість сформувати 
уявлення про методику дослідження питань з трансфертного 
ціноутворення, а також якими за важливістю та послідовністю є ці 
складові для процесу виконання судової експертизи. При цьому 
врахування наявних проблем в отриманні інформації та проведенні 
зіставного аналізу дасть змогу зрозуміти, як судовий експерт працює з 
інформаційними джерелами і базами. 

Очікувані складові, які повинні отримуватись за наслідками 
опрацювання інформаційних джерел і, зокрема, баз даних, – це наявність 
зіставних даних за заданими критеріями пошуку, можливість проведення 
коригувань з метою досягнення максимальної зіставності згідно з пп. 
39.2.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, покрокове документування дій 
пошуку. 

Пунктом 39.5 Податкового кодексу визначено порядок використання 
джерел інформації для встановлення відповідності умов КО принципу 
«витягнутої руки». Основною вимогою норми є використання джерел 
інформації, які містять відомості, що дають змогу зіставити комерційні та 
фінансові умови операцій. 

Пошук зіставності здійснюється у двох напрямах: 
– аналіз інформації про зіставні неконтрольовані операції платника 

податків або такі операції його контрагента, у тому числі залежно від 
обраної сторони для тестування (для методу рентабельності); 

– аналіз інформації будь-яких інформаційних джерел, що є 
загальнодоступними та надають інформацію про зіставні операції та осіб. 

Безперечно, в такій ситуації першочерговим є доступність інформації 
та її відповідність вимогам, що висуваються з метою проведення аналізу 
зіставності. На сьогодні основним законодавчим актом, який регулює 
створення, збирання, отримання та зберігання, використання та захист 
інформації, є Закон про інформацію. 

Визначальними з точки зору можливості використання інформаційних 
джерел є норми пп. 39.5.3.3 Податкового кодексу, які зобов’язують 
використовувати тільки загальнодоступну інформацію для зіставлення 
умов контрольованих операцій з умовами неконтрольованих операцій з 
метою оподаткування і не погоджуватись з вибором інформаційних 
джерел платником податків шляхом отримання вищого рівня зіставності 
комерційних та фінансових умов операцій на підставі інших 
інформаційних. Але ці умови є дзеркальними з огляду на розкриття 
платником усієї необхідної інформації під час обґрунтування ринковості 
своїх операцій. 

Наслідком отримання вищезазначеного кінцевого результату 
(наявність шляхів зіставлення та застосування інформації) є можливості 
для проведення судової експертизи з питань документальної перевірки 
наведених показників та обґрунтувань звіту про контрольовані операції та 
документації з трансфертного ціноутворення. 
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Рис. 1. Вимоги використання інформаційних баз даних 
 

Безперечно, проблему наявності та використання коректної 
інформації для цілей трансфертного ціноутворення озвучено в багатьох 
напрямах. Наявність цієї проблеми та свої застереження визначає ОЕСР 
та ООН у своїх Настановах щодо трансфертного ціноутворення (далі – 
Настанови). 

Перевірка використання підприємством найбільш доцільного методу 
трансфертного ціноутворення за результатами функціонального аналізу 
як і застосування методів за приорітетністю є процедурою, що залежить 
та є повністю пов’язаною із наявністю повної та достовірної інформації 
про ціни. 

Загальнодоступні інформаційні джерела містять цінову інформацію, 
що може використовуватись для визначення зіставних цін. Наприклад, 
щодо ціни експорту на групи товарів за такими напрямами, як чорна 
металургія, хімічна промисловість, агропромисловий комплекс, то таку 
інформацію за 2013–2018 рр. містив «Вісник» ДФС України. Дані щодо 
експорту та імпорту світового та внутрішнього ринку, зокрема хімпром, 
агропром, металургія і мінеральна сировина, лісова та будівельна галузі, 
у виданнях ДП «Держзовнішінформ», ДП «Укрпромзовнішекспертиза», а 
біржові котирування (зернові культури та продукти їх переробки) – це 
інформація Аграрної біржі. Водночас митна статистика, яку наведено у 
відомостях Держстату України, може слугувати лише орієнтиром для 
визначення ризиків невідповідності цін. 

Окремою темою є питання пошуку інформації для обґрунтування 
розміру відсоткових ставок за кредитами та займами, отриманими від 
нерезидентів, і чи можливе використання для цього джерел Нацбанку 
України. 

Наявність інформації щодо зіставних операцій стосовно фінансових 
послуг, роялті, нематеріальних активів, яка б враховувала всі умови та 
давала змогу здійснювати відповідні коригування, є окремою проблемою. 
Для пошуку такої інформації можливе використання баз 
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BloombergProfessional, Thomson Reuters Eikon, СBonds («СБондс-
Україна»), RoyaltyStat бази Amadeus та модуль TP Catalyst. 

У разі коли цінова інформація є відсутньою або незастосовною в ході 
проведення судово-економічної експертизи, чи інформація не відповідає 
вимогам зіставності та, як висновок, неможливе застосування методу 
порівняної неконтрольованої ціни операції, для застосування інших 
методів необхідно враховувати фінансову інформацію, яка дасть змогу 
перевірити правильність розрахунку показників рентабельності зіставних 
операцій (компаній). 

І тут необхідно розглянути питання віднесення інформації до 
загальнодоступної. Згідно із Законом про інформацію за порядком 
доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з 
обмеженим доступом. Відповідно до статей 5 та 6 зазначеного Закону 
кожен має право на інформацію у разі, якщо вона не віднесена до 
інформації з обмеженим доступом. 

Статтею 5 розділу ІІ Закону «Про доступ до публічної інформації», 
затвердженого 15 січня 2011 року за № 2939-VI встановлено, що доступ 
до інформації забезпечується шляхом: 

– систематичного та оперативного оприлюднення інформації в 
офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах у мережі 
Інтернет, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом; 

– надання інформації за запитами на інформацію. 
Статтею 10 розділу ІІ цього Закону визначено поняття публічної 

інформації у формі відкритих даних та можливість її використання. 
Зокрема, публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна 

інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення 
електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її 
подальше використання. При цьому розпорядники інформації зобов’язані 
надавати таку публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, 
оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-
порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах, що сприяє її подальшому 
вільному використанню та поширенню. 

Стосовно можливості використання інформації безпосередньо з 
глобальної інформаційної мережі Інтернет і, зокрема, веб-сайтів, то 
правове закріплення поняття веб-сайту як офіційного джерела інформації 
є в Положенні про веб-сайт Верховної Ради України у глобальній 
інформаційній мережі Інтернет, затвердженому розпорядженням № 699 
(попереднє № 462). 

Таким Положенням визначено, що веб-сайт Верховної Ради України 
є офіційним джерелом інформації та утворюється для висвітлення її 
діяльності, взаємообміну інформацією з органами державної влади 
України та органами місцевого самоврядування, інформаційної взаємодії 
з урядовими і неурядовими організаціями країн світового співтовариства, 
громадськістю. Таким чином, інформація з веб-сайту Верховної Ради 
України є такою, що отримана з офіційного джерела. 

Щодо інших державних органів влади, то їх веб-сайти розроблені та 
функціонують на виконання Указу Президента України № 928 від 31 
липня 2000 року «Про заходи щодо розвитку національної складової 
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глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого 
доступу до цієї мережі в Україні так само, як і веб-сайт Верховної Ради 
України для оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 
органів державної влади. 

Враховуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що веб-сайти 
інших державних органів влади є офіційним джерелом інформації і 
містять публічну інформацію згідно з частиною першою статті 1 Закону № 
2939 «Про доступ до публічної інформації», затвердженого 15 січня 2011 
року.  

Отже, інформація органів влади щодо свого напряму діяльності, що 
розміщується на веб-сайтах, має офіційний характер і може 
використовуватися як відповідне джерело інформації. 

Відповідно до цього листа інформація з комерційних баз Orbis, 
Amadeus, Ruslana (бюро «ВанДейк»), Onesourse TP («Томсон Ройтерс»), 
BloombergProfessional («Блумберг»), Спарк («Інтерфакс»), які містять 
відомості щодо фінансових даних компаній, ставок роялті, відсоткових 
ставок за фінансовими інструментами, не належить до конфіденційної, 
таємної або службової інформації та не може становити комерційної 
таємниці. Тому інформація, що міститься у цих базах даних, є 
загальнодоступною і може використовуватись при аналізі зіставності з 
метою встановлення відповідності умов контрольованих операцій 
принципу «витягнутої руки» згідно з пп. 39.5.3.1 Податкового кодексу. 

Враховуючи ситуацію, що склалась за останні роки як у світовій, так і 
вітчизняній економіці, суттєвим з огляду на необхідність проведення 
експертизи є отримання від будь-якої бази можливості аналізу та 
зіставлення відповідних цінових показників за період проведення 
контрольованих операцій або фінансових даних за останні декілька 
попередніх років (історичних даних). 

У питанні врахування часових обмежень щодо встановлення 
порівнянності ОЕСР визначає важливим при аналізі порівнянності її 
встановлення стосовно часу походження та отримання інформації про 
фактори порівнянності та порівняні неконтрольовані операції, що 
використовуються під час проведення аналізу порівнянності в 
дослідженнях, зокрема судово-економічній експертизі. У Настановах 
ОЕСР це визначається як часове обмеження щодо походження. Згідно з 
наведеним висновком інформація, пов’язана з умовами порівняних 
неконтрольованих операцій, здійснених протягом того самого періоду 
часу, що й контрольована операція, розглядається як найбільш надійна 
інформація для використання аналізу порівнянності, оскільки вона 
відображає те, яким чином незалежні сторони поводились в 
економічному середовищі, яке є ідентичним з економічним середовищем 
контрольованої операції платника податків. 

Щодо вибору даних для аналізу за багато років, то за визначенням 
ОЕСР обов’язкова умова стосовно використання аналізу за багато років 
відсутня. Дані за багато років повинні використовуватись, якщо вони є 
корисними для експертизи. 

Настанови рекомендують для чіткого розуміння фактів та обставин, 
пов’язаних із контрольованою операцією, вивчати дані за рік, що 
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розглядається, і за попередні роки. Зазначається, що аналіз такої 
інформації може розкрити факти, на які може вплинути (або повинно 
вплинути) визначення трансфертного ціноутворення. 

Наприклад, використання даних за минулі роки продемонструє, чи є 
звіт платника податків про збитки за операцією частиною збитків за 
аналогічними операціями, результатом конкретних економічних умов за 
минулий рік, які підвищили витрати наступного року, або відображенням 
факту, що даний товар перебуває в кінці життєвого циклу. 

Слід зауважити, що при використанні, зокрема, даних стосовно 
фінансових показників компаній необхідно враховувати наявність різних 
звітних періодів, встановлених у різних країнах, що відповідно впливає на 
терміни, щодо яких оновлюється інформація у базах. Наприклад, не буде 
абсолютно надійним та коректним результат аналізу за 2017 р. за 
інформаційним масивом щодо фінансових показників платників податків 
станом на 01.03.2018 р. Версія баз даних на цю дату не містить повного 
масиву інформації, достатнього для об’єктивного та всебічного аналізу, 
оскільки з технічних причин надається із запізненням на 4 – 5 місяців. 

Отже, розуміючи характеристики інформаційної бази та її 
функціоналу можна визначитись, інформація якої саме бази буде більш 
доцільною виходячи зі змісту діяльності платника податків. 

Зазначені системи дають змогу: 
– отримання інформації про деталізовані дані фінансової звітності, 

а саме баланс, звіт про прибутки і збитки, квартальну звітність із 
глибиною покриття 10 останніх років; 

– здійснення пошуку компаній за 100 критеріями, серед яких 
реєстраційні дані, галузь, країна, структура власності з можливістю 
визначення відсотка володіння (індикатор незалежності – 20%) з 
відображенням детальної структури власності (історія, поточні та кінцеві 
бенефіціари). 

Thomson Reuters Оnesourse TP – інформаційно-аналітичний сервіс, 
який надає інформацію щодо біржових котирувань, спот-котирувань, 
тендерів ринків сільгосппродукції, добрив, металургії, вугілля, а також 
ринку фрахту (ставки, фіксинги, можливість інтерактивного 
відслідковування судна у відповідному форматі через GPS). 

Інформаційна платформа компанії «Блумберг» представляє систему 
BloombergProfessional з інструментом для вирішення завдань 
трансфертного ціноутворення, серед яких – пошук зіставних ринкових 
цін, розрахунок валової рентабельності, фінансовий та економічний 
аналіз. Зазначена Платформа позиціює себе лідером галузі в напрямі 
аналізу ринку інструментів із фіксованою дохідністю та можливістю 
доступу до поточних і історичних біржових та позабіржових котирувань. 
Надає інформацію стосовно структури капіталу емітента та його 
афілійованих компаній, має дані щодо фінансової звітності компаній з 
можливістю розрахунку показників дохідності активів, операційної маржі, 
прибутку, пошуком зіставних компаній за галузевим принципом. Також 
«Блумберг» надає інформацію про інструменти та угоди на фондовому, 
валютному і товарному ринках, зокрема металів, нафти і 
сільгосппродукції, хімічних добрив, електроенергії. 
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Система аналізу ринків і компаній СПАРК «Інтерфакс» – база даних 
понад 11 млн. компаній України, Казахстану та Росії, яка дає змогу 
переглядати бухгалтерську та фінансову звітність компаній, 
розраховувати інтервали рентабельності для потрібного виду діяльності. 

З квітня 2015 р. «Інтерфакс» пропонує новий сервіс АСТРА 
(автоматизована система трансфертного аналізу), що замінила сервіс 
СПАРК-ТЦО. Розробник вказує на можливість за допомогою системи 
провести функціональний аналіз операцій між пов’язаними особами, 
визначити метод обґрунтування ринковості операції, здійснити пошук 
зіставних компаній, розрахувати ринкові діапазони рентабельності і 
навіть створити документацію для податкового контролю. 

Наприклад, до недоліків баз Ruslana та Amadeus можна віднести 
стислий опис діяльності компаній, зокрема України та Росії, у зв’язку з 
чим аналіз функцій та ризиків порівнюваних компаній з точки зору 
визначення найбільшої зіставності провести складно, а сервіс АСТРА 
адаптовано під російське законодавство. 

За визначенням Настанов ОЕСР звичайним джерелом інформації є 
комерційні бази даних, створені особами, які збирають інформацію, що 
надсилається компаніями до відповідних адміністративних органів, та 
надають їх в електронному форматі, зручному для проведення пошуків 
та статистичного аналізу. У Настановах зазначається, що вони можуть 
бути зручними та оптимальними з огляду на витрати шляхом 
ідентифікації зовнішніх ознак порівнюваності та найбільш надійним 
джерелом інформації залежно від фактів та обставин випадку. 

При цьому комерційні бази даних часто можуть мати окремі 
обмеження у зв’язку з тим, що вони покладаються на загальнодоступну 
інформацію, що містить дані, які компанії надають добровільно й у 
самостійно визначеному обсязі. 

Водночас необхідно з обережністю користуватись такими базами 
даних, оскільки вони створюються та пропонуються для цілей, інколи 
відмінних від цілей, пов’язаних із трансфертним ціноутворенням. 
Комерційні бази даних не завжди надають достатньо детальну 
інформацію для підтвердження обраного методу трансфертного 
ціноутворення. Не всі бази даних мають однаковий рівень деталізації і не 
всі вони можуть використовуватися із подібною впевненістю. Важливо 
зазначити, що, як свідчить досвід багатьох країн, такі комерційні бази 
даних використовуються з метою порівняння результатів діяльності 
компаній, а не операцій, оскільки в них рідко буває в наявності 
інформація щодо операцій з третіми сторонами. 

Настановами ОЕСР визначено, що приватні бази даних також 
викликають побоювання стосовно кількості наявної в них інформації, 
оскільки вони ґрунтуються на більш обмеженій частині ринку, ніж 
комерційні бази даних. Якщо платник податків використав приватну базу 
даних для підтвердження своїх трансфертних цін, судовий експерт у 
зв’язку з прозорістю може вимагати доступ до цієї бази даних для 
перевірки результатів платника податків. 

Необхідно також зазначити, що при використанні інформаційних 
ресурсів доцільно враховувати, що заявлена публічність інформації може 
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мати відповідний ступінь конфіденційності або її надання в публічний 
доступ третім особам здійснюється за плату, оскільки національне право 
кожної країни може містити власні випадки розкриття такої інформації. 

Так, значна кількість інформаційних джерел, зокрема дані бірж, 
Торгово-промислової палати, цінові огляди, дані митної статистики, 
інформаційного агентства SMIDA, ДП «Держзовніш-інформ» та ДП 
«Укрпромзовнішекспертиза» та дані комерційних баз даних дають 
уявлення про гарантованість отримання об’єктивної інформації щодо цін 
та фінансових показників. 

Водночас основним залишається наявність безперечно зіставних 
операцій. І критерієм для пошуку за будь-яким інформаційним джерелом 
є гарантія відсутності у представлених діапазонах цін або фінансових 
показників компаній, які за своїми критеріями також здійснюють 
контрольовані операції, та наявність інформації в обсязі, достатньому 
для проведення судово-економічної експертизи. Такий ризик 
залишається при використанні біржових даних, оскільки предметом 
торгівлі там у більшості випадків є не реальні товари, а товарні 
деривативи. А інформація щодо цін у таких даних, як правило, 
відображає загальну кон’юнктуру ринку без урахування договірних умов, 
що ускладнює, а під час і унеможливлює визначення порівнюваності. 

ОЕСР для вибору або відхилення потенційних ознак порівнюваності 
зазначає про існування двох шляхів здійснення ідентифікації потенційно 
порівняних операцій третіх сторін. 

Перший визначено як адитивний підхід, полягає у складенні переліку 
третіх осіб, які, як вважається, займаються потенційно порівняними 
операціями та збором інформації про операції, здійснені цими третіми 
особами, з метою підтвердження їх прийнятності як порівняних, 
ґрунтуючись на заздалегідь визначених критеріях порівнянності. 
Важливо, щоб цей процес був прозорим, систематичним та таким, який 
можна перевірити. Адитивний підхід може бути використаний як єдиний 
підхід, коли особа, яка здійснює пошук, має інформацію про декількох 
третіх сторін, які задіяні в операціях, порівняних з контрольованою 
операцією, яка розглядається. На практиці адитивний підхід може 
охоплювати як внутрішні, так і зовнішні ознаки порівнюваності. 

Другий – дедуктивний підхід, починається з набору компаній, які 
провадять діяльність у тому самому секторі економіки, виконують подібні 
функції та мають схожі економічні характеристики, з подальшим 
уточненням за допомогою критеріїв відбору та загальнодоступної 
інформації (наприклад, бази даних, інтернет-сайти, інформація про 
відомих конкурентів платника податків). На практиці дедуктивний підхід 
зазвичай починається з пошуку в базах даних. 

Однією з переваг дедуктивного підходу є те, що він є більш 
відтворюваний та прозорий, ніж адитивний. Його також легше перевірити, 
оскільки перевірка концентрується на процесі та на доречності вибору 
критерію. Водночас якість результату дедуктивного підходу залежить від 
якості пошуку інструментів, на які він покладається (наприклад, якість 
бази даних, якщо база даних використовується, та можливість отримати 
достатньо деталізовану інформацію). Це може бути фактичним 
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обмеженням у деяких країнах, у яких надійність та корисність баз даних, 
використаних під час аналізу порівнянності, є сумнівною. Використання 
таких інформаційних джерел для судових експертів – це значний ризик 
отриманих результатів. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що головним, що має 
відображати будь-яке інформаційне джерело, є наявність аргументації, 
яка забезпечить зіставність для оцінки та обґрунтування відповідності 
умов проведеної контрольованої операції принципу «витягнутої руки». 
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ДАННЫХ) ПО ВОПРОСАМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В 
СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ  

 
Ю. И. Гриненко 

М. А. Поленников 
И. Н. Гриненко 

 
Одной из основных задач судебно-экономической экспертизы по 

вопросам трансфертного ценообразования является процесс поиска и 
определения сопоставимости в контролируемых операциях, без которой 
невозможно определение факта соответствия проведенной контролируемой 
операции принципу «вытянутой руки». Базовой составляющей этого поиска 
является доступная и корректная информация в виде каких-либо 
информационных баз данных и других публичных источников информации. 

Проверка использования предприятием наиболее целесообразного 
метода трансфертного ценообразования по результатам функционального 
анализа, как и применение методов о приоритетности является процедурой, 
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зависимой и полностью связанной с наличием полной и достоверной 
информации о ценах. 

Общедоступные информационные источники содержат ценовую 
информацию, которая может использоваться для определения 
сопоставимых цен. Перечень специализированных коммерческих изданий 
для целей трансфертного ценообразования включает – ежемесячный 
информационный бюллетень «Обзор цен украинского и мирового товарных 
рынков», информационно-аналитический продукт «Товарный монитор. 
Украина»; информационно-аналитический продукт «Дайджест цен товаров 
на мировых рынках» («Укрпромвнешэкспертиза»); вестник Государственной 
фискальной службы Украины; официальный сайт Минагрополитики. 

Информация, содержащаяся в базах данных коммерческих баз Orbis, 
Amadeus, Ruslana (бюро «ВанДейк»), Onesourse TP («Томсон Рейтер»), 
BloombergProfessional («Блумберг»), Спарк («Интерфакс»), является 
общедоступной и может использоваться при анализе сопоставимости с 
целью установления соответствия условий контролируемых операций 
принципа «вытянутой руки». 

Необходимо отметить, что главным, что должен отражать любой 
информационный источник, является наличие аргументации, которая 
обеспечит сопоставимость для оценки и обоснования соответствия условий 
проведенной контролируемой операции принципа «вытянутой руки». 

Ключевые слова: судебно-экономическая экспертиза, трансфертное 
ценообразование, информационные источники, базы данных. 
 

USE OF INFORMATION SOURCES (BASIS OF DATA) IN JUDICIAL 
ECONOMIC EXAMINATION OF TRANSFER PRICING 

  
Yu. Hrinenko 
M. Polennikov 

I. Hrinenko 
 
One of the main tasks of the forensic economic examination for transfer 

pricing is the process of finding and determining the comparability of controlled 
operations, without which it is impossible to determine the fact of the compliance 
of the conducted controlled operation on «the Arm's length principle». The basic 
component of this search is available and correct information in the form of any 
information databases and other public sources of information. 

Verification of the use of the enterprise by the most appropriate method of 
transfer pricing by the results of functional analysis as well as the application of 
methods for prioritization is a procedure that depends and is fully related to the 
availability of complete and reliable information about prices. 

Public information sources contain price information that can be used to 
determine comparable prices. The list of specialized commercial publications for 
the purpose of transfer pricing includes – a monthly newsletter «Review of prices 
of Ukrainian and world commodity markets»; informational and analytical product 
«Commodity Monitor. Ukraine»; information and analytical product «Digest of 
commodity prices in world markets»; the head of the State Fiscal service of 
Ukraine; the official site of the Ministry of Agrarian Policy. 

The information contained in the commercial databases Orbis, Amadeus, 
Ruslana (VanDeek), Onesourse TP (Thomson Reuters), BloombergProfessional 
(Bloomberg), Spark (Interfax) is publicly available and can be used with an 
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analysis of comparability in order to establish the condition of controlled operations 
on «the Arm's length principle». 

It should be noted that the main thing that should reflect any source of 
information is the presence of arguments that will provide comparability to assess 
and justify compliance with the conditions of the conducted controlled operation on 
«the Arm's length principle». 

Key words: judicial-economic examination, transfer pricing, informative 
sources, databases. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ПИТАНЬ ЩОДО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
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У статті висвітлені причини зміни кредитора у зобов’язанні. 
Проаналізовано спільність та відмінність між договорами «цесії» та 
факторингу. Окреслені проблемні моменти при дослідженні питань щодо 
документального підтвердження заборгованості по кредитним суперечкам 
у разі відступлення, переуступки прав вимоги. 

Ключові слова: кредитний портфель, цесія, факторинг, проблемна 
заборгованість. 

 
 
2013-2015 роки стали справжнім випробуванням на міцність для 

вітчизняної банківської системи загалом та для кожного банку зокрема. 
Так, за вказаний період регулятором було виведено з ринку 56 
неплатоспроможних банків, з яких 6 відносилися до категорії крупних та 
найкрупніших. Станом на 01.12.2015 р. ліцензію Національного банку 
України мали 120 банків. На кінець 2015 року Фондом гарантування 
вкладів фізичних осіб провадиться процедура ліквідації 64 банківських 
установ, а ще у трьох працювала тимчасова адміністрація [25]. 
Банківська статистика [26], показує, що за вказаний період в українському 
банківському секторі погіршився стан справ з ліквідністю. Це відбулося на 
фоні швидкого зростання курсу іноземної валюти, істотного зменшення 
доходів населення. Крім того з’явилися інші негативні чинники, що 
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призвело до великої кількості судових спорів щодо виконання кредитних 
договорів, договорів банківського вкладу, забезпечення договірних 
зобов’язань, звернення стягнення на заставлене майно тощо. 

В основі неплатоспроможності та втрати ліквідності переважної 
більшості банків лежить наявність в них проблемної заборгованості, або 
«токсичних активів». При цьому, наявність значної частки проблемної 
заборгованості в кредитному портфелі вітчизняних банків спричиняє до 
зростання стресових активів та скорочує можливості кредитування 
національної економіки. Крім того, зростання проблемної заборгованості 
постійно спричиняло нарощування резервів під такі кредити. А якщо ж 
додати ще й переоцінку в гривневий еквівалент проблемних валютних 
кредитів, під якім теж необхідно було доформувати резерви, то цілком 
закономірною виглядала діяльність деяких банків, спрямована на те, щоб 
позбутися проблемних кредитів шляхом продажу третій стороні 
(переважно факторинговим компаніям). 

Очевидно, що відступаються за ціною, що відрізняється від розміру 
самої вимоги в меншу сторону, права вимоги по боргах, вже фактично 
знецінених, по яким є серйозні проблеми як з погашенням, так і зі 
стягненням забезпечення. Як правило, причинами погіршення якості (і 
вартості) такого роду активів є погіршення фінансового становища 
позичальника, в тому числі, супроводжуване формуванням суттєвої за 
сумами та строками погашення кредитної заборгованості позичальника; 
втрата або різке зниження вартості майна, реалізація якого могла б бути 
використана для погашення заборгованості тощо. У таких умовах 
проведення роботи з погашення заборгованості з позичальником, 
реалізація всього комплексу заходів щодо стягнення заборгованості може 
призвести до здійснення банком додаткових витрат при явній відсутності 
позитивного результату. Слід зазначити, що по оцінці банків, переуступка 
прав вимоги по відношенню до окремих активів є єдиним економічно 
обґрунтованим рішенням, необхідним для збереження стабільності та 
прибутковості діяльності банків. При цьому, використання факторингу 
для реструктуризації проблемної заборгованості банків сприяє 
скороченню її обсягів в банківських балансах, зменшує потребу в 
надлишковому відволіканні коштів у резерви. 

Основними причинами зміни кредитора у зобов’язанні є: бажання 
кредиторів підвищити власну ліквідність шляхом реалізації неліквідних 
кредитних портфелів; прагнення другої сторони заробити; прагнення 
придбати предмет забезпечення зобов’язання по кредиту; консолідація 
заборгованості певного боржника для цілей встановлення механізмів 
впливу над таким боржником; проведення розрахунків тощо. 

Таким чином, при визначенні ефекту від проведення банками угод 
відступлення, переуступлення прав вимоги ключовими моментами є: 
швидке отримання грошових коштів за актив з неясними перспективами 
погашення (як за часом, так і за сумою), можливість залучення отриманих 
коштів в «оборот» з метою отримання доходів і прибутку, щоб уникнути 
додаткових витрат, пов’язаних зі стягненням заборгованості і 
поверненням стягнення на заставне майно. Чи не менш важливими є 
фактори поліпшення показників діяльності банків, і, відповідно, 
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підвищення ділової репутації, сприяє розширенню клієнтської бази, 
притоку залучених ресурсів і капіталу. Поряд з цим, визначення впливу 
нефінансових ризиків, зокрема, правового та репутаційного, не 
відноситься до компетенції експерта-економіста. 

Зрозуміло, що в кожної зі спірних ситуацій обставини і умови 
укладення угод відступлення, переуступлення права вимоги різні, в 
якихось випадках (і досить часто) дослідження ускладнюється у зв’язку з 
участю в угодах, пов’язаних з банками сторін (як нових кредиторів).  

Заради справедливості слід зазначити, що відступлення права 
вимоги не є «новинкою» для практики України. Адже вітчизняне 
законодавство запровадило терміни «факторинг» і «цесія» багато років 
тому, а власне угоди з відступлення права вимоги протягом останніх 
років набули широкого поширення в бізнес-середовищі. 

За доцільно зазначити, що поняття «кредитного портфелю» ніякими 
нормативно-правовими актами не закріплено. Однак, в наданих на 
дослідження документах, банки самі визначають поняття «кредитний 
портфель». Наприклад, згідно з п.3.1 договору купівлі-продажу 
кредитного портфелю між ПАТ «А» банк та ТОВ Факторингова компанія 
«Б», наданого на дослідження, зазначено: «Кредитний портфель – права 
вимоги до боржників щодо сплати загальної суми заборгованості 
боржників перед продавцем за кредитними договорами, яка включає 
суму основного боргу, проценти, нараховані на суму такого боргу, усі та 
будь-які штрафні санкції на дату набрання чинності, а також права, 
зазначені у ст.3.3. цього договору. Відповідно до п.3.3 ст.3 зазначеного 
договору, права, що переходять до покупця у зв'язку з продажем 
кредитного портфелю є: а) покупець набуває усі права вимоги за 
кредитними договорами, що є дійсними на дату набрання чинності, 
включаючи, але не обмежуючись правами вимоги до боржників, щодо 
сплати суми основного боргу; правами вимоги до боржників щодо сплати 
%, нарахованих на суму основного боргу, а також вимоги до боржників 
щодо сплати штрафних санкцій; б) право нараховувати % та штрафні 
санкції на суму основного боргу за кредитними договорами з дати 
набрання чинності; в) на умовах, передбачених договором комісії право 
вимоги від продавця перерахування будь-яких та усіх коштів, отриманих 
ним від боржників в результаті реалізації заставленого майна. Таким 
чином, виходячи зі змісту даного поняття, кредитний портфель – це 
сукупність всіх кредитів, що надані банком своїм клієнтам, а також 
сукупність інших активних операцій з метою отримання доходу 

Кожен банк самостійно ухвалює рішення щодо підходу до управління 
своїм портфелем проблемних кредитів. Вибір підходу залежить від стратегії 
розвитку банку і особливостей кредитних продуктів, що пропонує банк, а 
також від спроможності залучення коштів для підтримання ліквідності банку і 
наявності вільних фінансових ресурсів, часу і навичок персоналу, необхідних 
для побудови власної основи для роботи з проблемними кредитами і 
стягнення простроченої заборгованості. 

Доречно виділяти такі основні форми санації банківського балансу в 
частині дохідних активів: 1) продаж (передача) кредитних портфелів 
іншим банкам; 2) продаж із значним дисконтом проблемних кредитів 
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колекторним компаніям; 3) передача кредитів власним та іншим 
факторинговим компаніям; 4) передача майна, що придбав банк 
внаслідок звернення вимог на заставу компаніям з управління активами; 
5) списання активів за рахунок резервів; 6) інші форми переведення 
боргу; 7) повний продаж бізнесу разом із кредитами та депозитами іншим 
банкам.  

Списання активів дозволяє очистити баланс, однак для цього існують 
певні перешкоди в плані узгодження вимог регулятора до порядку 
списання заборгованості. Не зважаючи на вище перелічені можливості 
банків позбавитись від «токсичних активів», як показує судова та 
експерта практика, щоб розформувати частину портфеля простроченої 
заборгованості і розчистити свої баланси, банки найчастіше 
використовували два основні способи: перший – факторинг, другий – так 
званий договір цесії, або передачі прав вимоги. 

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» [5] виключне право 
або інші обмеження щодо надання окремих фінансових послуг 
встановлюються законами про діяльність відповідної фінансової 
установи та нормативно-правовими актами державних органів, що 
здійснюють регулювання ринків фінансових послуг. 

У ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 
07.12.2000 р. № 2121-III [4] зазначено, що факторинг – це придбання 
права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені 
товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких 
вимог і прийом платежів. Відповідно до ст. 350 Господарського кодексу 
України [1] (далі – ГКУ) факторинг визначений як передача чи 
зобов’язання банку передати грошові кошти за плату в розпорядження 
іншої сторони, яка відступає або зобов’язується відступити банку своє 
право грошової вимоги до третьої особи. 

Відповідно до ст. 512, 513 Цивільного кодексу України [2] (далі – ЦК 
України), кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою 
внаслідок передачі ним своїх прав іншій особі за правочином 
(відступлення права вимоги). Правочин щодо заміни кредитора у 
зобов’язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі 
якого виникло зобов’язання, право вимоги за яким передається новому 
кредиторові. 

Згідно ст. 1077 ЦК України [2], за договором факторингу 
(фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона 
(фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в 
розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який 
передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов’язується 
відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи 
(боржника). 

Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у 
договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є 
суб’єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша 
фінансова установа, яка відповідно до закону, має право здійснювати 
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факторингові операції (ст. 1079 ЦК України [2]), тобто має ліцензію НБУ 
на провадження даної діяльності. 

Відмежування вказаного договору від інших подібних договорів, 
зокрема, договір цесії, визначає необхідність застосування спеціальних 
вимог законодавства, в тому числі, відносно осіб, які можуть виступати 
фактором.  

Відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 06.02.2014 р. 
№ 352 [16] до фінансової послуги факторингу віднесені сукупність таких 
операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних 
паперів) як: фінансування клієнтів – суб’єктів господарювання, які уклали 
договір, з якого випливає право грошової вимоги; набуття відступленого 
права грошової вимоги, у тому числі, права вимоги, яке виникне в 
майбутньому, до боржників за договором, на якому базується таке 
відступлення; отримання плати за користування грошовими коштами, 
наданими у розпорядження клієнта, у тому числі, шляхом дисконтування 
суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не 
передбачено договором, на якому базується відступлення. 

Разом із тим, розділ І книги п'ятої ЦК України [2] регулює загальні 
положення про зобов’язання, зокрема, положення щодо сторін у 
зобов’язанні. Так, відповідно до частини першої статті 509 ЦК України [2] 
зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) 
зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію 
(передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) 
або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від 
боржника виконання його обов’язку. Сторонами у зобов’язанні є боржник і 
кредитор (частина 1 статті 510 ЦК України [2]). 

Законодавством також передбачені порядок та підстави заміни 
сторони (боржника чи кредитора) у зобов’язанні.  

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 512 ЦК України [2], кредитор у 
зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передачі ним 
своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).  

Відступлення права вимоги (за ЦК України – уступка вимоги, в 
літературі – цесія) являє собою договірну передачу зобов’язальних вимог 
первісного кредитора (цедента) новому кредиторові (цесіонарію). 
Відступлення права вимоги відбувається шляхом укладення договору між 
цедентом та цесіонарієм. Підпунктом 14.1.255. п.14.1. ст. 14 Податкового 
Кодексу України [3], відступлення права вимоги – операція з переуступки 
кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з 
попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу 
кредитору або без такої компенсації.  

Говорячи простою мовою, поняття цесія (лат. сessio – передача) – це 
заміна одного кредитора в зобов’язанні іншим (новим кредитором). Ці 
правовідносини ще називають відступленням права вимоги. 

Відступлення права вимоги за суттю означає договірну передачу 
зобов’язальних вимог первісного кредитора новому кредитору. 
Відступлення права вимоги відбувається шляхом укладення договору між 
первісним кредитором та новим кредитором. Дані угоди, як правило, 
передбачають наявність великого дисконту в порівнянні з номінальною 
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вартістю. Тому при наявності підстав за доцільне проводити комплексну 
фінансово-економічну експертизу спільно з суб’єктами оціночної 
діяльності. Слід зауважити, що під час проведення незалежної оцінки 
права вимоги за зобов’язанням за укладеним кредитним договором 
суб’єктом оціночної діяльності користується Порядком оцінки права 
вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної 
операції [14].  

Натомість, договір факторингу має на меті фінансування однієї 
сторони договору іншою стороною шляхом надання їй визначеної суми 
грошових коштів. Ця послуга, згідно з договором факторингу, надається 
фактором клієнту за плату, розмір якої визначається договором. При 
цьому право грошової вимоги, передане фактору, не є платою за надану 
останнім фінансову послугу. Договір направлений на фінансування 
однією стороною іншої сторони шляхом передачі в її розпорядження 
певної суми грошових коштів. Тобто наявність надання фактором 
послуги. Така послуга надається за плату, розмір якої визначається 
договором. При цьому грошова вимога, яка передається клієнтом 
фактору, не може бути платою за надану останнім фінансову послугу. 
Тож якщо за договором за певну винагороду передається право вимоги 
грошового боргу, то такий договір є договором факторингу, за яким 
фактором може бути лише банк або фінансова установа, а також фізична 
особа-підприємець, що має право, відповідно до закону, здійснювати 
факторингові операції.  

Звертаємо увагу, що відповідно до ст. 1080 ЦК України [2] договір 
факторингу може мати місце і за наявності домовленості між клієнтом та 
боржником про заборону відступлення права вимоги або його 
обмеження, але при цьому не звільняється від обов’язку перед 
боржником щодо виконання тієї заборони. 

Існують різні позиції експертів щодо вивчення та застосування в 
роботі судової практики. На думку авторів, судова практика застосовує 
закріплені правові норми, уточнює їх суть і зміст, дозволяє усунути деякі 
прогалини та спірні питання. 

В Узагальненні практики розгляду цивільних справ про стягнення 
заборгованості за кредитним договором у разі відступлення права вимоги 
шляхом продажу кредитного портфелю та шляхом укладення договору 
факторингу за 2014 рік та перше півріччя 2015 року [18] (надалі – 
Узагальнення практики) зазначено, що основними відмінностями 
договору факторингу від відступлення права вимоги є наступне: 
1) клієнтом у договорі факторингу може бути тільки фізична особа-
підприємець або юридична особа, а фактором тільки фінансова установа 
з ліцензією НБУ на факторингову діяльність; 2) договір факторингу 
дійсний навіть якщо між клієнтом та боржником в договорі стоїть 
заборона на відступлення права вимоги; 3) факторинг за своєю суттю 
може бути тільки на оплачуваній основі на відміну від відступлення права 
вимоги. 

Узагальненні практики зазначено [18], що при розгляді даної категорії 
спорів слід керуватись нормами Цивільного кодексу України, а саме ст. 
512-514, 516, 517, 656, 1077, 1079, 1080-1082, постановою Пленуму 
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Вищого спеціалізованого суду України від 30.03.2012 року № 5 «Про 
практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що 
виникають із кредитних правовідносин» [14] , правовою позицією 
Верховного Суду України від 15 квітня 2015 року у справі № 6-59цс15. 

Вищезазначені механізми мають багато спільного. Як правило, в 
обох випадках банк продає прострочений портфель третій особі з 
дисконтом. Одна з головних відмінностей між цесією і факторингом 
полягає в тому, що, відповідно до Цивільного кодексу, угоди факторингу 
повинні укладатися лише з фінансовими компаніями. Відповідно до 
постанови Верховного суду від 13 квітня 2016 року (по справі за участю 
представників: Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерготехпром» та 
Публічного акціонерного товариства «Криворізький турбінний завод 
«Констар»), «фактор для надання фінансової послуги повинен бути 
включеним до державного реєстру фінансових установ». [27].  

Відповідь на питання «чи вважається платою різниця між ринковою 
ціною вимоги та її ціною, передбаченою в договорі ?» надає постанова 
Верховного суду від 13 квітня 2016 року (по справі за участю 
представників: Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерготехпром» та 
Публічного акціонерного товариства «Криворізький турбінний завод 
«Констар»), «При цьому плата за договором факторингу може бути у 
формі різниці між реальною ціною вимоги і ціною, передбаченої в 
договорі, право вимоги за яким передається, що і має місце у Договорі 
від 15 квітня 2014 року № В-05/14» [27]. 

Згідно визначенням міжнародної Конвенції УНІДРУА (1988 рік) [7] під 
факторингом можуть розумітися: 1. купівля покупцем («фактором») 
вимоги («факторинг без регресу»); 2. купівля покупцем («фактором») 
вимоги, що супроводжується поручительством продавця («клієнта») за 
виконання боржником свого обов’язку («факторинг з регресом»); 
3. купівля покупцем («фактором») вимоги без повідомлення боржника, 
що поєднується з договором комісії, за яким продавець вимоги («клієнт») 
зобов’язується вчиняти від свого імені дії, спрямовані на одержання 
коштів за проданою вимогою, та перераховувати їх фактору 
(«прихований факторинг»); 4. надання кредитором кредиту позичальнику 
під забезпечення виконання зобов’язання заставою грошової вимоги до 
третьої особи; 5. надання повіреним чи комісіонером («фактором») 
довірителю чи комітенту («клієнту») послуг (як-от: ведення обліку 
заборгованості, ведення переговорів, виставлення претензій, 
пред’явлення позовів, представництво в суді, пред’явлення виконавчих 
листів чи інших виконавчих документів до виконання тощо), спрямованих 
на одержання заборгованості з боржника.  

Статтею 68 Закону України ‘Про банки і банківську діяльність’ [4] 
передбачено, що банки організовують бухгалтерський облік відповідно до 
внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, 
встановлених Національним банком України відповідно до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік має 
забезпечувати своєчасне та повне відображення всіх банківських 
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операцій про надання користувачам достовірної інформації про стан 
активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни. 

Нагадуємо, що у банках нормативним забезпеченням розробки 
облікової політики слугують: Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» [6] , Закон України «Про банки і банківську 
діяльність» [4] , Положення про організацію бухгалтерського обліку та 
звітності в банках України [9], Міжнародні стандарти фінансової звітності, 
чинне законодавство з питань ведення бухгалтерського обліку та норми 
податкового законодавства.  

З метою виконання вищезазначених вимог банк, перш за все, має 
визначити відповідність операції з відступлення прав вимоги критеріям 
припинення визнання фінансового активу, зазначеним у пп. 17-23 МСБО 
39 ‘Фінансові інструменти: визнання та оцінка’[8]. Так, згідно з п. 17 МСБО 
39 ‘Фінансові інструменти: визнання та оцінка’ [8] суб'єкту 
господарювання слід припиняти визнання фінансового активу тоді і тільки 
тоді, коли: 

а) строк дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового 
активу закінчується; або 

б) він передає фінансовий актив і ця передача кваліфікується як 
припинення визнання.  

Як відомо, строк дії прав на грошові потоки за кредитним договором, 
що передається новому кредитору, не закінчується, отже критерій (а) не 
виконується.  

Тоді слід розглянути операцію на відповідність критерію (б). Якщо 
банк згідно з договором передає контрактні права на одержання 
грошових потоків від фінансового активу, йому слід оцінити межі, в яких 
він зберігає всі ризики та винагороди від володіння цим фінансовим 
активом. 

Бухгалтерський облік операцій з відступлення права вимоги за 
кредитами в банках здійснюється відповідно до Інструкції з 
бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та 
формування і використання резервів під кредитні ризики в банках 
України, затвердженої постановою Правління Національного банку 
України від 27 грудня 2007 року № 481[11]. 

Згідно з пунктом 2.4 глави 2 розділу VII Інструкції № 481[11] продаж, 
відступлення прав вимоги або погашення кредитів, за якими визнано 
зменшення корисності, у бухгалтерському обліку банку відображається як 
припинення визнання таких кредитів. 

Списання безнадійної та прощення заборгованості в бухгалтерському 
обліку банку відображається за рахунок спеціального резерву за 
критеріями, передбаченими внутрішньобанківським положенням (пункт 
2.1 глава 2 розділу VII Інструкції № 481[11]). 

Якщо умовами договору про відступлення прав вимоги за кредитом 
передбачається можливість зворотного повернення (зворотного викупу) 
цієї вимоги до банку – первісного кредитора, банк – первісний кредитор 
зберігає практично всі ризики та винагороди від володіння фінансовим 
активом (кредитом). У такому разі банк – первісний кредитор продовжує 
визнання переданого активу та визнає фінансове зобов'язання перед 
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новим кредитором в розмірі отриманої від нього винагороди за актив. 
Таким чином, в бухгалтерському обліку банк має продовжувати 
відображати кредит, за яким укладено договір про відступлення прав 
вимоги на умовах їх зворотного повернення, як вимогу до первісного 
позичальника [13]. 

В листі Національного банку України «Роз'яснення про відображення 
в бухгалтерському обліку окремих операцій» 28.12.2009 р. №12-111/1788-
24217» [12] зазначено: «У деяких випадках фінансові активи купують з 
великою знижкою, яка відображає понесені збитки. Такі кредитні збитки 
включають в попередньо оцінені грошові потоки при обчисленні 
ефективної ставки відсотка. Як правило, за такими кредитами кредитор 
не очікує отримати основну суму кредиту та/або процентів в повному 
обсязі, тому наприкінці строку залишається частина неамортизованого 
дисконту, яка списується в кореспонденції з рахунками, за якими 
обліковується непогашена основна сума кредиту та/або непогашена сума 
нарахованих процентів. Цікавим є п.7 вказаного листа [12]: «В 
бухгалтерському обліку припинення визнання активів та зобов'язань 
ґрунтується на основних принципах міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку та звітності. Припинення визнання означає 
списання активу або зобов'язання з балансу. 

Банк має припиняти визнання активів в балансі тоді, коли він передає 
в основному усі ризики та винагороди від володіння активом та втрачає 
контроль над цим активом. 

Якщо банк зберігає в основному всі ризики та винагороди від 
володіння фінансовим активом або здійснює контроль, то йому слід 
продовжувати визнавати фінансовий актив. 

Щодо припинення визнання зобов'язання, то банк має виключати з 
балансу зобов'язання тоді, коли його погашають, тобто коли зобов'язання 
погашено, анульовано або строк його дії закінчується. Фінансове 
зобов'язання погашається, якщо боржник виконує зобов'язання, сплачуючи 
кредиторові, як правило, грошовими коштами, іншими фінансовими 
активами, або юридично звільняється від основної відповідальності за 
зобов'язання кредитором, або внаслідок судового процесу». 

Отже, для дослідження питання, яким чином банк оцінив межі, в яких 
він зберігає всі ризики та винагороди від володіння цим фінансовим 
активом, слід перш за все проаналізувати облікову політику банку та його 
внутрішні документи, які це регламентують.  

У процесі проведення дослідження по даних питаннях експертом, як 
правило, використовуються методи документальної перевірки та 
зіставлення, встановлюються правильність застосування форм та 
повнота заповнення документів, відповідність записів про господарські 
операції вимогам нормативних документів. Метод документальної 
перевірки застосовується в комплексі з методом зіставлення документів, 
який полягає у порівнянні даних, що містяться в різних документах, для 
встановлення тотожностей відповідних показників чи розходжень 
(протиріч) між ними. Для вивчення наданих на дослідження документів в 
цілісності, єдності і взаємозв’язку, узагальнення даних проведеного 
дослідження, використовується метод синтезу. 
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Перелік питань та об’єкти досліджень, алгоритм проведення 
економічних досліджень кредитних операцій банківського кредитування 
визначені в Методики проведення судово-економічних експертиз з 
окремих питань фінансово-господарської діяльності комерційних банків, 
(реєстраційний код 11.0.21), Методики проведення експертних 
досліджень по справах, пов'язаних з неповерненням банківських кредитів 
юридичним особам (реєстраційний код 11.0.44) [28], деталізовані Т. А. 
Переймивовк, М. Б. Жолобецька, О.Д. Бугаєнко [22, 23]. При цьому 
автори повністю згодні з Дмитренко Є., що жодне експертне дослідження 
не може здійснюватися тільки за допомогою розроблених окремих 
методик. Експертне завдання містить у собі елемент невизначеності, 
вимагаючи від експерта самостійного й творчого підходу, що 
позначається на структурі методики конкретного дослідження [24].  

Послідовність проведення досліджень документального підтвердження 
заборгованості про кредитним суперечкам: ознайомлення з експертним 
завданням; ознайомлення з матеріалами справи, які відносяться до 
предмета дослідження (клопотання про надання додаткових документів); 
розроблення плану-графіка виконання відповідно до поставлених завдань; 
добір необхідних нормативних і законодавчих актів, чинних у період 
здійснення операцій, що досліджуються; дослідження наданих документів та 
іншої інформації щодо методів і методик, які застосовувалися; узагальнення 
результатів проведеного дослідження та складання висновку відповідно до 
визначеної структури й додатків (відомостей, таблиць, графіків, схем, які 
деталізують експертне дослідження і конкретизують однозначність 
результату експертизи). 

У зв’язку з цим, з методологічної точки зору, в цьому єдиному процесі 
можна виділити основні елементи, які утворюють стадії проведення 
дослідження: 1) попереднє (підготовче) дослідження; 2) роздільне 
(аналітичне) дослідження; 3) оцінка результатів проведеного 
дослідження та формулювання висновків; 4) оформлення у форме 
висновку результатів експертного дослідження. 

Практика проведення економічних судових експертиз свідчить про те, 
що на дослідження останнім часом не надаються оригінали 
розрахунково-касових документів або надаються копії документів, не 
завірені належним чином [21]. 

Як зазначає Євдокіменко С.В.: «на дослідження по справах, 
пов’язаних з неповерненням банківських кредитів надаються 
розрахункові документи з порушенням відображення обов’язкових 
реквізитів: наявність підписів працівників Банку без зазначення посад і 
прізвищ; не співпадає ім’я по батькові Позичальника з копією паспорта і 
даними Кредитного договору; не зазначено або відрізняється номер чи 
дата Кредитного договору, відсутній штамп банку, не співпадає 
призначення платежу та інше. Необхідно звернути увагу, що кількість 
підписів зі сторони банку у розрахункових документах може змінюватися, 
а це повинно бути затверджено положенням банку і незмінно» [21]. 

Аналіз експертної та судової практики за позовами про стягнення 
заборгованості за кредитним договором у разі відступлення права вимоги 
шляхом продажу кредитного портфелю та шляхом укладання договору 
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факторингу показує, що виникають проблемні питання у зв’язку з тим, що 
матеріали справи, наданої на дослідження, не містять належно 
оформлених документів, які б підтверджували перехід права вимоги і її 
обсяг, а клопотання експертів по справам підтвердження заборгованості 
за кредитними договорами при наявності в матеріалах справи договорів 
факторингу, цесії, як правило, задовольняються частково. Вхідні дані для 
проведення експертизи, в багатьох випадках відображені в наданих на 
дослідження матеріалах неоднозначно. 

Наведемо приклади з експертної практики.  
Приклад 1. На дослідження надано договір купівлі-продажу кредитного 

портфелю від ПАТ «А» банк та ТОВ Факторингова компанія «Б». Згідно 
п.3.3 ст.3 вказаного договору, покупець набуває усі права вимоги за 
кредитними договорами, що є дійсними на дату набрання чинності, 
включаючи, але не обмежуючись правами вимоги до боржників, щодо 
сплати суми основного боргу; правами вимоги до боржників щодо сплати 
%, нарахованих на суму основного боргу, а також вимоги до боржників 
щодо сплати штрафних санкцій. Крім того на дослідження надано договір 
про відступлення права вимоги між ПАТ «А» банк та ТОВ Факторингова 
компанія «Б», в якому зазначено, що у зв'язку з укладенням договору 
купівлі-продажу кредитного портфелю між Фактором та Клієнтом, за яким 
Клієнт передав Фактору права вимоги за кредитними договорами, перелік 
яких міститься у додатку №1 до даного договору, укладеними між Клієнтом 
та позивальниками Клієнта, перелік яких міститься в додатку №1 до даного 
договору, що забезпечений іпотекою/заставою за договорами 
іпотеки/договорами застави, перелік яких міститься в додатку №1 до 
даного договору, укладеними між Клієнтом та Боржниками/третіми 
особами. Матеріали справи, надані на дослідження містять також договір 
комісії між ТОВ Факторингова компанія « Б» та ПАТ «А» банк. При цьому 
до матеріалів справи долучено виписка ПАТ «А» банк по рахунку 2620… 
(дол. США), кредитні договори та інші документи завірені ТОВ 
Факторингова компанія «Б». Слід зазначити, що статтею 204 ЦК України [2] 
встановлена презумпція правомірності правочину, згідно якої правочин є 
правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або 
якщо він не визнаний судом недійсним. Враховуючи наявність в матеріалах 
справи трьох договорів, які різняться як за своїм правовим змістом, так і за 
економічною сутністю, експертом було заявлено клопотання про уточнення 
питання та можливості використання при проведенні досліджень 
документів, завірених ТОВ Факторингова компанія «Б». Враховуючи 
вищевикладене, а також незадоволення клопотання експерта, надано 
висновок: «в межах матеріалів справи, наданої на дослідження, 
підтвердити або спростувати наявні в матеріалах справи розрахунки 
заборгованості (зі сплати процентів за кредитом, погашення основної суми 
боргу) особи «В» за кредитними договорами № від станом на конкретну 
дату перед ТОВ Факторингова компанія «Б» не видається за можливе». 

Приклад 2. На дослідження було надано договір купівлі продажу 
кредитного портфелю на суму в розмірі в 10 млн. дол. США. До 
матеріалів справи, наданої на дослідження, долучено акт прийму 
передачі , згідно якого кредитний портфель був переданий без 
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зазначення суми. Експертом було заявлено клопотання надання 
документального підтвердження передачі кредитного портфелю з 
зазначенням суми та облікових реєстрів, що підтверджують 
відображення в обліку такої передачі. Клопотання експерта було 
задоволено частково, на дослідження був наданий акт приймання 
передачі. Однак , в акті зазначалось, що кредитний портфель придбався 
за 25 млн. США, дисконт становив 9 млн. дол. США. При цьому облікових 
реєстрів щодо відображення у сторони, яка придбала кредитний 
портфель на дослідження не надано. Враховуючи розбіжність даних, на 
незадоволення клопотання експерта, не видалось за можливе 
підтвердити або спростувати наявні в матеріалах справи розрахунки 
заборгованості (зі сплати процентів за кредитом, погашення основної 
суми боргу) особи «С» за кредитними договорами». 

Отже, при проведені дослідження, необхідно звернути увагу на 
наступне: 

1. наявність первинних бухгалтерських документів відносно видачі 
кредитів та їх часткового погашення; 

2. чи містять матеріали справи, наданій на дослідження, належний 
розрахунок заборгованості відповідача за кредитним договором, де 
зазначено, яким саме чином та за який період пораховані кожна зі 
складових зазначеної позивачем загальної суми заборгованості станом 
на момент подання позовної заяви, з урахуванням валюти кредитного 
зобов’язання та курси цієї валюти до гривні, встановленого НБУ на 
відповідну дату; 

3. який саме порядок та які умови відступлення клієнтом факторові 
свого права вимоги до боржників передбачено договором факторингу; 

4. чи існувало на момент переходу прав за кредитним договором на 
підставі договору факторингу, у банку, а потім і у цесіонарія право вимоги 
до відповідача, саме у тому обсязі та на умовах, які зазначено у позовній 
заяві про стягнення заборгованості, в тому числі щодо сум початкового 
тіла кредиту, початкового проценту, пені і чи перейшло право вимоги 
заборгованості за якою не настав строк платежу на час укладення 
договору факторингу; 

5. проаналізувати статутні та ліцензійні документи факторингової 
компанії, вивчити внутрішні нормативні документи банку стосовно 
відображення в обліку факторингових операції та операції цесії; 

6. чи був позичальник повідомлений про заміну кредиторів у 
кредитному зобов’язанні та чи були йому надані докази переходу до 
позивача прав у кредитному зобов’язанні за кредитним договором і чи не 
вважається кредитор чи боржник таким, що прострочив виконання 
грошового зобов’язання; 

7. за якою ціною відбулась передача кредитного портфеля, 
відображення в бухгалтерському обліку сторін переходу прав за 
кредитним договором на підставі договору факторингу; 

8. проаналізувати відображення в фінансовій звітності 
вищезазначених угод. 

В даній статті автори розглянули взаємовідносини між банками та з 
фінансовими та факторинговими компаніями. Але при цьому слід 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 732 

зазначити, що є компанії з управління активами, крім того українське 
законодавство дозволяє створювати корпоративні та пайові інвестиційні 
фонди. 

Враховуючи вищевикладене, для пошуку рішень і напрацювання 
єдиних методичних підходів запрошуємо всіх фахівців до професійної 
дискусії та обміну досвідом. Після узагальнення інформації за цією 
темою, питання які виникнуть будуть висвітлені у наступних публікаціях.  
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСОВ О ДОКУМЕНТАЛЬНОМ 
ПОДТВЕРЖДЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТНЫМ СПОРАМ В 

СЛУЧАЕ УСТУПКИ, ПЕРЕУСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ 
 

М. Жолобецкая 
М. Поленников 

 
В основе неплатежеспособности и потери ликвидности подавляющего 

большинства банков лежит наличие в них проблемной задолженности, или 
«токсичных активов». При этом, наличие значительной доли проблемной 
задолженности в кредитном портфеле отечественных банков вызывает к 
росту стрессовых активов и сокращает возможности кредитования 
национальной экономики. Кроме того, рост проблемной задолженности 
постоянно вызывало наращиванию резервов под такие кредиты. И если 
добавить еще и переоценку в гривневый эквивалент проблемных валютных 
кредитов, под котором тоже необходимо было до формировать резервы, то 
вполне закономерной выглядела деятельность некоторых банков, 
направленная на то, чтобы избавиться от проблемных кредитов путем 
продажи третьим лицам (преимущественно факторинговым компаниям). 

Анализ экспертной и судебной практики по искам о взыскании 
задолженности по кредитному договору в случае уступки права требования 
путем продажи кредитного портфеля и путем заключения договора 
факторинга показывает, что возникают проблемные вопросы в связи с тем, 
что материалы дела, предоставленной на исследование не содержат 
должным оформленных документов, подтверждающих о переходе права 



Розділ 6. Судова економічна експертиза 

 737

требования и ее объем, а ходатайство экспертов по делам подтверждения 
задолженности по кредитным договорам при наличии в материалах дела 
договоров факторинга, цессии, как правило удовлетворяются частично. 
Входные данные для проведения экспертизы, во многих случаях отражены в 
предоставленных на исследование материалах неоднозначно. 

В данной статье авторы рассмотрели взаимоотношения между банками 
и финансовыми или факторинговыми компаниями. Но при этом следует 
отметить, что есть компании по управлению активами, кроме того украинское 
законодательство позволяет создавать корпоративные и паевые 
инвестиционные фонды. 

Учитывая вышеизложенное, для поиска решений и выработки единых 
методических подходов приглашаем всех специалистов к профессиональной 
дискуссии и обмена опытом. После обобщения информации по этой теме, 
вопросы, которые возникнут будут освещены в следующих статьях. 

Ключевые слова: кредитный портфель, цессия, факторинг, проблемная 
задолженность. 

 
PECULIARITIES OF QUESTIONNAIRE ON DOCUMENTAL SUPPLY OF 

CREDIT SUPPLY RESERVES ON THE AGGREGATION, REQUIREMENT 
OF RIGHTS OF REQUIREMENTS 

 
M. Zholobetska 
M. Polennikov 

 
The underlying insolvency and liquidity loss of the vast majority of banks is 

the presence of problem debt in them, or ‘toxic assets.’ At the same time, the 
presence of a significant part of the problem debt in the loan portfolio of domestic 
banks leads to an increase in stress assets and reduces the possibility of lending 
to the national economy. In addition, the growth of problem debt has constantly led 
to an increase in reserves for such loans. And if you add another revaluation to the 
hryvnia equivalent of troubled currency loans, under which also needed to form 
reserves, then quite logical was the activity of some banks, aimed at getting rid of 
troubled loans by selling to a third party (mostly factoring companies). 

An analysis of expert and court practice in claims for debt collection under a 
loan agreement in the event of a deferral of the claim through the sale of a loan 
portfolio and by concluding a factoring agreement indicates that there are 
problematic issues due to the fact that the materials of the case submitted for 
research do not include the proper executed documents confirming the transition 
of the right of claim and its volume, and the petition of experts on cases of 
confirmation of arrears under loan agreements in the presence of documents in 
the case file overs factoring, cessions are usually partially satisfied. Input data for 
conducting an examination, in many cases, is reflected ambiguously in the 
materials provided for research. 

In this article, the authors considered the relationship between banks and 
financial or factoring companies. But it should be noted that there are asset 
management companies, in addition, Ukrainian legislation allows the creation of 
corporate and unit investment funds. 

Taking into account the foregoing, in order to find solutions and work out 
common methodological approaches we invite all experts to professional 
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discussion and exchange of experience. After summarizing the information on this 
topic, the issues that will arise will be highlighted in the following articles. 

Key words: loan portfolio, cession, factoring, bad debts. 
 
 
 

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.69 
УДК 336.62 

 
К. О. Мамиконян 

кандидат экономических наук,  
начальник отдела,  
судебный эксперт  

 
Национальное бюро экспертиз Республики Армения 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

 
В статье рассматриваются существенные вопросы, возникающие 

при проведении финансово-экономических экспертиз распределения 
прибыли предприятия, касающиеся принципов корпоративного управления, 
защиты интересов инвесторов и влияния выплат дивидендов на 
рыночную стоимость компании, которые имеют особое значение при 
формировании дивидендной политики компании и обеспечивают должный 
уровень управления прибылью. 

Ключевые слова: распределение прибыли предприятия, финансово-
экономическая экспертиза. 

 
 
При проведении судебной финансово-экономической экспертизы 

отношений «компания-участники», из рассматриваемых задач можно 
выделить следующее: владелец-участник с небольшой долей не может 
никоим образом влиять на решения общего собрания, и поэтому, в 
результате, по решению собрания акционеров, основанного на голосах 
крупных акционеров, составляющих большую половину, часть из чистой 
прибыли выделяется с целью накопления или в резервный фонд, таким 
образом, уменьшая распределяемую чистую прибыль. Однако 
сложившаяся ситуация не противоречит принципам корпоративного 
управления в условиях рыночной экономики, и, кроме того, можно 
сказать, не требует законодательного регулирования. Вместе с тем, 
наличие непрозрачности процессов может привести к предоставлению 
финансовой дезинформации владельцам-участникам компании. Данный 
факт является неприемлемым с точки зрения принципов корпоративного 
управления и особенно в свете обеспечения интересов инвесторов. 
Таким образом, в рассматриваемом случае могут возникнуть вопросы 
такие как: следуя реализации дивидендной политики, было ли решение о 
реинвестировании определенного размера прибыли, направленно на 
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повышение рыночной стоимости компании, или же получили ли мелкие 
владельцы достоверную информацию о размерах прибыли? 

В данном контексте наличествует еще один вопрос, напрямую 
обращенный к эксперту. Он состоит в том, реально ли повлияла выплата 
дивидендов на рыночную стоимость компании. При этом учитывается 
также выявление факторов неплатежеспособности компании, и как 
последние могут иметь точки соприкосновения со следующими 
основополагающими вопросами, наличествующими в теориях 
дивидендной политики: каким образом можно измерить данное влияние, 
а также как оценивает финансовый рынок данной страны или региона те 
компании, которые выплачивают высокие дивиденды своим акционерам? 

В частности, разработчик одной из теорий, М. Гордон утверждает, 
что высокая дивидендная политика также дает акционерам 
преимущество, поскольку она решает неопределенность будущего. Так 
как инвесторов не устраивает неопределенность будущего, курс акций 
должен быть ниже для тех компаний, которые в настоящее время 
выплачивают небольшие дивиденды, тем самым обеспечивая выплату 
более высоких, но менее определенных дивидендов позже [1, с. 615]. 

Что касается взаимоотношения между выплатой дивидендов и 
рыночной стоимостью компании, в частности, известная модель М. 
Гордона предполагает, что компания, выплачивая дивиденды на 
текущий момент, увеличивает их размер в будущем (при этом, ставка 
дисконтирования акции остается неизменной). Отмеченная модель 
позволяет, используя равенство (1), рассчитать стоимость всех акций 
компании, с помощью выплаты дивидендов:  

1 gP D
k g


 


,                                                  (1) 

где: 
P – стоимость акций (в денежных единицах), 
D – объем выплаченных дивидендов (в денежных единицах), 
g – рост темпа выплаты дивидендов (в долях), 
k – ставка дисконтирования (в долях). 
Некоторые исследователи утверждают, что предложенная М. 

Гордоном модель доказывает, что связь между выплатой дивидендов и 
рыночной стоимостью компании является более стабильной и сильной в 
случае оптимизации дивидендной политики и ее стремления к 
совершенной модели. Такой подход к управлению стоимостью компании 
может привлечь дополнительные инвестиции, так как показатели: 
рыночная стоимость компании, размер дивидендов, рентабельность 
инвестиционного капитала в первую очередь привлекают внимание 
инвесторов. 

Важно подчеркнуть, что чем выше доля прибыли, направленная на 
выплату дивидендов, тем меньше размер прибыли остается в капитале 
компании, которую можно было бы использовать для последующего 
самофинансирования или реинвестирования. Таким образом, 
дивидендная политика напрямую влияет на потенциальный рост 
компании, которую для последующих расчетов обозначим буквой ‘g’. Для 
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пояснения, воспользуемся моделью Гордона по оценке непрерывного 
роста стоимости акций, выраженной соответствующими финансовыми 
коэффициентами. Предположим, что предприятие может использовать 
свою нераспределенную прибыль, с целью получения дохода от 
реинвестирования в собственном капитале (ROE), а реинвестированная 
прибыль может использоваться для финансирования внутреннего темпа 

роста g RR ROE  . В этом случае модель Гордона может иметь 
следующее выражение: 

 

      
 

 
11

0 0

11

1

EPS RREPS PRgV DIV
g r RR ROE r RR ROE

  
        

,        (2) 

где: 
V – стоимость акции, 
DIV – дивиденды, 
r – ставка дисконтирования, 
EPS – чистая прибыль на акцию, 
RR – реинвестированная доля нераспределенной прибыли 

(капитализация), 
PR – выплата дивидендов, 
ROE – доходы от реинвестирования нераспределенной прибыли в 

собственном капитале. 
 Как следует из вышеприведенного выражения, от увеличения 

дивидендов (числитель) общая стоимость компании и акций 
регистрирует рост. Однако в связи с ростом выплаты дивидендов, 
уменьшается нераспределенная прибыль и, следовательно, темп роста 
прибыли (g), который приведет к уменьшению стоимости акций (за счет 
увеличения значения знаменателя). Очевидно, что в данном случае для 
вынесения правильных решений необходимо сбалансировать эти две 
переменные [2, с. 729]. 

Перед принятием решения о распределении прибыли и размере 
выплаты дивидендов, что является прерогативой общего собрания 
участников компании (акционеров, владельцев долей, пайщиков), 
учитываются текущие и прогнозируемые уровни ликвидности и 
платежеспособности компании, намечаемые к реализации проекты 
сроком не менее одного года и финансовые ресурсы, необходимые для 
их реализации. В этом контексте дивидендная политика компании 
направлена на оптимизацию пропорций используемых и 
реинвестируемых долей прибыли с целью повышения, как рыночной 
стоимости компании, так и благосостояния акционеров. Такое 
управление прибылью, при определении размера долей, должно 
основываться на финансовой стабильности компании, дальнейшей ее 
капитализации или обеспечении прибыльности реинвестированного 
капитала, в то же время, подтверждая сбалансированность повышения 
интересов и благосостояния инвесторов, а также защиты их прав. 

Анализ положений о выплате дивидендов, приведенных в 
экономической литературе можно обобщить в следующей 
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формулировке: «Акционерное общество имеет право принимать 
решение о выплате дивидендов по своему усмотрению, то есть 
законодательство в данном случае не обязывает выплату дивидендов 
компании, а наоборот, установило определенные ограничения, которыми 
запрещает компании объявлять (принять решение) о выплате 
дивидендов…» [3, с. 52]. Кстати, тот же принцип применим к обществам с 
ограниченной ответственностью, поскольку законодательно не 
обязывается выплата дивидендов. 

Согласно 25-ой статье Закона Республики Армения «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»: 

«Общество не вправе принимать решение о распределении своей 
прибыли между участниками общества или выплачивать участникам 
общества прибыль, решение о распределении которой уже принято: 

а) до полной оплаты уставного капитала общества; 
б) если на момент принятия решения стоимость чистых активов 

общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или 
станет меньше их размера в результате принятия такого решения….». 

В дополнение к изложенному, следует отметить, что общее собрание 
компании, в условиях констатации убытков в отчетном году, после 
итогового подведения финансовых результатов может принять решение 
о распределении накопленной прибыли (выплаты дивидендов). Если 
вышеупомянутые законодательные требования (ограничения) 
сохраняются на момент принятия решения, и, если на момент принятия 
решения о распределении во время бюджетирования капитала за весь 
период остаток денежных средств предприятия достаточен для 
реализации распределения некоторой части накопленной прибыли, 
одновременно не создавая финансовую нестабильность. 

В данном случае, необходимо констатировать, что решения об 
утверждении годовых отчетов компании, бухгалтерских балансов, а 
также об утверждении и распределении прибылей и убытков 
принимаются большинством голосов участников собрания. Остальная 
часть прибыли может быть использована, в частности, для расширения и 
обновления производства, инвестирования в ценные бумаги, 
приобретения недвижимости, создания фондов компании для различных 
социальных проектов и их пополнения. Что же касается части 
нераспределенной прибыли в виде дивидендов или не использованной 
при формировании или пополнении фондов, она может быть 
использована по усмотрению компании. 

Подчеркнем, что с точки зрения бухгалтерского учета, дивиденды 
признаются как обязательства компании за период, в котором они 
объявляются. 

Последнее также предусмотрено международными стандартами 
бухгалтерского учета: «Если организация объявляет дивиденды 
держателям долевых инструментов (в соответствии с МСФО (IAS) 
32 «Финансовые инструменты: представление») после отчетного 
периода, организация не должна признавать эти дивиденды в 
качестве обязательства на конец отчетного периода» 
(Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 10, пункт 12). 
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Несовместимость показателей, представленных в финансовой 
отчетности компании, делает их недостоверными, тем самым напрямую 
влияя на достоверность данных отчетов, предоставляемых учредителям, 
в частности на предоставленную достоверную информацию о 
результатах предпринимательской деятельности компании, активах, 
обязательствах, а также о балансовой и по статьям остаточной 
стоимости собственного капитала. 

В случае несоблюдения требований вышеуказанных положений и 
фактической констатации недочетов по ним, можно с уверенностью 
утверждать, что принципы корпоративного управления не соблюдаются, 
и, следовательно, законодательные требования или права защиты 
интересов инвесторов находятся под угрозой. 

Рассматривая распределение прибыли и дивидендной политики, 
необходимо отметить, что, по мнению экономистов Р. Брэйли и С. 
Майерса, оно входит в десятку нерешенных проблем теории финансов. 
По их мнению, основная проблема заключается в следующем: какую 
можно ожидать эффективность от изменений в дивидендной политике с 
учетом бюджетирования капитала компании, займов, новых выпусков 
акций, чтобы стало ясно, как дивидендная политика влияет на рыночную 
стоимость компании [4, с. 433]. 

Как известно, предметом широких научных обсуждений послужила 
совместная статья М. Миллерра и Ф. Модиляни, посвященная вопросам 
дивидендной политики, в которой авторы показали, что в условиях 
совершенного рынка стоимость компании зависит от благосостояния ее 
акционеров, а не от особенностей распределения прибыли. Другими 
словами, дивидендная политика не является фактором, влияющим на 
рыночную стоимость компании, из чего следует, что дивиденды должны 
рассчитываться (объявляться) по остаточному принципу, после 
финансирования приемлемых инвестиционных проектов. Этот подход 
известен как теория иррелевантности дивидендов (Dividend Irrelevance 
Theory) [5, с. 411–433]. 

Прямыми оппонентами Ф. Модиляни и М. Миллерра по данному 
вопросу выступили М. Гордон и Дж. Линтнер опубликовав работу 
«Теория предпочтительности дивидендов». Следует также упомянуть 
исследование Р. Литценберга и К. Рамасвами «Теория асимметрии 
налогов». Известны также теории дивидендной политики, такие как 
«Клиентуры», «Сигнальная», «Модель агентских взаимоотношений» и 
т.д. [6]. В работах ряда исследователей можно встретить выводы, 
которые в основном обосновывают не реалистичность единой 
дивидендной политики на текущий период. То есть на разных этапах 
развития и становления компании, а также в разных ситуациях на рынке, 
деятельность компании бывает направлена либо на накопление, либо на 
рост дивидендных выплат акционерам, что значительно способствует 
повышению инвестиционной привлекательности и финансово-
экономической деятельности компании, чем повышению роста ее 
рыночной стоимости [7]. 

Многие научно-аналитические источники отмечают неоспоримую 
непосредственную зависимость между чистой прибылью компании и 
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дивидендами. Однако недостаточно руководствоваться только понятием 
«чистая прибыль компании». Например, чем больше объем займов, тем 
финансово более нестабильна компания и чем больше ставка налога на 
дивиденды превышает ставку налога на прибыль, тем меньше спрос на 
получение дивидендов. В случае погашения займов и обязательств в 
иностранной валюте, колебания обменного курса также могут иметь 
влияние. К тому же не стоит забывать о ежегодных амортизационных 
отчислениях, которые вычитываются из валового дохода, а также о 
реинвестировании части прибыли с целью развития бизнеса [8]. 

Проведенный анализ показывает, что развивающиеся рынки, такие 
как рынки России и Польши, в отличие от развитых рынков Германии и 
Франции, характеризуются менее стабильной выплатой дивидендов, то 
есть компании более склонны отменять выплаты дивидендов в 
неблагоприятных условиях, однако колебания в выплатах дивидендов 
нивелируется изменением чистой прибыли. 

Кроме того, в развитых рынках решение о выплате дивидендов 
более выражено зависит от их размеров (чем больше компания, тем 
больше в них плательщиков дивидендов). Отмеченные различия часто 
объясняются разным уровнем развития рынков, исторически 
сложившимися ситуативными традициями, а также разной структурой 
капитала и отраслевой принадлежностью. 

В случае большей централизации собственности, дивидендная 
политика компании в основном работает на удовлетворение денежных 
потребностей крупных владельцев, вместо того, чтобы стремиться 
обеспечить положительную репутацию компании для привлечения 
инвесторов на рынке [9]. 

Рассматривая суть основных теоретических подходов к дивидендной 
политике, отметим исследования авторов П. Н. Брюсова, Т. В. Филатова 
и Н. П. Ореховой, предлагающих новый подход к дивидендной политике 
компании. По их мнению, в основе любой современной дивидендной 
политики компании должна лежать реальная оценка стоимости ее 
собственного капитала при соответствующем уровне заимствований и 
уровне налогообложения и сравнении ее с рентабельностью 
планируемых инвестиций. Когда такая оценка получена, дивидендная 
политика компании может вырабатываться на реальной основе с учетом 
предпочтений акционеров и стратегии развития компании [10]. 

В дополнение к перечисленным исследованиям необходимо особо 
отметить исследования Е. А. Федоровой и И. Я. Лукасевича, которые 
свидетельствуют о том, что дивидендная политика компаний имеет 
определенные особенности в развивающихся рынках, а их 
обуславливающие основные факторы отличаются друг от друга [11]. 

Таким образом, необходимо исходить из того, что с учетом 
политических, макро- и микроэкономических особенностей, а также 
разницы в законодательной базе каждая страна уникальна по-своему. 

У Армении также есть свои особые отличия, поэтому теории 
подходов к дивидендной политике, приемлемые для других стран, могут 
иметь определенную специфику применения для отечественных 
компаний. 
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С учетом наличия различных систем налогообложения в Республике 
Армения, с помощью анализа условий налогообложения дохода, 
полученного от участия в капитале, в основном сложно четко определить 
предпочтения инвесторов, а именно отдают ли они приоритет продаже 
данного участия (акции, доли, паи) получению дивидендов. 

Однако, в частности, в случае физических лиц можно предположить, 
что при налогообложении полученных дивидендов для некоторых 
инвесторов получение дивидендов не является предпочтительным, так 
как накопленная прибыль увеличивает чистые активы компании и, 
следовательно, рыночную стоимость участия в ее капитале. 

Тем не менее, вышеотмеченная констатация была бы логична для 
«абсолютно» развитых рынков, так как неразвитость рынка 
корпоративных ценных бумаг в Армении, в условиях 
непропорциональной напряженности или поляризация других сегментов 
финансового рынка, с учетом отраслевой принадлежности, принятой 
стратегической политики и уровня управления проявляются множество 
факторов риска, которые косвенно направляют инвесторов 
проголосовать по принятому общим собранием решению о 
распределении прибыли. 

И фактически, в случае анализа значительных факторов, 
рассматриваемых в теории «Предпочтения выплаты дивидендов» для 
Республики Армения, и, с целью доказательственного обоснования 
данной теории, абсолютные расчеты финансовых показателей компаний 
без учета импульсов финансового рынка, приписываемых этой 
компании, недостаточны для получения полной ситуационной картины. 

Таким образом, подытоживая вышесказанное, подчеркнем что 
теории, которые в контексте анализа статистических данных полностью 
представляют предпочтительную политику выплаты дивидендов в той 
или иной стране (регионе), мягко говоря, при выборе преимущественной 
версии для конкретных компаний не могут быть достоверными. 
Следовательно, мы возвращаемся к идее, что дивидендная политика 
различных компаний имеет определенную специфику, а 
обуславливающие ее основные факторы отличаются друг от друга. Как 
видим, в рассматриваемом контексте обязательным является для 
каждой компании принятие своей уникальной дивидендной политики, в 
которой должны учитываться сбалансированные интересы инвесторов и 
компании. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ 
 

К. О. Маміконян 
 

Стаття присв’ячена дослідженню питань, що виникають при проведенні 
судових фінансово-економічних експертиз в умовах недотримання принципів 
корпоративного управління при розподілі чистого прибутку. Зокрема, 
зазначено, що наявність непрозорості процесів може привести до надання 
фінансової дезінформації власником-учасником компанії і що даний факт є 
неприйнятним з точки зору принципів корпоративного управління, особливо в 
світлі забезпечення інтересів інвесторів. 

В даному контексті розглянуто ряд наукових підходів, які в основному 
обґрунтовують не реалістичність єдиної дивідендної політики на поточний 
період. При цьому встановлено, що на різних етапах розвитку і становлення 
компанії, а також в різних ситуаціях на ринку, діяльність компанії буває 
спрямована або на накопичення, або на зростання дивідендних виплат 
акціонерам, що більше сприяє підвищенню інвестиційної привабливості та 
фінансово-економічної діяльності компанії, ніж підвищенню зростання її 
ринкової вартості. 

Як підсумок виконаних досліджень, в статті зафіксовано, що теорії, які в рамках 
аналізу статистичних даних повністю представляють переважну політику виплати 
дивідендів в тій чи іншій країні (регіоні), м’яко кажучи, при виборі переважної версії 
для конкретних компаній не можуть бути достовірними. 

З урахуванням цього висновку, в статті пропонується повернутися до 
ідеї, що дивідендна політика різних компаній має певну специфіку, а 
обумовлюють її основні чинники, які відрізняються один від одного. Таким 
чином, в даному контексті для кожної компанії обов’язковим є прийняття своєї 
унікальної дивідендної політики, в якій повинні враховуватися збалансовані 
інтереси інвесторів і компанії. 

Ключові слова: розподіл прибутку підприємства, фінансово-економічна 
експертиза. 

 
THE EXAMINATION OF CERTAIN PECULIARITIES OF DISTRIBUTION OF 

AN ENTERPRISE PROFITS DURING CONDUCTION OF FORENSIC 
FINANCIAL AND ECONOMIC EXAMINATION 

 
K. Mamikonyan 

 
The article is devoted to the study of issues arising during the conduction of forensic 

financial and economic examinations concerning situations that arise in the context of 
non-compliance with the principles of corporate governance in the distribution of net 
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profit. In particular, it is noted that the presence of opacity of the processes can lead to 
the provision of financial misinformation to the owner-participants of the company and 
that this fact is unacceptable from the point of view of the principles of corporate 
governance, especially in the light of ensuring the interests of investors. 

In this context, a number of scientific approaches are considered in the work, 
which basically substantiate the unrealistic uniform dividend policy for the current 
period. It was established that at different stages of development and formation of 
the company, as well as depending on different situations in the market, the 
company’s activity is directed either towards accumulation or growth of dividend 
payments to shareholders, which contributes more to increasing the investment 
attractiveness and financial and economic activity of the company than to an 
increase of the growth of its market value. 

As a result of the research, the article states that theories which, in the 
framework of analyzing statistical data fully represent the preferred policy of 
paying dividends in a particular country (region), when choosing a preferred 
version for specific companies, cannot be reliable. Taking into account this 
conclusion, the article proposes a return to the idea that the dividend policy of 
various companies has certain specificity, and the underlying factors causing it 
differ from each other. Thus, in this context, it is mandatory for each company to 
adopt its own unique dividend policy, which should take into account the balanced 
interests of investors and companies. 

Key words: distribution of enterprise profits, financial and economic expertise. 
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Київський науково-дослідний інститут судових експертиз  
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ  

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ  
 
В цій статті шляхом аналізу, узагальнення та надання оцінки отриманим 

результатам досліджень і судової практики розглядаються окремі аспекти, що 
виникають при виконанні судових експертиз з питань відповідності нормам чинного 
законодавства України господарських операцій в сфері державних закупівель, 
зокрема природного газу, завдання збитків бюджетним установам зміною істотних 
умов (ціни та обсягів), укладених за результатами тендерних торгів договорів 
поставок. 

Ключові слова: бюджетна сфера, публічні закупівлі, ринок природного газу, 
коливання ціни на ринку, збитки.  
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Принцип ефективного використання бюджетних коштів є одним з 
основних принципів, на якому ґрунтується бюджетна система України. 
Цей же принцип покладено в основу державної політики у сфері 
публічних закупівель.  

Процес державних закупівель має бути грамотно збудований, а 
вимоги до нього закріплені чіткими нормами законодавства, що не 
допускають неоднозначного трактування. 

Тематика застосування спеціальних знань при розслідуванні 
економічних злочинів була розгорнута в наукових працях криміналістів 
Матусовського Г.А., Волобуєва А.Ф., Лисенка В.В., Чернявського С.С. 

Темі проведення експертизи при розслідуванні злочинів у сфері 
державних закупівель присвячені статті Меденцева А.М., Басанцова І.В., 
Панченка Н.І. Окремі автори розглядають теоретичний аспект контролю 
та аудиту операцій при здійснені державних закупівель (Письменна М.С., 
Дмитренко Г.В.).  

Проведені зазначеними авторами розробки є важливими, водночас 
окремі питання, пов’язані із закупівлею товарів за державні кошти, 
продовжують бути актуальними, як при розслідуванні правопорушень так 
і при здійсненні судових експертиз. 

Метою статті є узагальнення результатів судово-економічних 
експертиз та судової практики розгляду справ з приводу реалізації 
публічної фінансової політики, зокрема у сфері державних закупівель 
природного газу. 

В умовах сучасної економічної системи в Україні досить привабливим 
об’єктом для злочинності є правопорушення в бюджетній сфері. 

Степанюк Р.Л. в статті «Типові технології злочинної діяльності в 
бюджетній сфері» наводить класифікацію найбільш поширених 
правопорушень: 

Правопорушення, пов’язані із шахрайським заволодінням 
бюджетними коштами (ст.190, 191 КК України). До таких злочинів можна 
віднести безпідставне одержання бюджетного відшкодування податку на 
додану вартість або одержання фінансової допомоги з бюджету з метою 
використання її на власні потреби. 

Правопорушення, пов’язані з заволодінням бюджетними коштами 
службовими особами бюджетних установ при розпорядженні майном в 
ході здійснення поточної господарської та управлінської діяльності 
(ст.191 КК України). До таких злочинів відносяться привласнення коштів 
службовими особами бюджетних установ при здійсненні закупівель через 
фіктивні фірми, по завищених цінах; розтрата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем. 

1. Правопорушення, пов’язані із одержанням службовими особами 
хабарів, укладанням та виконанням невигідних контрактів при здійсненні 
держаних закупівель (ст.368 КК України). Наслідком таких дій, як правило, є 
незаконне відчуження державного майна на користь третіх осіб. 

2. Правопорушення, пов’язані зі зловживання службовим 
становищем або перевищення службових повноважень при одержанні чи 
розпорядженні бюджетними коштами. Основний злочин в даному випадку 
передбачений ст.364 або 365 КК України [1]. 
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3. Відповідно ст.95 Конституції України бюджетна система будується 
на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного 
багатства між громадянами і територіальними громадами [2]. 

4. До ст. 210 Кримінального кодексу надана примітка з таким 
визначенням: до бюджетних коштів належать кошти, що включаються до 
державного бюджету і місцевих бюджетів незалежно від джерела їх 
формування [3]. 

Отже злочини у бюджетній сфері України є правопорушення, 
передбачені Кримінальним кодексом, які пов’язані з формуванням, 
розподілом і використанням бюджетних коштів, а також з 
розпорядженням державним і комунальним майном. Бюджетні кошти та 
державне (комунальне) майно є досить поширеним об’єктом злочинних 
посягань. І тому для правоохоронних органів визначеним пріоритетом є 
протидія злочинності саме в бюджетній сфері. 

В даній статті розглянуті окремі аспекти кримінальних 
правопорушень, які зустрічаються при здійсненні закупівель 
розпорядниками бюджетних коштів та документальне підтвердження 
збитків при проведенні судово-економічних експертиз, призначених по 
кримінальних провадженнях, порушених за ознаками вчинення 
кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зміною постачальниками ціни 
на товари після укладення договору закупівлі з бюджетною установою. 

Перш за все необхідно зазначити, що відповідно до змін до Науково-
методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових 
експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства 
юстиції України від 08.10.1998 №53/5, внесених наказом Міністерства 
юстиції України від 10.01.2019 №83/5, вирішення питань щодо 
дотримання комітетами з конкурсних торгів вимог законодавства, що 
регламентує проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні 
кошти, не належить до завдань судово-економічної експертизи [4]. 

З урахуванням внесених змін, на вирішення судово-економічної 
експертизи можуть бути поставлені питання, в редакції р.ІІІ п.2 п.п.2.1 
згаданих Рекомендацій: 

– Чи підтверджуються документально висновки, зазначені в акті 
перевірки контролюючого органу (номер, дата) щодо завищення обсягів 
державної закупівлі (назва товарів, робіт, послуг) на суму (зазначається 
сума) порівняно з умовами договору (номер, дата), укладеного за 
результатами конкурсних торгів? 

– Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки 
контролюючого органу (номер, дата) щодо необґрунтованого 
перерахування бюджетних коштів на суму (зазначається сума) з 
урахуванням висновків інших видів експертиз? 

Отже для документального підтвердження збитків, спричинених 
замовнику державної закупівлі, внаслідок зміни постачальником ціни на 
товари після укладення договору закупівлі, крім документів, необхідних 
для дослідження, орган досудового розслідування – замовник 
експертизи, має надати: 

– акт контролюючого органу, до основних завдань та функцій якого, 
належить дотримання законодавства про державні закупівлі. Такі 
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завдання та функції покладені на Держаудитсужбу відповідно до п.п.3 п.4 
Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 №43 [5];  

– висновок експерта з інших видів дослідження з питань 
встановлення середньоринкових цін на дані товари. 

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і 
послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади 
встановлені Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 
№922-VІІІ (далі – Закон №922-VІІІ) [6].  

В статті 1 Закону №329- VІІІ надані визначення термінів, зокрема: 
- постачання природного газу – господарська діяльність, що підлягає 

ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо 
споживачам на підставі укладених з ними договорів (п.28); 

- постачальник природного газу – суб’єкт господарювання, який на 
підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу (п.27); 

- споживач – фізична особа, фізична особа – підприємець або 
юридична особа, яка отримує природний газ на підставі договору 
постачання природного газу з метою використання для власних потреб, а 
не для перепродажу, або використання в якості сировини (п.37); 

- Регулятор – національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (п.32). 

Закон №922-VІІІ застосовується до замовників, за умови, що вартість 
предмета закупівлі товару дорівнює або перевищує 200 тис. грн. (ч.1 ст.2) 

Замовниками закупівлі товару є юридичні особи – розпорядники та 
одержувачі бюджетних коштів (п.9, ч.1 ст.1 Закону №922-VІІІ). 

На теперішній час поширеного характеру набули кримінальні 
провадження, порушені за ознаками вчинення правопорушень при 
закупівлі бюджетними установами природного газу. Головним питанням 
для органів досудового розслідування стали питання щодо 
документального підтвердження збитків, нанесених бюджетним 
установам внаслідок необґрунтованої оплати природного газу за 
додатковими угодами, за якими ціни на блакитне паливо вище, ніж за 
основним договором поставки, що укладений сторонами за результатами 
проведених торгів. 

Таким чином в умовах значного коливання цін на природний газ 
бюджетні установи, в особливості заклади освіти та охорони здоров’я, стали 
заручниками цінової політики, оскільки підстави для підвищення цін після 
укладення договору закупівлі законодавством чітко не врегульовано. 

Функціонування ринку природного газу в Україні визначені Законом 
України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 №329-VІІІ (далі – 
Закон №329-VІІІ) [7], відповідно до якого постачання природного газу 
підлягає ліцензуванню. 

Видача ліцензій на право провадження видів діяльності на ринку 
природного газу та нагляд за дотриманням ліцензійних умов ліцензіатами 
відноситься до компетенції Регулятора на ринку природного газу (п.1 ч.3 
ст.4 Закону №329-VІІІ). 

Регулятор у встановленому законодавством порядку видає ліцензії 
на провадження господарської діяльності на ринку природного газу, 
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пов’язаною з його транспортуванням, розподілом, зберіганням, наданням 
послуг установки LNG, постачанням природного газу (ч.3 ст.9 Закону 
№329-VІІІ). 

Природний газ – є товаром в розумінні Закону №922-VІІІ. На 
сьогоднішній день ринок природного газу діє на засадах вільної 
добросовісної конкуренції. В залежності від вартості закупівлі (коли вона 
перевищує 200 тис. грн.) замовник має проводити при закупівлі 
постачання природного газу – відкриті торги. 

Після визначення в установленому порядку переможця відкритих 
торгів, між замовником та постачальником укладається договір. 

Але, як бути в тому випадку, коли після укладення договору з 
переможцем тендеру, на ринку природного газу змінюється ціна? 

Частиною 4 ст.36 Закону №922-VІІІ передбачено: 
умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 

тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за 
одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції 
учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови 
договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до 
виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного 
обсягу видатків замовника; 

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі 
коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не 
призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. 

Відповідно до п.4 Положення про Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 
31.05.2011 №634/2011, Мінекономрозвитку України відповідно до 
покладених на нього завдань, окрім іншого, надано право роз’яснювати 
норми законодавства у сфері державних закупівель [8]. 

Роз’ясненням Мінекономрозвитку від 27.10.2016 №3302-06/34307-06 
«Щодо змін істотних умов договору про закупівлю» визначено, що у 
залежності від коливання ціни товару на ринку сторони протягом дії 
договору про закупівлю можуть вносити зміни декілька разів в частині 
ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків кожного разу з 
урахуванням попередніх змін, внесених до нього, сукупність яких може 
перевищувати 10 відсотків від ціни за одиницю товару, визначеної 
сторонами на момент укладення договору про закупівлю та за умови, що 
зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, і 
виконати свої зобов’язання відповідно до такого договору з урахуванням 
зазначених змін, а отже при кожному внесенні змін до договору про 
закупівлю у вищезазначеному випадку шляхом укладання додаткової 
угоди до договору, сторони договору зобов’язані належним чином 
виконувати умови такого договору з урахуванням змінених умов кожного 
разу [9]. 

Внесення таких змін до договору про закупівлю повинно бути 
обґрунтованим та документально підтвердженим. 

Крім цього, наприкінці 2018 року з метою розв’язання проблеми 
цінового демпінгу (штучне зниження ціни на товар) ще на стадії подання 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 752 

заяв на участь в тендерах, Мінекономрозвитку розробило рекомендації 
щодо зміни ціни на природний газ у публічних закупівлях після укладення 
договору з переможцем тендеру. 

Так, Мінекономрозвитку рекомендує замовникам у разі здійснення 
закупівлі природного газу зазначати порядок зміни істотних умов в 
проекті договору та договорі про закупівлю з використанням механізму 
ціноутворення на природний газ у вигляді запропонованої формули.  

При визначенні ціни на газ, орієнтиром для закупівельників можуть 
слугувати біржові ціни на міжнародних хабах, на яких закуповується газ, 
який імпортери поставляють на український ринок, і відповідно на ціну 
якого орієнтуються постачальники під час продажу газу внутрішнього 
видобутку споживачам. 

Мінекономрозвитку рекомендує замовникам використовувати 
формульне ціноутворення для державних закупівель природного газу 
(лист №3304-04/54265-06 від 11.12.2018 «Щодо розрахунку ціни на 
природний газ»), яке прописується в договорі про закупівлю. Відповідно 
запропонованому Мінекономрозвитку підходу, підставою для коригування 
ціни є додаткова угода, яку постачальник укладає у разі зміни ціни на 
ринку природного газу [10]. 

Таким чином, законодавством, що регулює проведення тендерних 
закупівель, передбачено право вносити зміни до договору про закупівлю 
у разі збільшення (не більше ніж на 10% кожного разу) ціни на товар, але 
за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення загальної суми, 
зазначеної в договорі. В цьому разі пропорційно ціні мають бути 
зменшені обсяги поставки (п.1, 2 ч.4 ст.36 Закону №922-VІІІ).  

Водночас постачальник повинен обґрунтувати необхідність внесення 
таких змін. 

Відповідно до положень статті 12 Закону № 329-VІІІ постачання 
природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між 
постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених Законом. 
На офіційному веб-сайті НАК «Нафтогаз України», в загальному доступі 
розміщується Прейскурант цін на природний газ. 

Як встановлено з аналізу кримінальних проваджень, порушених 
органами досудового розслідування за наслідками підвищення 
постачальниками цін на природний газ, в обґрунтування укладення 
додаткових угод постачальники надавали Висновки Торгово-промислової 
палати про середньоринкові ціни, які є нижчими за ціни НАК «Нафтогаз 
України».  

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про торгово-
промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР Торгово-
промислові палати мають право проводити на замовлення українських та 
іноземних підприємців експертизу, контроль якості, кількості, 
комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначати 
їх вартість [11]. 

Частиною другою статті 11 зазначеного Закону встановлено, що 
методичні та експертні документи, видані торгово-промисловими 
палатами в межах їх повноважень, є обов'язковими для застосування на 
всій території України.  
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 У той же час, законодавчо закріпленого загальновизнаного 
визначення «коливання ціни товару на ринку» в Україні немає. Які 
фактори повинні бути враховані і за якими критеріями таке коливання 
може бути прийнято як реальне/нереальне або за дійсне на дату зміни 
ціни поставки одиниці товару, чітко законодавством не визначено. 
Зазначене дає підстави для вільного тлумачення при проведенні 
досудового розслідування поняття наявності або відсутності «коливання 
ціни товару на ринку» на дату складання додаткових угод про зміну ціни. 

Тому, виходячи із аналізу експертної практики, для органів 
досудового розслідування та прокуратури Висновки Торгово-промислової 
палати, представлені постачальниками природного газу в обґрунтування 
цін на газ, не слугують достатнім обґрунтуванням наявності коливання 
ціни на ринку як підстави для підвищення ціни поставки. Також для 
органів досудового розслідування та прокуратури не є обґрунтуванням й 
Прейскуранти цін на офіційному веб-сайті НАК «Нафтогаз України». При 
цьому призначення судово-товарознавчих експертиз органи досудового 
розслідування вважають недоречним.  

За зверненнями слідчих до суду, було прийнято ряд ухвал про 
призначення судово-економічних експертиз, на вирішення яких 
поставлені питання, зокрема: 

Чи заподіяно матеріальної шкоди (збитків) та на яку суму бюджетній 
установі… внаслідок укладення додаткових угод … до договору 
постачання природного газу №…? Які норми чинного законодавства 
порушено? 

Щодо природи походження збитків. 
Як зазначає Кузьмін Д. Л., економісти та юристи застосовують один 

термін «збитки», але в його зміст закладають різні значення. Для 
юридичної науки та практики збитки – це завжди наслідок неправомірних 
дій сторони, тоді як у господарюванні збитки можуть виникати через 
особливості технології виробництва та збуту, тобто без вини певних осіб 
[12]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 224 Господарського кодексу України під 
збитками слід розуміти витрати, зроблені управленою стороною, втрата 
або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які 
управлена сторона одержала б у разі належного виконання зобов’язання 
або додержання правил здійснення господарської діяльності другою 
стороною [13]. 

З економічної точки зору збитки – це матеріальні, майнові і фінансові 
втрати, що несуть держава, суб’єкт господарювання (в т.ч. бюджетна 
установа) у результаті порушення господарсько-фінансових зв’язків, 
зменшення майна чи погіршення його якості незалежно від того, з яких 
причин вони виникли. 

Виходячи з обставин кримінальних проваджень, порушених за 
ознаками вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зміною 
постачальниками ціни на природний газ після укладення договорів 
закупівлі, збитками була б різниця між вартістю фактично поставленого 
газу та середньоринковими цінами на цей товар, які існували на момент 
укладення додаткових угод до договору з постачання природного газу. 
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Судова практика зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової 
політики, зокрема зі спорів у сфері державних закупівель також свідчить 
про прийняті судові рішення, які ґрунтуються на застосуванні аналогічних 
норм законодавства, зазначених вище (постанова Вищого 
господарського суду України від 23.11.2017 по справі №920/223/17 [14], 
постанова Верховного суду від 29.03.2019 по справі №826/6926/17 [15]).  

Для прикладу проаналізована практика судів з питань, які ставляться 
на вирішення економічної експертизи, щодо відповідності нормам 
чинного законодавства України в сфері державних закупівель, завдання 
збитків бюджетним установам зміною істотних умов укладених за 
результатами тендерних торгів договорів поставок, внесених 
додатковими угодами щодо зміни ціни та обсягів поставок. 

Приклад 1. 
Предметом позову у цій справі є позовні вимоги про визнання 

недійсними результатів державної закупівлі та визнання недійсним 
договору про поставку природного газу №17-09 від 04.01.2017, 
укладеного між Відділом освіти №1 районної державної адміністрації та 
Товариством з обмеженою відповідальністю «№2» та додаткові угоди до 
нього №1 від 05.01.2017, №2 від 21.02.2017 та №3 від 28.02.2017. 

За наслідками проведених торгів 04.01.2017, між Відділом освіти № 1 
районної державної адміністрації Сумської області і Товариством з 
обмеженою відповідальністю «№2» був укладений договір №17-09 
поставки природного газу. 

Договірний обсяг та договірна ціна газу на окремий місяць 
визначається у відповідній додатковій угоді, що є невід'ємною частиною 
даного договору.  

Загальна ціна договору складає 2865970,80 грн. (пункт 5.2 договору). 
Відповідно до Додаткової угоди №1 до договору від 05.01.2017, з 

урахуванням вимог пункту 1 частини четвертої статті 36 Закону України 
«Про публічні закупівлі», зменшення обсягів закупівлі, зокрема, з огляду 
на фактичний обсяг видатків, сторони дійшли згоди щодо зміни обсягів на 
природний газ з 01.01.2017. Загальна ціна договору складає 2038808,60 
грн., ціна за 1 тис. куб. м. складає 8440 грн. з урахуванням ПДВ. 

В Додатковій угоді №2 до договору від 21.02.2017 сторони 
домовились про зміну ціни за одиницю товару, а саме: з 01.02.2017 ціна 
за 1000 куб. м. становить 9280 грн. з урахуванням ПДВ. 

Додатковою угодою №3 до договору від 27.02.2017 сторони дійшли 
згоди про зміну ціни за одиницю товару, а саме: з 01.02.2017 ціна за 1000 
куб. м. становить 9700 грн. з урахуванням ПДВ. 

Ухвалюючи судове рішення у справі, місцевий господарський суд, з 
яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов висновку про 
необґрунтованість і недоведеність позовних вимог та відмовив у їх 
задоволенні. 

Обґрунтовуючи підстави звернення з касаційною скаргою до суду, 
прокурор посилається на порушення судами першої та апеляційної 
інстанції норм матеріального та процесуального права, зокрема, 
статей 16, 22, 36 Закону України «Про публічні закупівлі», статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», статті 9 
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Закону України «Про ринок природного газу», статей 204, 526 Цивільного 
кодексу України. 

Також прокурор посилається на те, що оспорюваний договір 
поставки, з урахуванням додаткових угод до нього, суперечить вимогам 
частини четвертої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», 
позаяк законодавець обмежив можливість укладання додаткових 
договорів, у разі, коли ціна за одиницю товару збільшується більше, ніж 
на 10% в порівнянні з тендерною пропозицією та основним договором. 

Як вже зазначалося, і це встановили господарські суди, відповідно до 
додаткової угоди №3 до договору ціна за одиницю товару складала 
9700,00 грн., що нижче від офіційної ціни – 10141,20 грн. 

Додатковою угодою №3 до договору внесено зміни до договору в 
частині підвищення ціни за одиницю товару з 9280 грн. за 1 тис. куб. м. 
до 9700,00 грн., тобто підвищення ціни склало 4,5%, а не 14,9%, як 
зазначав прокурор в обґрунтування поданого позову. Укладенню 
додаткової угоди №3 передувало укладення додаткової угоди № 2 від 
21.02.2017, відповідно до умов якої сторони досягли згоди щодо 
підвищення ціни за 1 тис. куб. м. газу до ціни 9280,00 грн. 

Як було встановлено господарськими судами, відповідачами у 
кожному випадку підвищення ціни на газ враховувалася його реальна 
ринкова ціна, що підтверджується даними з офіційного сайту НАК 
«Нафтогаз України» та довідкою Харківської торгово-промислової 
палати. 

Відтак, суди встановили, що збільшення ціни газу, яке зафіксоване 
відповідачами у додаткових угодах до спірного договору, є 
обґрунтованим та документально підтвердженим, а отже договір про 
поставку природного газу №17-09 від 04.01.2017 з урахуванням 
додаткових угод до нього відповідає вимогам діючого законодавства, 
тому правові підстави для визнання його недійсним відсутні. 

При вирішенні позову про визнання недійсним оспорюваного 
правочину підлягають застосуванню загальні приписи статей 3, 15, 16 
Цивільного кодексу України, які передбачають право кожної особи на 
судовий захист саме порушеного цивільного права. За результатами 
розгляду такого спору вирішується питання про спростування презумпції 
правомірності правочину і має бути встановлено не лише наявність 
підстав недійсності правочину, що передбачені законом, але й 
визначено, чи було порушено цивільне право особи, за захистом якого 
позивач звернувся до суду, яке саме право порушено, в чому полягає 
його порушення, оскільки в залежності від цього визначається належний 
спосіб захисту порушеного права, якщо воно мало місце (відповідна 
правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 
06.07.2016 у справі № 910/1891/14). 

Враховуючи, що прокурором та позивачем не доведено факту 
порушення прав та охоронюваних інтересів в результаті укладення 
оспорюваного договору та обставин, з якими положення статей 203, 215 
Цивільного кодексу України пов'язують можливість визнання недійсними 
договору про поставку природного газу №17-09 від 04.01.2017, колегія 
суддів погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій 
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про відсутність підстав для визнання недійсним оспорюваного договору 
та результатів державної закупівлі, який відповідає встановленим 
обставинам справи та зроблений із вірним застосуванням норм 
матеріального права. 

Касаційна інстанція, перевіривши відповідно до ч. 2 ст. 111-5 
Господарського процесуального кодексу України юридичну оцінку 
обставин справи та повноту їх встановлення у рішенні суду першої 
інстанції та постанові суду апеляційної інстанції, дійшла висновку про 
відсутність підстав для їх зміни чи скасування [14]. 

Приклад 2. 
Міністерство оборони України (позивач) звернулося до суду з 

позовом до Державної аудиторської служби України (відповідач, 
Держаудитслужба України) про визнання протиправною та скасування 
вимоги Держаудитслужби України щодо усунення порушень 
законодавства у ході перевірки державних закупівель Міністерства 
оборони України. 

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що у зв'язку з коливанням ціни на 
ринку, що підтверджується листами ДП «Держзовнішінформ» та з метою 
недопущення зриву постачання палива для потреб Збройних Сил України в 
умовах проведення АТО, уникнення проведення повторної процедури 
закупівлі між позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю «1» 
було укладено відповідно до положень статті 36 Закону України «Публічні 
закупівлі», які є аналогічними до положень статті 40 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» додаткові угоди щодо зміни ціни товару 
не більш ніж на 10 відсотків. 

В свою чергу відповідач вказує на порушення пункту 2 частини 
п'ятої статті 40 Закону № 1197 та пункту 4.6 договору від 18.05.2016 № 
286/1/16/13, укладеного з ТОВ «1», Міністерством Оборони України 
додатковою угодою від 11.08.2016 № 1 збільшено ціну за договором без 
документального підтвердження коливання ціни товару на ринку, зміни 
ринкової ціни на продукцію (зміни кон'юнктури ринку) та/або прийняття 
нормативно-правових актів, що впливають на формування рівня цін, 
та/або пропорційної зміни ціни залежно від курсу іноземної валюти, 
істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні 
договору, що призвело до незаконного підвищення ціни на паливо на 
загальну суму 2 575 489,79 гривень, тобто до недоотримання (втрати) 
майна (палива моторного альтернативного Л-80А-ДЗ) обсягом 129,422 
тонни відповідної вартості, унаслідок чого державному бюджету завдано 
матеріальної шкоди (збитків) на суму 2 575 489,79 гривні. 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного 
суду дійшов наступного висновку. 

Підставою для укладення додаткової угоди між Міноборони України 
та ТОВ «1» і збільшення ціни на одиницю товару стала інформація, 
зазначена у цінових довідках Дніпропетровської торгово-промислової 
палати та ДП «Держзовнішінформ». При цьому посилання відповідача на 
відсутність певної інформації в указаних довідках є безпідставним, адже 
наявні у них відомості дають можливість прослідкувати динаміку цін та їх 
коливання. Натомість вимогами чинного законодавства не передбачено, 
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що фактичні зміни ціни за одиницю товару у разі її коливання мають 
підтверджуватися виключено документами, складеними за результатами 
експертизи чи документами, виданими Держстатом України. Крім того, 
відповідна динаміка цін підтверджується висновком експерта. 

За результатами судової товарознавчої експертизи, експерт прийшов 
до висновку, що законодавчо – нормативно акти, які б регламентували 
порядок встановлення факту наявності коливання цін товарів на 
внутрішньому ринку України в аспекті вимог статті 36 Закону України 
«Про публічні закупівлі» не відомі. Загальноприйнята практика 
проведення товарознавчих досліджень щодо встановлення наявності або 
відсутності факту коливання ціни на певний вид товару на будь-якому 
ринку, у тому числі і внутрішньому ринку України, ґрунтується на засадах 
формальної логіки із застосуванням наукової обґрунтованості на підставі 
фактичних та достовірних даних незалежних компетентних джерел 
інформації. Ця практика полягає у проведенні комплексу досліджень, що 
складаються з пошуку, узагальнення та наступного аналізу тенденції руху 
цін на цей товар за певний термін часу. Джерелами цінової інформації 
при проведенні зазначених досліджень виступають дані від органів, 
установ та організацій, які не викликають сумніву у їхній достовірності. 

Також, експертом товарознавцем встановлено, що внаслідок 
порівняння цінових даних, що містяться у нижчезазначених документах з 
відповідними цінами досліджуваних п'яти найменувань нафтопродуктів, 
які зазначені у наданих довідках ДП «Держзовнішінформ», наявне 
збільшення рівня цих цін, та цінові дані, що містяться у нижчезазначених 
документах, підтверджують факти зміни рівнів ринкових цін (коливання) у 
бік їхніх збільшень щодо досліджуваних нафтопродуктів. 

Відповідно до висновку експертного економічного дослідження 
експертом досліджено договори та додаткові угоди, цінові довідки 
Дніпропетровської торгово-промислової палати та ДП 
«Держзовнішінформ» на підставі яких позивачем приймалось рішення 
про збільшення ціни та укладення додаткових угод до договорів та 
встановлено, що збільшення ціни на паливо дизельне, бензин 
автомобільний, паливо реактивних двигунів, паливо моторне відповідає 
межам показників коливання цін на нафто продукцію на внутрішньому 
ринку України за кожним видом палива відповідно до наданих цінових 
довідок Торгово-промислової палати та ДП «Держзовнішінформ» на 
підставі яких здійснено збільшення цін за договорам. 

За результатами дослідження експерт дійшов висновку, що 
документально не підтверджуються висновки, викладені в акті 
Держаудитслужби в частині порушення пункту 2 частини п'ятої статті 40 
Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме збільшення 
ціни на товар за договорами, оскільки коливання ціни товару на ринку 
документально підтверджується ціновими довідками Дніпропетровської 
торгівельно-промислової палати та ДП «Держзовнішінформ». 

З огляду на зазначене, у суду відсутні підстави вважати обґрунтованими 
висновки відповідача, викладені акті перевірки, на підставі якого було 
пред'явлено оскаржувану вимогу щодо порушення пункту 2 частини 
п'ятої статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 758 

пункту 4.6 договорів укладених між позивачем та ТОВ «1» внаслідок 
збільшення додатковими угодами ціни за одиницю товару за відсутності 
документального підтвердження коливання ціни товару на ринку, зміни 
ринкової ціни на продукцію (зміни кон'юнктури ринку) та/або прийняття 
нормативно-правових актів, що впливають на формування рівня цін та/або 
пропорційної зміни ціни залежно від курсу іноземної валюти. 

Доводи відносно того, що викладені у довідках Дніпропетровської 
торгово-промислової палати та ДП «Держзовнішінформ» відомості, 
мають інформаційний характер та не можуть бути підтверджені 
коливанням цін на нафтопродукти, а належним органом, уповноваженим 
надавати інформацію щодо коливання ціни товару на ринку, є 
Держкомстат України, суди попередніх інстанцій обґрунтовано відхилили 
з огляду на те, що вимогами чинного законодавства не передбачено 
якими саме документами має бути підтверджено коливання цін на 
товари, а отже і посилання на те, що такими документами мають бути 
виключно документи видані Держкомстатам України є безпідставними. 

Крім того, судами було встановлено, що довідки Дніпропетровської 
торгово-промислової палати та ДП «Держзовнішінформ», які є 
повноважними органами, що мають право, зокрема здійснювати 
моніторинг цін та визначати вартість товару, містять інформацію щодо 
ціни на певні нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали на певну 
дату, а отже з аналізу наявної в них інформації та ціни за одиницю 
продукції визначеної у договорах, укладених між позивачем та ТОВ «1», 
можна прослідкувати динаміку цін, а отже встановити її рух у бік 
збільшення чи зменшення та встановити факт наявності коливання ціни. 
Таким чином суди попередніх інстанцій правильно вважали, що вказані 
довідки містили необхідну інформацію щодо коливання цін та могли бути 
підставою для укладення додаткових угод до договорів укладених між 
позивачем та ТОВ «1» щодо збільшення ціни товару [15,16]. 

Проте, іншої думки дотримуються органи прокуратури в окремих регіонах 
України, якими, наприклад, подані до Господарського суду Кіровоградської 
області ряд позовних заяв в інтересах держави про визнання недійсними 
додаткових угод до основних договорів про зміну ціни поставки природного 
газу, укладених замовниками з переможцями торгів. 

На теперішній час Господарським судом Кіровоградської області по 
окремих справах прийняті рішення про визнання недійсними додаткових 
угод до договорів про постачання природного газу. Основним аргументом 
для таких рішень слугував, встановлений судом факт про «відсутність 
реального коливання ціни природного газу в бік зростання, що було 
покладено в основу оспорюваних додаткових угод». 

Рішення Господарського суду Кіровоградської області знаходяться на 
стадії апеляційного оскарження, проте правоохоронні органи надають їх 
для експертизи, як доказ нанесення збитків в результаті перерахування 
бюджетних коштів в оплату товару по договору (додаткових угодах), які 
судом першої інстанції визнані недійсними. Суд першої інстанції в даному 
випадку не приймає як доказ коливання ціни на ринку природного газу 
довідки Торгово-промислової палати та офіційні відомості НАК 
«Нафтогаз України», а наявні зміни ціни не є реальними змінами. 
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Таким чином, відсутність чітких норм, закріплених законодавством 
щодо зміни ціни товару після укладення договору закупівлі, призводить 
до неоднозначного трактування окремих норм, які регулюють проведення 
тендерних процедур та застосування до службових осіб кримінальної 
відповідальності за порушення, що за Кримінальним кодексом України 
трактуються як привласнення або розтрата бюджетних коштів.  

Викладене вище дає підстави для наступних висновків. При проведенні 
судово-економічних експертиз необхідно враховувати наступне: 

– заподіяння матеріальної шкоди (збитків) бюджетній установі має 
встановити орган, до основних завдань і функцій якого належить 
контроль за дотриманням законодавства про державні закупівлі;  

– документальне підтвердження збитків щодо необґрунтованого 
перерахування коштів проводиться з урахуванням висновків інших видів 
експертиз. Також підтвердженням ринкових цін, в тому числі на 
природний газ, слугують висновки (довідки) торгово-промислової палати 
та ДП «Держзовнішінформ», які є повноважними органами щодо 
здійснення моніторингу цін та визначення вартості товару на певну дату;  

– судово-економічна експертиза не може ґрунтуватися на судових 
рішеннях, що не набрали законної сили. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СУДЕБНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНЫХ 

ЗАКУПОК  
 

Е. А. Ляшенко 
О. В. Щербина 

 
В данной статье на основе проведенного анализа экспертной и судебной 

практики, изучения нормативных источников, проанализированы отдельные 
аспекты, возникающие при исполнении судебных экспертиз по вопросам 
соответствия хозяйственных операций нормам действующего законодательства 
Украины в сфере государственных закупок природного газа, нанесение ущерба 
бюджетным учреждениям изменением существенных условий заключенных по 
результатам тендерных торгов договоров поставок по изменению цены и объемов 
поставок. Рассмотрены природа изменения в Украине цены на природный газ 
несколько раз в день в соответствии с изменением цены на европейском рынке и 
изменения курса гривны.  

Цель статьи – на примере проблемных вопросов при осуществлении 
публичных закупок природного газа обобщить и систематизировать 
существующую экспертную и судебную практику относительно оснований 
изменения цены единицы товара, в том числе несколько раз в день, 
связанные с изменением цены на европейском рынке и изменения курса 
гривны; выявить характерные особенности и раскрыть правовую природу, 
сущность таких изменений; исследовать нормы действующего 
законодательства в сфере публичных закупок на соответствие применения 
изменений существенных условий договора поставки после его подписания 
при осуществлении закупок бюджетными предприятиями.  

Основная проблема исследования: отсутствие четких норм, закрепленных 
законодательством об изменении цены товара после заключения договора 
поставок. Это приводит к неоднозначной трактовке отдельных норм, 
регулирующих проведение публичных закупок и, как следствие, применение к 
должностным лицам уголовной ответственности по Уголовному кодексу Украины 
за нарушения, которые квалифицируются органами досудебного расследования 
как присвоение или растрата бюджетных средств. 

В статье на основании анализа проблемных вопросов, с которыми 
сталкиваются в практической деятельности эксперты, проанализированы 
существующие подходы к решению задач при проведении судебной экспертизы. 

Ключові слова: бюджетна сфера, публічні закупівлі, ринок природного 
газу, коливання ціни на ринку, збитки 

 
SOME ASPECTS ARISING WHILE THE CONDUCTING FORENSIC 

ECONOMIC EXAMINATIONS IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT 
 

O. Liashenko 
О. Shcherbyna 

 
In this article, based on the analysis of expert and forensic practice, the study of 

regulatory sources are analyzed some aspects arising from the execution of forensic 
examinations on the compliance of business operations with the norms of the current 
legislation of Ukraine in public procurement of natural gas, damage to budget 



Розділ 6. Судова економічна експертиза 

 763

institutions by changing the essential conditions of the tenders’ results for supply 
contracts for changes in price and supply volumes. The nature of changes in Ukraine 
natural gas prices several times a day in accordance with changes in prices on the 
European market and changes in the UAH exchange rate are considered as well. 

The purpose of the article is to summarize and systematize the existing expert 
and forensic practice on the grounds for changing the unit price of a product, including 
several times a day related to price changes in the European market and changes in 
the UAH exchange rate, using the example of problematic issues in public 
procurement of natural gas; identify the characteristics and reveal the legal nature, the 
essence of such changes; explore the current legislation in the field of public 
procurement for compliance with the application of changes in the essential terms of 
the supply agreement after the signing of it when public enterprises make purchases.  

The main problem of the study is the lack of clear rules, enshrined in 
legislation on changes in the price of goods after the conclusion of the supply 
contract. This leads to an ambiguous interpretation of certain rules governing 
public procurement and, as a result, criminal liability under officials under the 
Criminal Code of Ukraine for violations that are qualified by the pre-trial 
investigation authorities as misappropriation or wasteful spending of budget funds. 

In the article, on the basis of the analysis of problematic issues that experts 
face in their practical work, the existing approaches to solving problems when 
conducting a forensic examination are analyzed. 

Key words: budget sphere, public procurement, natural gas market, 
fluctuations in market prices, losses 
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДІЙСНОГО 
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У статті досліджено питання та проблеми проведення економічного 

аналізу з метою визначення дійсного фінансового стану підприємств та 
попередження ймовірного банкрутства, запропоновано заходи щодо виходу 
підприємств з несприятливих фінансових ситуацій. 

Ключові слова: економічний аналіз, метод визначення, підприємство, 
фінансовий стан 

 
 
Однією з найважливіших характеристик діяльності підприємства є 

його фінансовий стан. У сучасних умовах господарювання головним 
завданням будь-якого підприємства є отримання прибутків від здійснення 
своєї діяльності. На даний час, значна кількість підприємств України 
перебуває в складному фінансовому стані. 
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Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є 
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 
підприємства і визначається сукупністю виробничо-господарських 
факторів та характеризується системою показників, що відображають 
наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий 
стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної 
та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці 
види діяльності підприємства [6]. 

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на 
забезпечення систематичного надходження й ефективного використання 
фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, 
досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, 
фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. 

Тому з метою визначення дійсного фінансового стану будь-якого 
підприємства достатньо актуальним є проведення економічного аналізу, 
що, в свою чергу, дозволяє визначити наскільки ефективно працює даний 
суб’єкт господарювання. 

Питанням та проблемам оцінки фінансового стану підприємств 
присвячено безліч праць сучасних науковців різних країн. Засновниками 
розробки й розвитку даного питання вважають представників англо-
американської школи (Р. Фоулк, Дж. Кеннон, Р. Сміт, Дж. Хорріган, 
В. Бівер, Е. Альтман, фахівці фірми Дюпон та інші). В Україні 
дослідження на цю тему висвітлювались у працях С. Ф. Покропивного, 
A. M. Поддєрьогіна, Т. Г. Беня, С. Б. Довбні тощо. 

Основною метою даної статті є проведення аналізу фінансових 
передумов ймовірної неплатоспроможності та банкрутства підприємства, 
а також можливість попередження негативних ситуацій в процесі 
здійснення фінансово-господарської діяльності суб’єктами 
господарювання. Зважаючи на актуальність даної проблеми та її вплив 
на зростання національної економіки, постає питання щодо пошуку 
ефективних заходів, які сприятимуть зміцненню та оздоровленню 
фінансового стану підприємств в сучасних економічних умовах. 

У Тлумачному словнику економіста економічний аналіз визначається 
як комплексне вивчення стану народного господарства, його галузей, 
об’єктів господарської діяльності, організацій, фірм, компаній, різних 
сфер суспільного життя з метою виявлення факторів поліпшення 
результатів економічної діяльності та причин, що зумовлюють негативні 
явища [3]. 

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів 
підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного 
розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним 
зобов’язань перед бюджетом, банками, кредиторами та інвесторами. 

Особливий інтерес під час проведення економічного аналізу 
фінансового стану підприємства представляє своєчасне діагностування 
можливого стану банкрутства. При цьому необхідно розрізняти поняття 
«банкрутство» та «неплатоспроможність». 

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність 
боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур 
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санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному 
цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування 
ліквідаційної процедури [1]. 

Неплатоспроможність – неспроможність боржника виконати після 
настання встановленого строку грошові зобов’язання перед кредиторами 
не інакше, як через відновлення його платоспроможності [1]. 

Діагностика банкрутства представляє собою систему цільового 
фінансового аналізу, який направлений на виявлення параметрів 
кризисного розвитку підприємства, що генерують загрозу його 
банкрутства в майбутньому періоді. Існує досить багато методик 
проведення діагностики банкрутства, які відрізняються об’єктами 
спостереження, етапами проведення аналізу, масштабами дослідження, 
а також набором показників, за допомогою яких проводиться аналіз. 

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно 
оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. 
Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності 
підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці – за ряд 
періодів, дасть змогу визначити «больові точки» у фінансовій діяльності 
та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх 
раціонального розміщення. 

Деталізація процедурної сторони методики аналізу фінансового 
стану залежить від поставленої мети, а також різних факторів: часового, 
інформаційного, методичного, кадрового і технічного забезпечення. 

Логіка аналітичної роботи передбачає її організацію у вигляді 
двофакторної модульної структури: 

– експрес-аналіз фінансового стану; 
– деталізований аналіз фінансового стану. 
Метою експрес-аналізу є наочна і проста оцінка фінансового 

добробуту і динаміки розвитку господарюючого суб’єкта. У процесі 
аналізу можна запропонувати розрахунок різних показників і доповнити 
його методами, які базуються на досвіді та кваліфікації спеціаліста. 

Мета деталізованого аналізу фінансового стану – більш детальна 
характеристика майнового і фінансового стану господарюючого суб’єкта, 
результативність його діяльності у звітному періоді та у періоді, що 
минув, а також можливостей розвитку суб’єкта в перспективі. Він 
конкретизує, доповнює і розширює окремі процедури експрес-аналізу. 

На сьогоднішній день існують як західні, так і вітчизняні моделі 
прогнозування ймовірного банкрутства. Одними з найбільш широко 
розповсюджених в західних методиках прогнозування ризику банкрутства 
є моделі, розроблені американськими вченими-економістами в галузі 
венчурного інвестування Едвардом Альтманом і Вільямом Бівером. 
Розглянемо більш детально ці класичні моделі. 

Перша система розроблена Вільямом Бівером. Вона дозволяє на 
основі кількох коефіцієнтів, що утворюють єдину систему, визначити 
можливість ймовірного банкрутства. До складу зазначеної системи 
входять такі коефіцієнти: 

– коефіцієнт Бівера; 
– коефіцієнт поточної ліквідності; 
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– економічна рентабельність; 
– фінансовий леверидж; 
– коефіцієнт покриття активів чистим оборотним капіталом [4]. 
Методика їх розрахунку та граничні значення для різних за ступенем 

фінансової стабільності груп підприємств наведено в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

Визначення ймовірності кризового стану відповідно  
до моделі Бівера 

Значення показників Показники Методика розрахунку 
І група ІІ група ІІІ 

група 
Коефіцієнт 
Бівера 

Чистий прибуток + Амортизація 
------------------------------------------ 

Довгострокові зобов'язання + Поточні 
зобов'язання 

0,4-
0,45 

0,17-
0,4 

<0,15 

Коефіцієнт 
поточної 
ліквідності 

Оборотні активи 
------------------------------------------ 

Поточні зобов'язання 

≥3,2 2,0-2,5 ≤1,0 

Економічна 
рентабельність 

Чистий прибуток     
------------------------------------------ 

Активи     

>0,06 0,04 <0 

Фінансовий 
леверидж 

Довгострокові зобов'язання + Поточні 
зобов'язання 

------------------------------------------ 
Активи 

<0,37 0,40-
0,50 

0,8-1,0 

Коефіцієнт 
покриття 

активів чистим 
оборотним 
капіталом 

Власний капітал – Позаоборотні 
активи 

------------------------------------------ 
Активи 

>0,4 ≥0,3 <0,06 

 
До І групи відносяться фінансово стабільні, платоспроможні 

підприємства. 
У підприємств, що відносяться до ІІ групи, можливе виникнення 

початкових ознак фінансової нестійкості, а також виникнення епізодичних 
негативних коливань при виконанні зобов'язань, які не порушують процес 
виробництва. 

В діяльності підприємств ІІІ групи спостерігається посилення 
фінансової нестійкості, з’являються порушення строків виконання 
зобов’язань, що негативно впливає на процес виробництва. В результаті 
появи вищезазначених факторів такі підприємства в поточному періоді 
можуть опинитися в кризовому фінансовому стані. 

Система Бівера є найбільш лояльною та оптимістичною системою 
показників, які характеризують стан підприємства напередодні банкрутства. 
При цьому необхідно зауважити, що всі ці коефіцієнти повинні бути розглянуті 
як єдине ціле, тобто вивчення цих коефіцієнтів окремо не буде актуальним 
для об’єктивної оцінки потенційного банкрутства. 

Другою поширеною в економічній практиці оцінки ризику банкрутства 
підприємств в рамках експрес-аналізу фінансового стану підприємства є 
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система Едварда Альтмана, розроблена ним в 1968 році. Відомий 
Z-розрахунок Альтмана – це модель визначення потенційного 
банкрутства, розрахована за даними про банкрутство 66 американських 
компаній в 60-х роках ХХ століття, половина з яких збанкрутіла, а інша 
половина залишилась фінансово стійкими. Взагалі, починаючи з 
1968 року Едвардом Альтманом розроблено декілька модифікованих 
варіантів моделі визначення потенційного банкрутства. 

Найбільш простою є двофакторна модель Альтмана. Для неї 
використовують два ключових показника: коефіцієнт поточної ліквідності 
та коефіцієнт капіталізації, які перемножуються на відповідні константи – 
визначені практичними розрахунками коефіцієнти [8]: 

Z = – 0,3877 – 1,073 * X1 + 0,0579 * X2      (1) 
де: 
Х1 – коефіцієнт поточної ліквідності; 
Х2 – коефіцієнт капіталізації (питома вага позикових коштів в 

пасивах). 
Оцінка за двофакторною моделлю: 
 Z < 0 – ймовірність банкрутства менше 50 % і зменшується по

мірі зменшення значення Z; 
 Z > 0 – ймовірність банкрутства більше 50 % і збільшується по

мірі збільшення значення Z; 
 Z = 0 – ймовірність банкрутства дорівнює 50 %.
Перевагою двофакторної моделі є її простота, а також можливість 

застосування в умовах обмеженого обсягу інформації. Але дана модель 
є найменш об’єктивною в прогнозуванні, так як не враховує вплив інших 
важливих показників діяльності підприємства (рентабельність, ділову 
активність підприємства). Помилка прогнозу ймовірного банкрутства за 
допомогою двофакторної моделі оцінюється інтервалом: ∆ Z = ± 0,65. 

Тому економічні аналітики частіше використовують п’ятифакторну 
модель (Z5) Альтмана. Вона представляє собою лінійну дикримінантну 
функцію, коефіцієнти якої розраховані за даними дослідження сукупності 
компаній [8]: 

Z5= 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 0,999 * X5       (2) 
де: 
Х1 – частка оборотного капіталу в активах підприємства; 
Х2 – відношення накопиченого (нерозподіленого) прибутку до суми 

активів підприємства; 
Х3 – рентабельність активів (відношення прибутку до сплати відсотків 

і податків до загальної вартості активів); 
Х4 – відношення ринкової вартості власного капіталу (всіх звичайних і 

привілейованих акцій) до позичкового капіталу; 
Х5 – відношення обсягу продажів до загальної величини активів 

підприємства. 
За результатами проведеного розрахунку робиться висновок щодо 

ймовірності банкрутства підприємства: 
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 Z < 1,81 – ймовірність банкрутства висока та складає від 80% 
до 100%; 

 1,81 ≤ Z ≤ 2,77 – ймовірність банкрутства середня та складає 
від 35% до 50%; 

 2,77 < Z < 2,99 – ймовірність банкрутства невелика та складає від 
15% до 20%, тобто банкрутство можливе у разі несприятливої ринкової 
кон’юнктури; 

 Z ≥ 2,99 – ситуація на підприємстві стабільна, ризик 
неплатіжеспроможності протягом наступних двох років дуже малий. 

Вірогідність прогнозу цієї моделі в межах одного року – 95 %, двох 
років – 83 %. Недоліком моделі є те, що її можна розглядати тільки по 
відношенню до великих компаній, які розмістили свої акції на фондовому 
ринку. В зв’язку з галузевими особливостями, відмінностями в економіках 
різних країн, модель Альтмана необхідно використовувати з обережністю 
та не покладати на її результати великі сподівання. Рекомендується 
підхід Альтмана застосовувати як допоміжний інструмент при діагностиці 
та прогнозуванні банкрутства. Тобто, остаточні висновки повинні 
проводитися тільки після повного аналізу показників, які характеризують 
фінансово-господарську діяльність підприємства. 

Необхідно зауважити, що при розробці зарубіжних моделей не 
враховувався весь спектр зовнішніх факторів ризику, які властиві 
українським умовам: фінансова ситуація в країні, темпи інфляції, умови 
кредитування, особливості податкової системи тощо. Також слід 
враховувати стан циклічності в макро- і мікроекономіці, фондомісткість, 
енергомісткість і трудомісткість виробництва. Отже, як модель Бівера, так 
і моделі Альтмана можуть застосовуватися як індикативні показники 
потенційного банкрутства. В зв’язку з цим для більшої об’єктивності 
фінансовий стан підприємства необхідно оцінювати за допомогою 
декількох методів інтегральної оцінки. 

У разі отримання сигналів про ймовірність настання банкрутства 
підприємства керівництву необхідно провести ряд заходів для можливого 
виходу з несприятливої ситуації. Зокрема: 

– створення системи антикризового управління; 
– запровадження ефективної системи контролінгу. Вирішальним при 

цьому є створення системи інформаційного забезпечення, планових, 
аналітичних та контрольних служб; 

– впровадження заходів, спрямованих на підвищення 
конкурентоспроможності підприємства та збільшення його вартості, 
здатних привести до фінансового оздоровлення, збільшення випуску 
продукції, підвищення ефективності виробництва; 

– створення та фінансування системи перепідготовки кадрів; 
– модернізація та оновлення виробничих фондів; 
– поліпшення якості продукції та зниження її собівартості, 

вдосконалення асортименту продукції; 
– поліпшення структури оборотного капіталу; 
– впровадження нових технологій, диверсифікації виробництва, 

сертифікації виробництва; 
– організація ефективного менеджменту. 
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Отже, економічний аналіз як метод визначення дійсного фінансового 
стану підприємства є дуже багатогранним та включає науково 
обґрунтовану систему теоретико-пізнавальних категорій, принципів, 
способів та спеціальних прийомів дослідження, що дають змогу приймати 
обґрунтовані управлінські рішення. 

Таким чином, систематизовані у цій статті категорії та запропоновані 
показники сприятимуть своєчасному виявленню загрози ймовірного 
банкрутства підприємства і розробці ефективних заходів щодо 
подолання негативних тенденцій та його недопущення. 

Враховуючи сучасний темп розвитку різних ланок бізнесу, наукові 
розробки у цьому напрямку мають значну перспективу. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
О. А. Кандирал 

 
В статье проанализированы вопросы и проблемы проведения 

экономического анализа с целью определения действительного финансового 
состояния предприятий и предупреждения вероятности банкротства. 

Дана оценка значимости своевременной диагностики действительного 
финансового состояния предприятия и экономического анализа финансовых 
предпосылок возможного банкротства предприятия в современных рыночных 
условиях. Также рассмотрены понятия «банкротства» и 
«неплатёжеспособности» предприятия в соответствии с действующим 
законодательством Украины. 

Как показывает мировая практика, банкротство предприятия – не случайное 
явление, а последовательная закономерность, которую можно своевременно 
выявить и устранить. Наиболее распространённым методическим подходом к 
диагностике состояния и угрозы банкротства является коэффициентный подход, 
который предполагает использование перечня специальных финансовых 
коэффициентов-индикаторов предприятия – относительных показателей, 
рассчитанных путем сравнения между собой определенных абсолютных 
показателей хозяйственно-финансовой деятельности. 

Автором рассмотрены классические модели экономического экспресс-
анализа финансового состояния предприятия для выявления возможного 
банкротства, разработанные американскими учёными-экономистами 
Уильямом Бивером и Эдвардом Альтманом. В зависимости от значений 
показателей этих моделей дана оценка степени близости субъекта 
хозяйствования к банкротству. Описаны и проанализированы преимущества 
и недостатки применения этих моделей на практике в условиях современной 
рыночной экономики с учётом специфики финансовой ситуации в Украине. 

По результатам проведённого исследования предложен перечень 
мероприятий по выходу предприятий, которые находятся в зоне риска 
возможного банкротства, из сложившихся неблагоприятных ситуаций. 

Также автором сделан вывод, что дальнейшие научные разработки на 
данную тематику являются необходимыми и будут представлять интерес, как 
среди учёных, так и среди самих участников финансово-хозяйственных 
отношений. 

Ключевые слова: экономический анализ, метод определения, 
предприятие, финансовое состояние 

 
ECONOMIC ANALYSIS AS A METHOD FOR DETERMINING THE 

EFFECTIVE FINANCIAL SITUATION OF THE ENTERPRISE 
 

O. Kandyral 
 

The article analyzes the issues and problems of conducting an economic 
analysis in order to determine the actual financial condition of enterprises and 
prevent the possibility of bankruptcy. 

An assessment of the importance of timely diagnosis of the actual financial 
condition of an enterprise and of an economic analysis of the financial 
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prerequisites of a possible bankruptcy of an enterprise under current market 
conditions is made. Also the concept of ‘bankruptcy’ and ‘insolvency’ of the 
enterprise in accordance with the current legislation of Ukraine are described. 

As world practice shows, bankruptcy of an enterprise is not an accidental 
phenomenon, but a consistent pattern which can be detected and eliminated in a 
timely manner. The most common methodological approach to diagnosing the 
state and the threat of bankruptcy is the coefficient approach which involves the 
use of a list of special financial ratios-indicators of an enterprise – relative 
indicators calculated by comparing certain absolute measures of economic activity 
with one another. 

The author reviewed the classical models of economic express analysis of the 
financial condition of the company to identify possible bankruptcy, developed by 
American scientists, economists William Beaver and Edward Altman. Depending 
on the values of indicators of these models, an assessment was made of the 
degree of proximity of a business entity to bankruptcy. Advantages and 
disadvantages of using these models in practice in the conditions of a modern 
market economy taking into account the specifics of the financial situation in 
Ukraine are described and analyzed. 

According to the results of the study, a list of measures for the exit of 
enterprises that are at risk of possible bankruptcy from the current unfavorable 
situations has been proposed. The author also concluded that further scientific 
developments on this topic are necessary and will be of interest both among 
scientists and among the participants of financial and economic relations. 

Key words: economic analysis, test method, enterprise, financial condition 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ПРАКТИКИ З ОЦІНКИ ОКРЕМИХ ВИДІВ 

ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА – БРОНЕЖИЛЕТІВ 
 

У статті узагальнено результати експертної практики з оцінки 
окремих видів військового майна, а саме бронежилетів. 

Ключові слова: військове майно, експертна оцінка, бронежилети. 
 

Прийняті скорочення 
MOLLE – Modular Lightweight Load-carrying Equipment модульне

полегшене (легковісне) розвантажувальне спорядження; 
ЗІЗ – засіб індивідуального захисту; 
ЗСУ – Збройні Сили України; 
НВМПЕ – надвисокомолекулярний поліетилен; 
УКТ ЗЕД – Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної

діяльності 
 

 
У статті проведено узагальнення експертної практики з оцінки такого 

військового майна, як бронежилети, які за своїм призначенням 
відносяться до засобів індивідуального захисту військовослужбовців. І 
якщо 15 років тому бронежилети переважно перебували в користуванні 
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військових підрозділів та МВС і фактично через відсутність попиту майже 
не були представлені у вільному обігу, то на сьогодні бронежилетами 
різних класів захисту користуються навіть цивільні особи. На території 
України фактично сформований відповідний ринок, постійний моніторинг 
якого забезпечує отримання інформації про вартість не тільки нових, але 
й уживаних виробів різних виробників, моделей та років виготовлення. 

Найчастіше дослідження вказаних виробів здійснюється в межах 
проведення судової товарознавчої експертизи у кримінальних 
провадженнях за фактом пошкодження, втрати або крадіжки виробів. 
Протягом 2014-2016 років у більшості були експертизи, пов'язані із 
встановленням вартості бронежилетів, що постачалися до Збройних Сил 
України, а також визначення їх якості та відповідності встановленим 
ДСТУ. 

Виходячи із накопиченого досвіду та аналізу отриманих під час 
проведення судових експертиз даних, авторами сформовано 
рекомендації щодо оцінки одного з видів ЗІЗ, а саме бронежилетів. 

Найпоширенішими питаннями, що ставляться на вирішення 
експертизи є: 

– визначення ринкової вартості бронежилету в т.ч. без надання на 
огляд об'єкту дослідження; 

– розрахунку розміру матеріального збитку державі в результаті 
пошкодження, викрадення виробів; 

– відповідності властивостей і характеристик виробу (матеріалів з 
яких він виготовлений) характеристикам товарів, що описані в УКТ ЗЕД. 

В будь-якому випадку для вирішення питань постанов або ухвал 
першим етапом є проведення ідентифікації виробу. 

Отже, бронежилетом називається елемент захисного одягу, 
призначений для захисту від уражень вогнепальної та холодної зброї, чи 
уламкових часток вибухових пристроїв та боєприпасів (див. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Типова зона захисту бронежилетом внутрішніх органів носія 
 
Виготовляється з матеріалів, що руйнують кулю і розсіюють її 

енергію, наприклад, кевлару і металевих або керамічних пластин. Основу 
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м’яких жилетів складають високомодульні п-арамідні тканини з багатьох 
шарів міцних синтетичних волокон. 

Під час опису виробів даного виду застосовується наступні основні 
терміни: 

– клас захисту бронежилета – показник стійкості захисної структури 
бронежилета до дії конкретного засобу ураження (див. таблицю 1); 

– бронежилет прихованого носіння – ЗІЗ, призначений для носіння 
безпосередньо на тілі та який під час використання не виділяється на 
фоні повсякденного одягу; 

– бронежилет зовнішнього носіння – ЗІЗ, призначений для носіння 
поверх одягу. На даний час для розширення функціональних 
можливостей до складу конструкції введено різні види 
розвантажувальних систем, значного поширення набула система MOLLE; 

– бронежилет диференційного рівня захисту – бронежилет, у якому 
захисна структура має різні показники балістичної стійкості, як правило 
виготовляється із п-арамідних тканин із додаванням у конструкцію 
кишень для розміщення металевих або металокерамічних бронепластин; 

– захисний елемент бронежилета – жорсткий або м'який елемент 
конструкції бронежилета, який поглинає та розсіює енергію засобів 
ураження; 

– захисна структура бронежилета – сукупність захисних та 
амортизаційних елементів, об’єднаних у загальне конструктивно-
технологічне рішення; 

– глибина заперешкодної деформації – максимальна глибина 
вм'ятини в підтримувальному матеріалі, яка з'являється під час дії кулі на 
поверхню бронежилета, що піддається ураженню; 

– роз’єми – місця стиків складових частин бронежилета, виконанні будь-
яким способом, що дозволяють змінювати площу перекриття стикувальних 
поверхонь у разі припасування бронежилета за розміром і зростом. 

Сучасні бронежилети класифікуються за типом конструктивного 
виконання та класом захисту. 

Бронежилети згідно з конструктивним виконанням умовно можна 
розділити на три типи: 

– тип «А» – м’які бронежилети з захисною структурою на основі 
спеціальних тканин таких, як п-араміди, НВМПЕ та ін. Як правило м’які 
жилети використовуються для прихованого носіння. При цьому на ринку 
представлені як натільні моделі (див. рис. 2) так і моделі виготовлені з 
імітацією під елементи гардеробу (див. рис. 3) але найбільшого 
поширення набули утилітарні моделі жилетів (див. рис. 4). До 
характерних особливостей зазначеного типу бронежилетів слід віднести 
відсутність жорстких елементів, максимальне прилягання жилету до тіла, 
що в сукупності із правильно підібраним одягом забезпечує повне 
приховування наявності на носії захисту. 

На даний час основним матеріалом, з якого виготовлюються м'які 
бронежилети, є п-арамідні тканини. Такі бронежилети відповідають 1 
класу захисту за ДСТУ 4103-2002, зазвичай використовуються 
працівниками приватних служб охорони та окремими фізичними особами. 
Вага такого жилету як правило не перевищує 2 кг. 
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Рис. 2–4. Приклади м’яких бронежилетів типу «А» 
 
– тип «Б» – напівжорсткі бронежилети диференційного класу захисту 

з базовою захисною структурою на основі тканин з п-арамідних волокон 
та додатковими жорсткими захисними елементами, зазвичай 
виготовленими із використанням НВМПЕ. Конструктивно бронежилети 
типу «Б» призначені для зовнішнього носіння та за ступенем захисту 
відповідно до ДСТУ 4103-2002 відповідають 1, 2 класу захисту (див. рис. 
5), а у випадку доукомплектування металічними бронепластинами 
відповідають 4 класу захисту (див. рис. 6) і фактично є перехідним типом 
жилетів, які в залежності від оперативної обстановки легко можуть бути 
посилені (полегшені) до необхідного класу захисту. Варто відзначити, що 
напівжорсткі бронежилети, укомплектовані лише м'якими балістичними 
пакетами не забезпечують захисту від куль штурмових гвинтівок. Даний 
тип бронежилетів зазвичай відносять до жилетів зовнішнього носіння, 
хоча залежно від конкретних оперативних завдань може носитися і під 
верхнім одягом. 

 

  
 

Рис. 5, 6. Приклад напівжорстких бронежилетів, в яких передбачено 
можливість встановлення металічних (композитних) пластин 

 
– тип «В» – жорсткі (або напівжорсткі) бронежилети із захисною 

структурою на основі жорстких захисних та амортизувальних елементів. 
Як і попередні типи бронежилетів, виготовляються із п-арамідних тканин 
із використанням балістичних пакетів. Конструктивно мають модульну 
будову, яка забезпечує встановлення додаткових елементів захисту 
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таких, як додаткові броньові пластини (в доповнення до штатних), 
захисного комірця, захисних наплічників, захисту пахової зони та захисту 
стегон (див. рис. 6-10). Враховуючи те, що даний тип бронежилетів 
призначений виключно для зовнішнього носіння, виробниками для 
підвищення ефективності використання виробу встановлюється система 
MOLLE, яка забезпечує навішування на бронежилет додаткових 
елементів амуніції. 
 

   

  
 

Рис. 6–10. Приклад варіантів доукомплектування бронежилету типу ‘В’ 
додатковими елементами захисту 

 
Як зазначалося вище, основним матеріалом, що використовується 

при виготовленні бронежилетів є п-арамідні тканини та НВМПЕ. В якості 
зовнішньої оболонки (чохла) використовується поліефірні або поліамідні 
тканини подібні до Cordura®. 

П-арамід виглядає як тонкі волокна – павутинки. Зазвичай вони 
жовтого кольору і рідко можна зустріти інші відтінки. Волокна вплітаються 
в нитки, з яких і виробляють тканину – п-арамід (див. рис. 11). 
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Рис. 11. Загальний вигляд на полотно п-арамідної тканини – кевлару 
 
Найбільш відомі в світі п-араміди виробляються під торговими 

марками Kevlar® (E. I. du Pont de Nemours and Company – DuPont) і 
Twaron® (Akzo Nobel N.V., Acordis International Corporation) з 
парафенилендиаміна і терефталоілхлорида в розчині N-
метилпірролідона/хлористого кальцію. Серійно виробляються волокна 
Kevlar® 29, Kevlar® 49, Kevlar® 149, які мають прогресивно високу 
орієнтацію полімерних молекул і мають високу кристалічність, завдяки 
чому відрізняються великим модулем пружності і міцністю до розриву (до 
260 сН /текс). Арамідні волокна не поступаються за міцністю сталі, при 
цьому в п'ять разів легше, ніж сталь. Це обумовлює основне 
застосування п-арамідів як корду для шин, а також для виготовлення 
полегшених балістичних матеріалів. Сьогодні існують серії першого, 
другого і третього покоління п-арамідів. 

Наприклад Kevlar® HT, який має на 20% більшу міцність до розриву і 
Kevlar® HM, що має на 40% більшим модулем пружності, ніж 
оригінальний Kevlar® 29, широко використовуються в аерокосмічній 
промисловості і виробництві спеціальних композитних матеріалів. Як 
правило, п-араміди мають високі температури склування близько 370 °C, 
практично не горять і не плавляться. Температура початку карбонізації 
близько 425 °C. Кисневий індекс (КІ) волокон Kevlar® 129 дорівнює 
30. Однак не зважаючи на непересічні експлуатаційні характеристики, всі 
п-араміди, схильні до фоторозкладання і потребують захисту від 
потрапляння на них прямих сонячних променів при використанні поза 
приміщеннями. Плин часу також позначається на характеристиках 
міцності волокон, але на відміну від намокання, втрата корисних 
властивостей є незворотнім процесом. 

Тому виробники зазвичай встановлюють призначений ресурс 
бронежилету терміном на п’ять років. 

Найбільш розповсюдженою є класифікація бронежилетів за ступенем 
захисту. На даний час в світовій практиці набули поширення такі 
класифікації: 

– за класифікацією по DIN – використовується німецькими 
виробниками ЗІЗ; 

– за класифікацією по NIJ – використовується виробниками ЗІЗ із 
США та Канади; 
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– за класифікацією по CEN – використовується європейськими 
виробниками ЗІЗ; 

– за класифікацією по ГОСТ (ГОСТ Р 50744-95 від 2014 року) – 
використовується виробниками з РФ та ЄАС; 

– за класифікацією по ДСТУ (ДСТУ В 4103-2002) – використовується 
українськими виробниками. 

В цілому, кожна з наведених класифікацій має свої особливості та не 
є взаємозамінною. 

Як видно з наведеної нижче таблиці точне співставлення класів 
захисту за різними класифікаторами з технічної точки зору важко 
реалізувати, оскільки умови випробувань на практиці відрізняються за 
різними параметрами: 

– різними видами зброї та боєприпасів; 
– кількістю пострілів по об’єкту; 
– методикою рознесення пострілів; 
– температурними та атмосферними умовами. 
Так, у випадку необхідності підбору аналогу в першому наближенні 

варто виходити з такого показника, як дульна енергія – початкова 
кінетична енергія кулі в момент її вильоту зі ствола для захисту від якої 
призначений об'єкт дослідження. Приблизне співставлення класів 
захисту за переліченими вище класифікаціями наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1.  

Умовне співставлення класів захисту ЗІЗ 

Клас Боєприпас 

Ка
лі
бр

, м
м

 

В
аг
а 
ку
лі

, г
 

Швидкість 
кулі, м/с Стандарт Енергія, Дж 

1 2 3 4 5 6 7 
Нарізна вогнепальна зброя 

I-2 .22 LRHV 5,6 2,6 320 NIJ 133,12 
BR1 .22 RN 5,6 2,6 360 CEN 168,48 

1 57-Н-181с 9 5,9 315 ДСТУ 292,71 
1А 57-Н-181с 9 5,9 330 ДСТУ 321,26 
I-1 special 38 RN 9 10,2 259 NIJ 342,11 
1 57-Н-181с 9 5,9 345 ГОСТ 351,12 

II-A-2 9 мм FMJ 9 8 332 NIJ 440,90 
2 57-Н-134с 7,62 5,5 430 ДСТУ 508,48 

II-2 9 мм FMJ 9 8 358 NIJ 512,66 

L Parabellum 
VMR/WK 9 8 365 DIN 532,90 

3 7Н21 9 5,2 465 ГОСТ 562,19 
2 7Н28 9 7,93 400 ГОСТ 634,40 

BR2 Parabellum 
JF/RN/SC 9 8 400 CEN 640,00 

I Parabellum 
VMR/WK 9 8 410 DIN 672,40 

III-A-2 9 мм FMJ 9 8 426 NIJ 725,90 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

II-A-1 .357 Magnum 
JSP 9,07 10,2 381 NIJ 740,32 

II-1 .357 Magnum 
JSP 9,07 10,2 425 NIJ 921,19 

BR3 .357 Magnum 
JF/CN/SC 9,07 10,2 430 CEN 942,99 

II .357 Magnum 
MsF 9,07 7,5 570 DIN 1218,38 

3 7Н6 5,45 3,4 910 ДСТУ 1407,77 

III-A-1 .44 Magnum 
SWC 10,9 15,55 426 NIJ 1410,98 

4 7Н10 5,45 3,6 910 ГОСТ 1490,58 
4 7Н10 5,45 3,6 910 ДСТУ 1490,58 

BR4 .44 Magnum 
JF/FN/SC 10,9 15,6 440 CEN 1510,08 

III .223 Remington 
WK+P 5,56 4 920 DIN 1692,80 

BR5 5,56х45 
JF/PB/SCP 5,56 4 950 CEN 1805,00 

3 57-Н-231 7,62 7,9 730 ДСТУ 2104,96 
4 57-Н-231 7,62 7,9 730 ГОСТ 2104,96 
5 57-БЗ-231 7,62 7,7 745 ДСТУ 2136,85 

BR6 7,62х51 
JF/PB/SC 7,62 9,5 830 CEN 3272,28 

IV .308 Winchester 
VMS/HK 7,62 9,75 820 DIN 3277,95 

III .308 Winchester 
VMS/WK 7,62 9,55 830 DIN 3289,50 

BR7 7,62х51 
JF/PB/HC 7,62 9,8 820 CEN 3294,76 

5 7Н13 7,62 9,4 845 ГОСТ 3355,92 

III 7,62x51 мм 
NATO FMJ 7,62 9,7 838 NIJ 3405,88 

4 57-Н-323с 7,62 9,6 850 ДСТУ 3468,00 
5 7-БЗ-3 7,62 10,4 825 ГОСТ 3539,25 
6 57-БЗ-323 7,62 10,4 830 ДСТУ 3582,28 

IV .30-06 
Springfield AP 7,62 10,8 869 NIJ 4077,87 

6 57-БЗ-542 12,7 48,2 850 ГОСТ 17412,25 
гладкоствольна вогнепальна зброя 

SG1 12/70 18,5 31 420 CEN 2734,20 
SG2 12/70 18,5 31 420 CEN 2734,20 
2А куля Бреннеке 18,5 35 440 ДСТУ 3388 

 
Варто відзначити, що в процесі ідентифікації та аналізу інформації 

нанесеної на маркувальних бирках можливо встановити відповідність 
досліджуваного виробу класу захисту відповідно до кількох із перелічених 
вище класифікаторів, оскільки на сьогодні такого роду товари 
виготовляються не тільки для використання в межах однієї держави, але 
й для експорту на світовий ринок. Тому, виробники вказують відповідну 
інформацію. Так, до початку війни з Росією ТОВ ‘Темп-3000’ один з 
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провідних виробників ЗІЗ на території України вказував на маркувальних 
бирках клас захисту відповідно до ДСТУ В 4103-2002 та ГОСТ Р 50744-
95, а після 2014 року замість ГОСТ почав також використовуватися 
класифікатор NIJ. 

Під час візуального обстеження необхідно встановити: 
– загальний стан виробу – наявність ознак влучання у виріб куль, 

уламків від боєприпасів та сторонніх предметів, слідів експлуатації у 
вигляді надривів та потертостей тканини, наявності забруднень тощо. За 
наявності у складі виробу бронепластин з металічних сплавів або 
кераміки – вилучити їх з відповідних місць кріплення та встановити 
наявність слідів контакту з елементами ураження; 

– визначити виробника, модель, дату виготовлення (закінчення 
строку експлуатації) виробу в цілому, які, як правило, наносяться на 
бирках на внутрішній стороні виробу, так і додаткових елементів 
захисту – бронепластин (див. рис. 12–16). 

Крім маркувальних бирок до кожного бронежилета передбачений 
паспорт (сертифікат), в якому також зазначається інформація про дату 
виготовлення, клас захисту, іноді граничний строк придатності до 
використання. 

 

   
 

   
 

Рис. 12–16. Приклади маркувальних бирок, які розміщуються на 
бронежилетах та на бронепластинах 
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Бронежилети та їх компоненти, як і інші ЗІЗ відносять до групи 
військового майна знос якого визначається відповідно до призначеного 
ресурсу і в загальному випадку розраховується за наступною формулою: 

 











Н

Ф
НРИН Т

Т
1ЦВ

 
(1) 

 

де ВРИН – ринкова вартість об'єкта оцінки, грн; 
ЦН – ціна нового виробу станом на дату оцінки, грн; 
ТФ – фактичний строк експлуатації об'єкта оцінки, років; 
ТН – нормативний строк експлуатації, років. 

 
Однак варто відзначити одну особливість, на яку доцільно звернути 

увагу при визначенні ринкової вартості виробу. Візьмемо для прикладу 
найпоширенішу в ЗСУ модель бронежилета – Корсар для якої виробником 
встановлено призначений ресурс використання – 5 років, в той же час 
відповідно до прийнятих в ЗСУ нормативах – в особливий період, строк 
експлуатації зменшується в два рази. Отже під час визначення ринкової 
вартості доцільно мати дані щодо строку використання об'єкту оцінки в зоні 
бойових дій, оскільки наприклад у випадку викрадення або псування 
бронежилету в тиловому підрозділі застосовувати прискорену норму зносу 
не доцільно, в той же час реальний строк життя бронежилету в умовах 
бойових дій за накопиченими під час проведення експертних оцінок даними, 
фактично наближається до дворічного терміну. Прискоренню зносу 
сприяють, як експлуатація в різних атмосферних умовах (особливості тканин 
див. вище) так і наявність різноманітних елементів ураження, які хоч і не 
призводять до повної втрати міцності та стійкості виробу але поступово її 
зменшують. 

Стосовно виробів, які вже вичерпали свій призначений виробником 
ресурс доцільно зауважити на наступному: розглядати їх як повноцінне 
військове майно, тобто майно, яке виготовлено з дотриманням вимог 
військових стандартів та нормативів і забезпечує початковий рівень 
надійності та захисту не є доцільним, оскільки навіть за умови їх 
працездатного стану, вони не використовуються бойовими підрозділами, а 
передаються до допоміжних тилових підрозділів або ж реалізуються 
цивільному населенню. Виходячи з викладеного найбільш доречним при 
визначенні ринкової вартості таких ЗІЗ є підбір аналогів продажу ідентичних 
або аналогічних виробів на вторинному ринку, принципових відмінностей 
порівняно із загальноприйнятими оціночними процедурами не має. 
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ОБОБЩЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОЦЕНКЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА – БРОНЕЖИЛЕТОВ  
 

А. В. Юхименко  
В. А. Волоков 

 
В статье изложены результаты обобщения экспертной практики при 

определении рыночной стоимости средств индивидуальной защиты 
военнослужащих, а именно – бронежилетов разных классов защиты. 
Необходимость расчёта рыночной стоимости военного имущества является 
ключевой задачей при определении причинённого государству 
материального ущерба, в результате халатного отношения к вверенному 
военному имуществу либо же его умышленного повреждения или кражи, а 
также при уничтожении во время боевом столкновения с противником. 

Авторами в процессе рассмотрения данной темы выполнено компактное 
описание конструкции бронежилетов по основным типам, разных классов 
защиты, с приведением примеров характерных образцов для каждого типа 
средств индивидуальной защиты. 

Приведены основные классификаторы, используемые производителями 
бронежилетов во всём мире. Указаны возможные способы подбора аналога для 
оцениваемых средств индивидуальной защиты, ценовая информация на 
внутреннем рынке Украины для которых отсутствует, а также приведено условное 
сопоставление классов защиты относительно национального классификатора. На 
примере описанных классификационных систем предоставлено обоснование 
невозможности с технической точки зрения, абсолютного сопоставления классов 
защиты бронежилетов различных производителей. 

Кроме того, приведено краткое описание самых распространённых 
синтетических материалов, которые используются при изготовлении 
серийных бронежилетов (внешних чехлов, внутреннего каркаса, 
наполнителей и дополнительных баллистических пакетов) с указанием их 
основных физических свойств и описанием особенностей поведения в 
разных условиях окружающей среды (влажность температура, интенсивность 
ультрафиолетового воздействия). 
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На основе анализа информации из открытых источников, а также 
информации предоставленной национальными производителями, обосновано 
необходимость учёта степени износа конкретного изделия в зависимости от 
фактического срока эксплуатации исследуемого объекта в конкретных рабочих 
условиях – в зоне боевых действий либо в тылу. Также приведен вариант 
возможного определения рыночной стоимости средств индивидуальной защиты, 
назначенный ресурс которых истек, однако они используются уже не войсками, а 
частными лицами по целевому назначению. 

Ключевые слова: военное имущество, экспертная оценка, 
бронежилеты. 

 
GENERALIZATION OF EXPERT PRACTICE IN THE ASSESSMENT OF 

CERTAIN TYPES OF MILITARY PROPERTY – FLAK JACKETS  
 

А. Yukhymenko 
V. Volokov 

 
The article presents the results of the generalization of expert practice in 

determining the market value of personal protective equipment for servicemen, 
namely, flak jackets of different protection classes. The need to calculate the 
market value of military property is a key task in determining the material damage 
caused to the state, as a result of negligence towards the entrusted military 
property or its intentional damage or theft, as well as the destruction during a 
combat engagement with the enemy. 

In the course of consideration of this topic, the authors made a compact description 
of the design of flak jackets on the main types, different classes of protection, with 
examples of typical samples for each type of personal protective equipment.  

The basic classifiers used by manufacturers of flak jackets all over the world 
are given. The possible ways of selection of analogue for the assessed personal 
protective equipment, price information in the domestic market of Ukraine is 
absent, but a conditional comparison of protection classes relative to the national 
classifier is given. On the example of the described classification systems the 
substantiation of impossibility from the technical point of view, absolute 
comparison of flak jackets protection classes of different manufacturers is given. 

In addition, there is a brief description of the most common synthetic materials 
that are used in the manufacture of standard flak jackets (outer covers, inner 
frame, fillers and additional ballistic packages) with the indication of their basic 
physical properties and description of the features in different environmental 
conditions (humidity temperature, intensity of ultraviolet exposure).  

Taking into account the analysis of the information from open sources, as well 
as the information provided by national manufacturers, it is necessary bear in mind 
the degree of wear and tear of a particular product depending on the actual period 
of operation of the investigated object in specific operating conditions – in the area 
of combat or in the rear. There is also a variant of possible definition of the market 
value of personal protection equipment, the appointed resource of which has 
expired, is also given, however they are used not by armies, but by individuals for 
their intended purpose. 

Key words: military property, expert assessment, flak jackets. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ СУМИ ЗБИТКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ 
СУМІЖНИХ ПРАВ 

 
У статті наведено методологію розрахунку суми збитків, які нанесені 

телекомпаніям та власникам виключних суміжних прав на трансляцію 
телеканалів, внаслідок незаконної трансляції телевізійних програм за 
допомогою різноманітних технічних засобів. 

Ключові слова: виключна ліцензія, невиключна ліцензія, матеріальний 
збиток. 

 
 
Кожного дня прослуховуючи музику, пісні, дивлячись телевізійні 

передачі, кінофільми за допомогою різноманітних сервісів та відеоролики 
в YouTube користувачі не замислюються над тим, що все це є об’єктами 
суміжних прав, у яких є правовласники, творці, виконавці. 

Контроль піратства у сфері авторського і суміжних прав на сьогодні 
не є ефективним. Наша країна ще досі у списку «301». Влітку 2013 року з 
метою розвитку в УАнеті легального аудіо-візуального продукту і 
боротьби з сайтами, що поширюють в мережі контент з порушенням 
права інтелектуальної власності, була створена ініціатива «Чисте небо». 
Її засновниками стали чотири найбільших медіагрупи України – «1 + 1 
Медіа», StarLightMedia, «Медіа Група Україна» і Inter Media Group. Згодом 
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ініціативу підтримала «Українська Антипіратська Асоціація» (УАПА), яка 
представляє в Україні інтереси Асоціації кіноіндустрії (Motion Picture 
Association – MPA), правовласників-голлівудських мейджорів в питаннях 
антипіратства. Головним завданням «Чистого неба» стала активізація 
правовласників, які підтримують Ініціативу, виявляють і захищають свій 
контент в мережі, борються з сайтами-піратами. На даному етапі 
Ініціатива «Чисте небо» зосереджена на правовласниках аудіо-
візуального контенту: телеканалах, кінокомпаніях, серіальних 
продакшенах, анімаційних студіях та інших. 

Завдяки активній позиції правовласників аудіо-візуального контенту 
збільшилась кількість звернень слідчих органів та суду до КНДІСЕ з 
метою розрахунку матеріального збитку, який нанесений неправомірною 
трансляцією програм телеканалів провайдерами, які не уклали угоди або 
з самим телеканалом або з юридичною особою, яка є володільцем 
майнових прав на трансляцію [1]. 

При призначенні таких експертиз на вирішення експерта зазвичай 
ставиться питання: «Який розмір збитків нанесений неправомірною 
трансляцією програм телеканалів ХХХХ провайдером ХХХХХ 
Товариству, яке володіє виключними майновими суміжними правами на 
трансляцію зазначених телеканалів»? 

Статтею 176 Кримінального Кодексу України передбачено покарання 
за порушення авторського права і суміжних прав. Додатково слід 
зазначити, що відповідальність залежить від суми матеріальної шкоди, 
яка нанесена власнику авторського права і суміжних прав. 

Статтею 242 Кримінального процесуального кодексу України 
«визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового 
характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням» 
віднесено до підстав обов’язкового призначення експертизи. 

Згідно статті 35 Закону України «Про авторське право і суміжні 
права» – «Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, 
оцінки, способу і форми вираження, є: 

а) виконання літературних, драматичних, музичних, музично-
драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів; 

б) фонограми, відеограми; 
в) передачі (програми) організацій мовлення» [2]. 
Як відомо, згідно ст. 224 Господарського кодексу України «Під 

збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата 
або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які 
управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання 
або додержання правил здійснення господарської діяльності другою 
стороною» [3] . 

Згідно з ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України «збитками 
визначаються: 

1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або 
пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить 
зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних 
обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). 
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3) Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або 
законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі [4]. 

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв’язку з цим доходи, 
то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої 
порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка 
порушила право…». 

Відповідно до ст. 1166 Цивільного кодексу України «шкода, завдана 
неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим 
немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, 
завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в 
повному обсязі особою, яка її завдала» [4] . 

Відповідно до п. 26 Національного стандарту № 4 – розмір збитків за 
неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності 
визначається станом на дату оцінки із застосуванням оціночної 
процедури накопичення прибутку (доходу), який не отримав суб’єкт права 
інтелектуальної власності та /або ліцензіат внаслідок неправомірного 
використання об’єкта права інтелектуальної власності і, виходячи з 
обсягів виробництва та /або реалізації контрафактної продукції [5] . 

Отже, збитки від будь-якого порушення права на об’єкти 
інтелектуальної власності можуть складатися із: 

– реальних збитків – сума витрачена за відновлення свого права; 
– упущеної вигоди – сума не отриманої (неодержаної) винагороди 

(компенсації) за використання або надання ліцензії на використання прав 
на об’єкти права інтелектуальної власності. 

Слід відмітити, що реальні збитки та упущена вигода мають 
перебувати у прямому причинному зв’язку із порушенням прав на об’єкт 
інтелектуальної власності, а неодержані доходи як складові такої 
упущеної вигоди були б одержані потерпілою особою, якби самого факту 
порушення прав інтелектуальної власності не було. 

Як свідчить експертна практика, власники суміжних прав – 
телерадіокомпанії, використовують 2 моделі видачі ліцензій. Перша 
модель – передача виключних майнових прав на Розповсюдження 
Програм за допомогою DVB-C/MITPIC/MMDS/Телесело/аналогової 
мережі, IPTV, OTT та DTH, використовуючи ресурс Телемережі на 
Території у Пакетах програм. Другий варіант – передача невиключної 
ліцензії на Розповсюдження Програм за допомогою DVB-
C/MITPIC/MMDS/Телесело/аналогової мережі, IPTV, OTT та DTH, 
використовуючи ресурс Телемережі на Території у Пакетах програм 
компанії, яка розповсюджує субліцензії серед провайдерів. Ліцензійні 
угоди, як правило, укладаються на рік з можливою пролонгацією. 

Розглянемо особливості визначення матеріальних збитків, які 
нанесені правовласнику, в обох випадках. 

У випадку, коли передається виключна ліцензія, то особою, яка 
зазнала матеріальних збитків є не телекомпанія – виробник телепрограм, 
а інша юридична особа – власник виключних майнових прав на об’єкти 
суміжних прав. Тобто звернення до правоохоронних органів має бути 
саме від цієї компанії і питання на судову експертизу у сфері 
інтелектуальної власності має ставитись саме відносно цієї компанії. 
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Як свідчить експертна практика, у такому випадку має 
розраховуватись упущена вигода, яку отримав власник суміжних прав за 
ліцензією. Провідні медіа-групи України мають широку практику щодо 
укладання ліцензійних договорів на передачу суміжних прав. На ринку 
України є певна низка компаній, які є власниками виключних/невиключних 
суміжних прав на розповсюдження Програм за допомогою DVB-
C/MITPIC/MMDS/Телесело/аналогової мережі, IPTV, OTT та DTH, 
використовуючи ресурс Телемережі на Території у Пакетах програм. В 
даному випадку, автор вважає за доцільне отримати від слідства 
інформацію (шляхом порушення відповідного клопотання) щодо 
аналогічних субліцензійних договорів з іншими провайдерами, які є 
«аналогічними» так званій компанії-порушнику. За інформацією автора, 
на вартість субліцензійного договору впливають наступні чинники: 
територія, кількість абонентів, технологія розповсюдження, строк надання 
субліцензії. 

При аналізі субліцензійних договорів – об’єктів порівняння, слід 
враховувати такі чинники: 

– дата укладення договору та його термін дії; 
– вид каналу розповсюдження (не можна порівнювати тип 

‘аналогова мережа’ з IPTV); 
– територія (має бути співставною, тобто порівнювати м. Київ та 

м. Коростишів Житомирської області є некоректним); 
– перелік каналів, суміжні права на трансляцію яких передаються 

(так званий Пакет). 
Як правило, призначенню судової експертизи у сфері інтелектуальної 

власності з метою розрахунку розміру збитків передує проведення 
телекомунікаційної експертизи з метою встановлення факту трансляції 
певних каналів. Трапляються випадки, коли при проведенні фіксації 
порушення не було зафіксовано всіх каналів з Пакету, суміжні права на 
які передаються. В таких випадках необхідним є встановлення вартості 
передачі прав на трансляцію саме цих каналів. Разом з тим, як свідчить 
експертна практика, компанії, володільці майнових прав на ретрансляцію 
каналів, продають субліцензійні права лише у певному пакеті і придбати 
право лише на трансляцію одного каналу з пакету неможливо. В такому 
випадку слід заявити клопотання, для з’ясування політики власника 
майнових прав на трансляцію телеканалу щодо укладання 
субліцензійного договору на визначений телеканал. 

Отже, сума матеріального збитку, який нанесений власнику суміжних 
майнових прав, внаслідок незаконної трансляції розраховується як 
середньоарифметичне значення між сумами аналогічних субліцензійних 
договорів. 

Оскільки субліцензійні договори укладаються строком на 1 рік та 
плата в них протягом цього періоду не переглядається, при застосуванні 
процедури накопичення доходу, який не отримав суб’єкт права 
інтелектуальної власності та /або ліцензіат внаслідок неправомірного 
використання об’єкта права інтелектуальної власності, використовувати 
процедури дисконтування грошових потоків є недоцільним. 
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Щодо другої моделі, передача невиключних майнових прав на 
об’єкти суміжних прав слід зазначити наступне. На відміну від першого 
сценарію, особою, яка зазнала матеріальних збитків є телекомпанія, 
оскільки при передачі невиключної ліцензії вона (телекомпанія) може 
укласти безліч таких договорів. У разі звернення до правоохоронних 
органів телекомпанії – виробника і власника суміжних прав сума 
матеріальних збитків розраховуватиметься аналогічно до першого 
випадку, тобто із застосуванням процедури накопичення доходу. 

У випадку коли до правоохоронних органів звертається юридична 
особа, яка володіє невиключними майновими правами на 
розповсюдження Програм за допомогою DVB-C/MITPIC/MMDS/ 
Телесело/аналогової мережі, IPTV, OTT та DTH, то слід враховувати до 
ст. 1108 Цивільного кодексу України «Невиключна ліцензія не виключає 
можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної 
власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим 
особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері». 
Отже, за переконанням автора, юридична особа, яка володіє 
невиключними майновими правами матеріальних збитків не зазнає. 

Отже, при розрахунку матеріального збитку, який завданий компанії 
(телекомпанії або власнику виключної ліцензії) має застосовуватись 
процедура накопичення прибутку (доходу), який не отримав суб’єкт права 
інтелектуальної власності та /або ліцензіат внаслідок неправомірного 
використання об’єкта права інтелектуальної власності від порушення 
його прав шляхом аналізу сум доходів по аналогічним субліцензійним 
угодам. 
 

Перелік посилань 
 

References 

1. Про ініціативу «Чисте небо». 
URL: http://legalcontentua.com/about/. 

1. Pro initsiatyvu ‘Chyste nebo’ [On the 
initiative ‘Clean Sky’]. 
URL: http://legalcontentua.com/about/.[in 
Ukrainian]. 
 

2. Про авторське право та суміжні права: 
закон України від 23 грудня 1993 року 
№ 3792- XII. Відомості Верховної Ради 
України. 1994. № 13, 29.03.1994. Ст. 64. 

2. Pro avtorske pravo ta sumizhni prava: 
zakon Ukrainy vid 23 hrudnia 1993 roku 
№ 3792- XII. [On Copyright and Related 
Rights: Law of Ukraine dated December 23, 
1993 No. 3792- XII.] Vidomosti Verkhovnoi 
Rady Ukrainy. 1994. № 13, 29.03.1994. st. 
64. [Bulletin of the Verkhovna Rada of 
Ukraine. 1994. no 13, 29.03.1994. Article 
64]. [in Ukrainian]. 
 

3. Господарський кодекс України від 
16.01.2003 № 436-IV (зі змінами).  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15. 

3. Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 
16.01.2003 No 436-IV (zi zminamy) [The 
Commercial Code of Ukraine dated January 
16, 2003 No 436-IV (as amended).]  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15. 
[in Ukrainian]. 
 

4. Цивільний кодекс України від 
16.01.2003 р. № 435-ІV (зі змінами).  

4. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. 
No 435-ІV (zi zminamy). [The Civil Code of 



Розділ 8. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності 

 789

URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15. Ukraine dated January 16, 2003 No 436-IV 
(as amended).]  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15. 
[in Ukrainian]. 
 

5. Оцінка майнових прав інтелектуальної 
власності: нац. стандарт № 4: постанова 
Кабміну України від 03 жовтня 2007 року 
№ 1185. Офіційний вісник України. 
2007. № 75. Ст. 2792. 

5. Otsinka mainovykh prav intelektualnoi 
vlasnosti: nats. standart No 4: postanova 
Kabminu Ukrainy vid 03 zhovtnia 2007 roku 
No 1185. [Evaluation of Intellectual Property 
Rights: National. Standard No 4: Decree of 
the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 
October 03, 2007 No 1185. Ofitsiinyi visnyk 
Ukrainy. 2007. No 75. st. 2792. [Official 
Bulletin of Ukraine. 2007. No 75. Article 
2792] [in Ukrainian]. 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСЧЕТА СУММЫ УЩЕРБА ЗА НАРУШЕНИЕ 

СМЕЖНЫХ ПРАВ  
 

И. Г. Голова 
 

В статье рассмотрена методология расчета суммы материального 
ущерба, который нанесен владельцам смежных прав на распространение 
телепрограмм (телекомпаниям и лицам, которые приобрели исключительные 
и неисключительные имущественные права на распространение 
телепрограмм). Проанализирована законодательная база проведения 
экономических экспертиз в сфере интеллектуальной собственности. 
Рассмотрены основные случаи расчета суммы убытков в зависимости от 
категории владельца смежных прав на трансляцию телеканалов. Расчет 
суммы материального ущерба от нарушения смежных имущественных прав 
на трансляцию телеканалов проводится за период, доказанного, в рамках 
следственных действий, времени нарушения. Обычно, проведению 
экономической экспертизы в сфере интеллектуальной собственности 
предшествует ряд технических экспертиз, которые проводятся 
специалистами в области телекоммуникации с целью подтверждения факта 
незаконной трансляции телеканалов. 

Согласно п. 26 Национального стандарта № 4 «Оценка прав на объекты 
интеллектуальной собственности», размер убытков за неправомерное 
использование объекта права интеллектуальной собственности, 
определяется на дату оценки с применением оценочной процедуры 
накопления прибыли (дохода), которую не получил субъект права 
интеллектуальной собственности и/или лицензиат, в результате 
неправомерного использования объекта права интеллектуальной 
собственности и, исходя из объемов производства и/или реализации 
контрафактной продукции. 

Сейчас, в сфере эфирного вещания, основные медиагруппы заключают 
лицензионные договора на трансляцию с юридическими лицами, которые 
представляют их интересы и от своего имени заключают сублицензионные 
договора. Они бывают двух типов – с передачей исключительной лицензии на 
распространение программ с помощью DVB-C / MITPIC / MMDS / ТЕЛЕСЕЛО / 
аналоговой сети, IPTV, OTT и DTH и неисключительной лицензии на 
распространение программ с помощью DVB-C / MITPIC / MMDS / ТЕЛЕСЕЛО / 
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аналоговой сети, IPTV, OTT и DTH. В случае передачи исключительных 
имущественных прав для расчета суммы материального ущерба, автор считает 
целесообразным получить от следствия информацию (путем направления 
соответствующего ходатайства) по аналогичным сублицензионным договорам с 
другими провайдерами, которые являются «аналогичными» так называемой 
компании-нарушителю. Следовательно, сумма материального ущерба, который 
нанесен владельцу смежных имущественных прав, в результате незаконной 
трансляции рассчитывается как среднеарифметическое значение между 
суммами аналогичных сублицензионных договоров, то есть с применением 
процедуры накопления дохода. В случае, если в правоохранительные органы 
обращается юридическое лицо, которое владеет неисключительными 
имущественными правами на распространение программ с помощью DVB-C / 
MITPIC / MMDS / ТЕЛЕСЕЛО / аналоговой сети, IPTV, OTT и DTH, то следует 
учитывать ст. 1108 Гражданского кодекса Украины «Неисключительная 
лицензия не исключает возможности использования лицензиаром объекта права 
интеллектуальной собственности в сфере, которая ограничена этой лицензией, 
и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого объекта в 
указанной сфере». Итак, по убеждению автора, юридическое лицо, которое 
владеет неисключительными имущественными правами, материального ущерба 
не несет. 

Ключевые слова: исключительная лицензия, неисключительная 
лицензия, материальный ущерб 

 
SOME ASPECTS IN CALCULATING THE AMOUNT OF DAMAGES FOR 

VIOLATION OF RELATED RIGHTS 
 

I. Holova 
 

The article discusses the methodology for calculating the amount of material 
damage that is inflicted on the owners of related rights to distribute television 
programs (television companies and individuals who have acquired exclusive and 
non-exclusive property rights to distribute television programs). The legislative 
framework for economic examinations in the field of intellectual property is 
analyzed. The main cases of calculating the amount of damages depending on the 
category of the owner of related rights to broadcast TV channels are given. The 
calculation of the amount of material damage for the violation of related property 
rights to broadcast television channels is carried out for the period proven, as part 
of investigative actions, the time of violation. Usually, economic expertise in the 
field of intellectual property is preceded by a number of technical examinations, 
which are carried out by experts in the field of telecommunications in order to 
confirm the fact of illegal broadcasting of TV channels. 

According to paragraph 26 of the National Standard No 4 ‘Evaluation of 
Intellectual Property Rights’, the amount of damages for illegal use of an object of 
intellectual property rights is determined as of the valuation date using the 
valuation procedure for accumulating profit (income) that the subject of the 
intellectual property right did not receive and / or the licensee, as a result of the 
illegal use of the object of intellectual property rights and, based on the volume of 
production and / or sale of counterfeit products. 

Now, in the field of broadcasting, the main media groups enter into licensing 
agreements for broadcasting with legal entities that represent their interests and 
conclude sublicensing agreements on their own behalf. They are of two types – 
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with the transfer of an exclusive license to distribute programs using DVB-C / 
MITPIC / MMDS / TELESELO / analog network, IPTV, OTT and DTH and a non-
exclusive license to distribute programs using DVB-C / MITPIC / MMDS / 
TELESELO / analog network, IPTV, OTT and DTH. In the case of the transfer of 
exclusive property rights to calculate the amount of material damage, the author 
considers it expedient to obtain information from the investigation (by sending a 
corresponding petition) under similar sub-licensing agreements with other 
providers, which are ‘similar’ to the so-called company-violator. Consequently, the 
amount of material damage caused to the owner of related property rights, as a 
result of an illegal broadcast, is calculated as an arithmetic average of the 
amounts of similar sublicensing contracts, that is, using the procedure of income 
accumulation. If a legal entity applies to law enforcement agencies that own non-
exclusive proprietary rights to distribute programs using DVB-C / MITPIC / MMDS 
/ TELESELO / analog network, IPTV, OTT and DTH, then Art. 1108 of the Civil 
Code of Ukraine ‘A nonexclusive license does not exclude the possibility for the 
licensor to use an object of intellectual property rights in an area that is limited by 
this license and to issue licenses to others to use this object in this area’. So, 
according to the author, a legal entity that owns non-exclusive property rights does 
not bear material damage. 

Key words: exclusive license, nonexclusive license, material damage. 
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ХОРЕОГРАФІЧНІ ТВОРИ ЯК ОБ’ЄКТИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: 

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ  
ЕКСПЕРНИХ ЗАВДАНЬ  

 
 
На основі аналізу літературних джерел та наявної експертної 

практики розглядаються ознаки, що притаманні хореографічним творам, 
як об’єктам авторського права. Досліджується, які елементи 
хореографічних творів відносяться до змісту, а які до внутрішньої та 
зовнішньої форми твору. Запропоновано ряд підходів до вирішення 
експертних завдань. 

Ключові слова: хореографічні твори, форми твору, експертна 
практика, об’єкти авторського права. 

 
 
У практиці судово-експертної діяльності України з дослідження 

об’єктів авторського права, за майже п’ятнадцятирічний період існування 
напряму судової експертизи «Дослідження, пов’язані з літературними, 
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художніми творами, та інші», накопичено значний практичний досвід 
щодо досліджень певних об’єктів, а також сформульовано методологічні 
підходи вирішення ряду експертних завдань [1-3]. До найбільш 
поширених у цей період об’єктів експертизи можна віднести: літературні 
твори наукового, технічного або іншого характеру, аудіовізуальні твори, 
твори образотворчого мистецтва, назви творів та персонажі тощо. 

Відносно ж драматичних, хореографічних та інших творів, створених 
для сценічного показу, судова практика не мала значних напрацювань. 

Проте певна судова практика мала місце. Так, доволі цікавою була 
цивільна справа № 2-1762/12, що розглядалася у 2012-2013 роках у 
Жовтневому районному суді міста Луганська [4]. Одним із поставлених на 
вирішення судової експертизи завдань було: встановити факт 
використання об’єкту авторського права «Естрадно-Циркового номеру – 
Скручування Єніватова» під час виступів Чебан Тетяни Олександрівни у 
телевізійних програмах «Минута славы» на Першому каналі та «Україна 
має талант!» на каналі СТБ. 

В Оболонському районному суді м. Києва нині розглядається 
цивільна справа № 2/756/329/17 про захист авторського права за 
позовною заявою Дімітріоса Папаіоанноу до ДП «Авто інтернешнл». Свої 
вимоги позивач мотивує тим, що він у 2009 році створив хореографічний 
твір «Nowhere», а відповідачем було розміщено у мережі Інтернет 
аудіовізуальний твір рекламного характеру під назвою «2015 Mazda 6», у 
якому неправомірно перероблено та використано частини оригінального 
хореографічного твору «Nowhere». 

Наявна потреба у встановленні певних обставин, що підлягають 
доказуванню, потребує розробки теоретичних та методичних підходів 
щодо вирішення експертних завдань. Оскільки цілком імовірно, що в 
подальшому з накопиченням судової та експертної практики, питання 
щодо хореографічних та драматичних творів будуть підніматися все 
частіше. 

У цій роботі ми зупинимося виключно на питаннях, пов’язаних із 
підходами до дослідження хореографічних творів, а в наступній публікації 
зробимо більше узагальнення та розкриємо певні обставини розгляду 
таких справ. 

На нашу думку, особлива складність при проведенні експертизи 
об’єктів, щодо яких відсутня накопичена практика та розроблені 
методологічні основи, виникає у експерта на стадії роздільного 
(аналітичного) дослідження під час дослідження ознак об’єктів 
експертизи, а також виявлення елементів форми та змісту творів, які 
можуть свідчити про творчий характер. При цьому, особливих 
інтелектуальних зусиль потребує здійснення оцінки виявлених під час 
порівняльного дослідження збігів та відмінностей. 

У зв’язку з цим виявлення основних ознак хореографічних творів та 
шляхів вирішення експертних завдань має особливу актуальність для 
методичного забезпечення судово-експертної діяльності. 

Метою нашого дослідження було дослідити на основі аналізу 
експертної практики та праць авторів, що зробили свій внесок у розвиток 
цього напряму, ознаки, що притаманні хореографічним творам, як 
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об’єктам авторського права; розглянути, які елементи хореографічних 
творів можемо віднести до змісту, а які до внутрішньої та зовнішньої 
форми; запропонувати підходи до вирішення певних експертних завдань. 

Проведене дослідження показало, що до основних завдань судової 
експертизи, пов’язаної з хореографічними творами, можемо віднести: 
визначення в об’єкті дослідження ознак об’єкта авторського права; 
визначення в об’єкті дослідження або його частині ознак оригінальності й 
творчого характеру; установлення факту відтворення хореографічного 
твору або його частини, що має самостійне значення; установлення 
способу його використання чи наявності переробки. 

Як відомо, твір визнається об’єктом авторського права, якщо він 
відповідає умовам, визначеним законодавством, а саме: виражений в 
об’єктивній формі, є результатом творчої праці та відповідає умові 
оригінальності. 

У пункті 6 частини 1 статті 8 Закону Законі України «Про авторське 
право і суміжні права» [5] серед об’єктів авторського права прямо 
визначені хореографічні твори, що створені для сценічного показу, та їх 
постановки. 

Статтею 2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх 
творів [6], до якої Україна приєдналася у 1995 році, встановлено, що 
термін «літературні і художні твори» охоплює всі твори в галузі 
літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не 
були виражені, як-то: книги, брошури та інші письмові твори, лекції, 
звертання, проповіді та інші твори подібного роду; драматичні і музично-
драматичні твори; хореографічні твори і пантоміми, музичні твори з 
текстом або без тексту тощо. 

У роботах [7, с. 130; 8, с. 90] також зазначається, що хореографічні та 
пантомімічні твори визнаються творами, що підлягають правовій охороні 
як об’єкти авторського права, але правова охорона творів хореографії і 
пантоміми забезпечується тоді, коли вони виражені в об’єктивній формі, 
тобто твори зафіксовані за допомогою відповідних позначень чи опису 
або здійснений запис виконання на матеріальному носії у формі, 
придатній для сприйняття. 

Слід відмітити, що наявність об’єктивної форми вираження є однією з 
умов надання правової охорони будь-якому об’єкту авторського права, 
хоча законодавство про авторське право передбачає, що охороні 
підлягають навіть усні твори. При цьому якщо розглядати хореографічний 
твір як об’єкт судової експертизи, то наявність фіксації цього твору на 
певному матеріальному носії стає обов’язковою умовою для його 
дослідження в рамках судової експертизи. Відсутність фіксації 
хореографічного твору у певній матеріальній формі, унеможливлює 
здійснення експертного дослідження та є підставою відмови в наданні 
висновку з питань, що стосуються цього об’єкту. 

Розглянемо шляхи вирішення певних експертних завдань, в яких 
об’єктом дослідження є хореографічні твори. 

Визначення, чи містить хореографічний твір ознаки об’єкта 
авторського права. Такі завдання доволі часто вирішуються під час 
проведення судової експертизи переважно перед тим, як встановлювати 
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факт використання цього твору: його відтворення при створенні іншого 
твору, переробки чи іншої зміни тощо. 

У літературних джерелах висловлюються позиції, що в авторському 
праві на хореографічні твори діє презумпція творчого характеру об’єкта. 
Зокрема, Смирнова В.М. [9] зазначає, що творчий характер таких творів, 
що створено особисто автором, презюмується, доки не доказано інше. 

Схожа позиція викладена у пункті 18 Постанови Пленуму Верховного 
суду України №5 від 04.06.2010 «Про застосування судами норм 
законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» 
[10], зокрема, зазначено: «Авторське право виникає в силу факту 
створення інтелектуальною творчою працею автора або співавторів 
твору науки, літератури і мистецтва. Твір вважається створеним з 
моменту первинного надання йому будь-якої об'єктивної форми з 
урахуванням суті твору (зокрема, письмової форми, електронної 
форми, речової форми). Якщо не доведено інше, результат 
інтелектуальної діяльності вважається створеним творчою працею». 

Вирішення питання про віднесення твору до об’єктів авторського 
права знаходиться, в першу чергу, залежно від наявності в ньому ознак 
творчості [11]. 

Під час проведення експертного дослідження щодо наявності 
творчого характеру у хореографічному творі (або його частині, що має 
самостійне значення), необхідно виділити ознаки, які можуть свідчити про 
наявність творчої праці при створенні певного твору. 

Необхідність наявності творчої складової в творі законодавець 
розкриває через визначення у статті 1 Закону [5] поняття «автор»: 
«…фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір». Отже, саме 
ознака творчості відрізняє твори, які є об’єктами авторського права, від 
тих, що є результатом виключно технічної роботи. При цьому, цей 
результат творчості має бути оригінальним та створеним 
інтелектуальними (творчими) зусиллями самого автора. 

Тлумачення змісту поняття «оригінальність» або визначення 
формальних критеріїв, за якими певний твір може бути визнаний 
оригінальним, національне законодавство не містить. 

При підготовці висновку експерти переважно спираються на 
визначення цього поняття, що наведені у словниках. 

Так, відповідно до словнику української мови [12, с. 744] поняття 
«оригінальний» має наступні значення: «1. Який не є копією або 
підробкою чого-небудь; справжній, автентичний. 2. Який привертає до 
себе увагу своєю незвичайністю, своєрідністю». 

У Великому тлумачному словнику [13, с. 854] міститься дещо інше 
визначення терміну оригінальний: «який не є копією або підробкою чого-
небудь; справжній, автентичний. // Створений самостійно, без 
наслідування відомих зразків. // Який не є перекладом з іншої мови …». 

Мельников В. [14, с. 46] зазначає, що відповідно до судової практики 
більшості країн твір визнається оригінальним, якщо він задовольняє двом 
критеріям: відсутності копіювання твору та наявності творчих зусиль, що 
проявлені автором при його створенні. 
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Згідно судово-експертної практики, результат висновку щодо 
наявності у певному хореографічному творі ознак об’єкта авторського 
права, в першу чергу буде залежати від тих доказів, що долучені до 
матеріалів справи. Наприклад, які можуть свідчити про створення твору із 
використанням повністю або частково іншого твору та відсутності 
оригінальності. 

При відповіді на питання, чи містить певний хореографічний твір 
ознаки об’єкта авторського права, або при встановленні факту 
відтворення цього твору, експерту необхідно виявити та проаналізувати 
ознаки, що притаманні досліджуваному об’єкту. 

З метою виявлення цих ознак необхідно розглянути поняття 
хореографічного твору, танцю та хореографії. 

У Енциклопедії інтелектуальної власності [14, с. 601] міститься 
наступна словникова стаття: «хореографічний твір – композиція рухів для 
танців на сцені або будь-яка інша об’єднана єдиною думкою система 
жестів, створена під виконання під музику». 

У Науково-практичному коментарі [8, с. 88–90] вказано, що 
хореографія (від грец. choreia – танок) спочатку розумілася як запис 
танцю, потім – як мистецтво твору танцю, балету, а нині – як 
танцювальне мистецтво в цілому. Танцювальне мистецтво є одним з 
найдавніших проявів народної творчості, якому властиві елементи 
синкретизму (від грец. cynkretismos – об’єднання), коли танок, музика, 
спів і поезія не були відділені один від одного. Танець (від польс. – taniec, 
нім. – Tanz) – це вид мистецтва, в якому основним засобом створення 
художнього образу є рухи і постанова тіла танцівника, як правило у 
музичному супроводі. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови [13, с. 
1430] визначено: «танець – вид мистецтва, у якому художній образ 
створюється пластичними та ритмічними рухами людського тіла». 

У танці значне місце займають гармонічність рухів та поз, пластична 
виразність і міміка, темп і ритм руху, просторовий малюнок, композиція 
[7, с. 131]. 

Санченко О. І. [16] зазначає, що драматичні та музично-драматичні 
твори, твори хореографії і пантоміми є сценічними (театральними) 
творами, тому авторським правом охороняється не лише літературний 
текст і музика, композиція рухів, жестів, поз, міміки, а також сценічна 
постановка як окремий об’єкт авторського права, що визначає 
оригінальність сценічного показу твору. 

На погляд К. Кондратьєвої [17, c. 22], хореографічним твором 
визнається об'єднана загальним задумом композиція рухів і поз для 
танцю на сцені, створена для виконання під музику або без неї. 

Характерними ознаками хореографічного твору, крім призначення 
для виконання на сцені, є композиція рухів і поз для танцю і наявність 
загального задуму композиції. При цьому музичний супровід танцю 
признається факультативною ознакою. 

При аналізі співвідношення категорій «танець» та «хореографічний 
твір» К. Кірсанова [18, c. 61], звертає увагу, що танець – це 
хореографічний твір, що створений з деякої сукупності елементів, 
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розташованих у певній послідовності з накладенням музичного супроводу 
чи без нього. При цьому, наявність елементів, яким властива динаміка, 
обумовлено природою хореографічного твору як такого. Також можливі 
елементи статики, але вони не є характерними та обов’язковими. 

Брумштейн Ю., Аксенова Ю. [19, c. 6] вважають, що при 
характеристиці танцювальних номерів як об’єктів охорони, слід включати 
до їх складу: хореографічні рішення для номера в цілому та його окремих 
елементів, музичний супровід, костюми та прикраси виконавців, макіяж та 
зачіски танцюрів, кольорові та світові рішення, сценічні декорації. 
Враховуючи, що при створенні чи виконанні танцювальних номерів 
можуть використовуватися різні об’єкти авторських прав, танцювальні 
номери можуть розглядатися як складні об’єкти або результати єдиних 
технологій. 

На думку Смірнової В. М. [20], спільними ознаками, властивими 
творчості будь-якого хореографа, що нерозривно пов'язані з 
особливостями самого хореографічного мистецтва, є: 

по-перше, хореографічна мова, за допомогою якої створюються 
пластичні танцювальні образи і якою вони говорять з глядачем; 

по-друге, відтворення на сцені явищ життя в дії, в розвитку, так як 
танець є мистецтвом тимчасовим і просторовим. 

Смирнова В. М. також зазначає [20], що художня форма в 
хореографічному творі утворюється шляхом вибору танцювальних рухів і 
поз, що найбільш відповідають яскравості зображення. Особливості їх 
поєднання, ритм, відбір деталей, що характеризують образ, і інші 
прийоми в сукупності створюють образність хореографічної мови. При 
цьому хореографічна мова (хореографічна лексика) становить зовнішню 
форму твору, а образна система його внутрішню форму. 

При цьому Смирнова В. М. вказує [20], що для визнання твору 
оригінальним, він повинен мати властиву саме йому образну систему і 
хореографічну лексику. Хореографічний образ – цілісне вираження в 
танці почуття і думки, людського характеру. Створити хореографічний 
образ – значить описати в танці дію або характер, втілити на основі 
правдивого вираження почуття певну ідею. Танець, позбавлений 
образності, зводиться до голої техніки, до безглуздих комбінацій рухів. 
Хореографічний образ народжується як органічний сплав різних виразних 
елементів, прийомів і засобів, що виникає на основі єдності людського 
характеру і втілює дію і ідею спектаклю. Основою хореографічного 
образу є текст, складений автором, але при відтворенні виконавцями цей 
текст отримує інтерпретацію, яка може збагачувати і поглиблювати або, 
навпаки, збіднювати і спотворювати хореографічний образ. Таким чином, 
в хореографічному творі образ – це складений автором хореографічний 
текст, який представляє собою композицію рухів для танцю. Даний 
хореографічний текст народжується в уяві його автора, втілюється в 
певній об'єктивній формі в твір, що ним створюється, і потім 
відтворюється в уяві глядача. Специфіка хореографічної образності 
полягає в танцювально-пластичному розвитку, а мислення образами 
самих танців є єдиним способом розкриття і втілення задуму хореографа. 
Кожному хореографу притаманне своє бачення танцювальних образів, 
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танцювальної композиції, цілісного образу твору, навіть якщо він 
створюється на одну тему і на один сюжет. Іншими словами, образи 
створюються за допомогою художньої мови, в якості якої в хореографії 
виступає сукупність рухів для танцю. Мова хореографії – це не окремі 
рухи, а твір в цілому [20]. 

Відомий радянський хореограф Н. І. Тарасов у своїй роботі 
«Классический танец» [21] відмічає, що основною мовленнєвою 
одиницею класичного танцю є поза у всьому своєму хореографічному та 
композиційному різноманітті. 

Вищезазначений автор також вказує, що поза класичного танцю 
відрізняється винятковою різноманітністю прийомів виконання. Вона 
може входити як основний або як додатковий елемент в той чи інший рух, 
прийнятий школою і театром класичного балету; може відтворюватися 
повільно і швидко, фіксуватися довго і коротко, посилювати чи 
послаблювати динаміку руху. Поза може бути виконана в малій, середній 
або великій формі, на підлозі (par terre) і в повітрі (en l'air), без повороту, з 
поворотом, обертанням, із заноскою, кабриолем і т.д. [21]. 

Пози можуть з’єднуватися одна з одною в цілу хореографічну 
композицію за допомогою різних прийомів зв’язку. 

Створюючи свої композиції, автор відбирає відповідну хореографію 
пози, яка дозволяє артисту-виконавцю найбільш повно і художньо 
розкрити сенс та образ сценічної дії [21, с. 3]. 

Під час проведення експертного дослідження, особливо коли ставиться 
завдання встановити факт відтворення певного твору, експерту необхідно 
виділити у досліджуваних об’єктах елементи, які відносяться до елементів 
змісту твору та елементи форми (внутрішньої та зовнішньої). 

Проведене дослідження показало, що до елементів змісту 
хореографічних творів можуть бути віднесені: ідея, тема, сюжет твору. До 
елементів внутрішньої форми – художній образ, композиція, структура 
твору. До елементів зовнішньої форми – хореографічна мова твору 
(хореографічна лексика твору, стиль мовлення), тобто притаманні автору 
засоби і прийоми створення художніх образів, саме за допомогою яких 
створюються пластичні танцювальні образи. 

На наш погляд, під час проведення експертизи доцільно 
досліджувати наступні елементи хореографічної мови твору: 

– Композицію рухів, жестів, поз, міміки. 
– Гармонічність рухів та поз, пластична виразність і міміка, темп і 

ритм руху, просторовий малюнок. 
– Світло-кольорові рішення. 
– Сценічні декорації, костюми, макіяж та зачіски акторів. 
– Індивідуальний стиль руху (почерк рухів) тощо. 
Також слід враховувати, що згідно частини 3 статті 8 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права» [5], правова охорона поширюється 
тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, 
теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, 
концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, 
проілюстровані у творі. Саме тому наявність збігів у змісті творів, доволі 
часто ще не є свідченням наявності порушення авторських прав. 
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У зв’язку з тим, що правова охорона авторським правом 
поширюється тільки на форму вираження твору, а не його зміст, то для 
виявлення випадків порушення авторських прав шляхом запозичення 
вирішальне значення мають буквальні збіги. 

Для встановлення факту повного або часткового використання 
хореографічного твору при створенні іншого твору експерт на стадії 
порівняльного дослідження проводить аналіз мовних елементів 
досліджуваних творів, способів їх відбору, вживання, взаємного поєднання та 
співвідношення. При цьому аналізуються елементи змісту та форми цих 
творів, зокрема особливості вираження їх внутрішньої та зовнішньої форми. 

Кирсанова К. [18, с. 42] при розгляді спорів щодо хореографічних 
творів пропонує в якості додаткової ознаки виділяти авторський стиль, 
«почерк», який відрізняє хореографічну мову. Особливо, як вона 
зазначає, якщо мова йде про метра хореографічного мистецтва, майстра 
своєї справи. Ця ознака може стати тією відмітною особливістю, яка 
дозволить знайти в разі судового розгляду правильне рішення. 

Кірсанова К. вказує [22]: «в цілому ознаки, які характеризують 
«авторський стиль», вже напрацьовані судовою практикою. При 
вирішенні спорів, судді оперують такими категоріями, що дозволяють 
ідентифікувати авторів хореографічних творів: 

1. індивідуальний стиль руху (почерк рухів); 
2. хореографічний стиль (сукупність особистих і художніх уподобань, 

що характеризують спосіб, манеру і зміст хореографії); 
3. використовувана техніка (манера використання азбуки рухів); 
4. теорія руху (модель, в основі якої лежить джерело рушійної сили 

танцювальних рухів); 
5. культурний стиль (діяльність автора в певний часовий культурний 

період); 
6. стилістичні підходи». 
Між тим, на нашу думку, під час дослідження необхідно звертати 

особливу увагу на факти, що можуть свідчити про більш раннє 
використання іншими авторами аналогічних хореографічних елементів, 
та виявляти чи дійсно певна хореографічна мова, що притаманна 
творчості відомого автора є оригінальною. 

Таким чином, у результаті проведеного дослідження встановлено, що 
до елементів внутрішньої форми хореографічних творів можуть бути 
віднесені художній образ, композиція, структура твору. До елементів 
зовнішньої форми – хореографічна мова твору (хореографічна лексика 
твору, стиль мовлення), тобто притаманні автору засоби і прийоми 
створення художніх образів, саме за допомогою яких створюються 
пластичні танцювальні образи. Під час проведення експертизи доцільно 
досліджувати наступні елементи хореографічної мови твору: композицію 
рухів, жестів, поз, міміки; гармонічність рухів та поз, пластична виразність 
і міміка, темп і ритм руху, просторовий малюнок; світло-кольорові 
рішення; сценічні декорації, костюми, макіяж та зачіски акторів; 
індивідуальний стиль руху (почерк рухів) тощо. 

Для встановлення факту повного або часткового використання 
хореографічного твору при створенні іншого твору експерт на стадії 
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порівняльного дослідження проводить аналіз мовних елементів 
досліджуваних творів, способів їх відбору, вживання, взаємного 
поєднання та співвідношення. При цьому аналізуються елементи змісту 
та форми цих творів, зокрема особливості вираження їх внутрішньої та 
зовнішньої форми. При дослідженні звертається особлива увага на 
факти, які можуть свідчити про те, що аналогічні хореографічні елементи 
використовувалися раніше у творчості інших авторів. Також 
встановлюється наявність оригінальності використаної хореографічної 
лексики твору, засобів і прийомів створення художніх образів. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ОБЪЕКТЫ СУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ: ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ И ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ЭКСПЕРТНЫХ ЗАДАЧ 
 

Н. В. Кисиль 
 

Целью исследования было проанализировать признаки, присущие 
хореографическим произведениям, как объектам авторского права. Рассмотреть 
какие элементы хореографических произведений можно отнести к содержанию, 
а какие к внутренней и внешней форме, а также предложить подходы к решению 
определенных экспертных задач. Выявление основных признаков 
хореографических произведений имеет особую актуальность для методического 
обеспечения судебно-экспертной деятельности. 

Установлено, что основными задачами судебной экспертизы 
хореографических произведений являются: определение в объекте 
исследования признаков объекта авторского права; определение в объекте 
исследования или его части признаков оригинальности и творческого 
характера; установление факта воспроизведения хореографического 
произведения; установление способа его использования или переработки. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что к 
элементам внутренней формы хореографических произведений могут быть 
отнесены художественный образ, композиция, структура произведения. К 
элементам внешней формы – хореографический язык произведения 
(хореографическая лексика произведения, стиль речи), то есть присущие 
автору средства и приемы создания художественных образов, с помощью 
которых создаются пластические танцевальные образы. 

При проведении экспертизы целесообразно исследовать следующие 
элементы хореографического языка произведения: композицию движений, 
жестов, поз, мимики; гармоничность движений и поз, пластическую 
выразительность и мимику, темп и ритм движения, пространственный рисунок; 
световые и цветовые решения; сценические декорации, костюмы, макияж и 
прически актеров; индивидуальный стиль движения (почерк движений) и т.д. 

При установлении факта полного или частичного использования 
хореографического произведения эксперт на стадии сравнительного исследо-
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вания проводит анализ языковых элементов исследуемых произведений, 
способов их отбора, употребления, взаимного сочетания и соотношения. При 
этом анализируются элементы содержания и формы этих произведений, в 
частности, особенности выражения их внутренней и внешней формы. 

В процессе исследования обращается особое внимание на факты, которые 
могут свидетельствовать о более раннем использовании другими авторами 
аналогичных хореографических элементов. Также устанавливается наличие 
оригинальности использованной хореографической лексики произведения, 
средств и приёмов создания художественных образов. 

Ключевые слова: хореографические произведения, формы 
произведения, экспертная практика, объекты авторского права. 

 
CHOREOGRAPHIC WORKS AS OBJECTS OF FORENSIC EXPERTISE:  

KEY FEATURES AND APPROACHES TO SOLVING EXPERT TASKS 
 

N. Kisil 
 
A research aim was to investigate signs peculiar to choreographic works, as 

objects of copyright. Will consider, what elements of choreographic results can be 
attributed to maintenance, and also internal and external forms, and also to offer 
approach to the decision of set certain tasks. Identification of the main features of 
choreographic works has a special relevance for the methodological provision of 
forensic expert activity. 

It was established that the main tasks of the forensic expertise of 
choreographic works are: the definition of the object of copyright law in the object 
of research; definition in the object of the research or its part of signs of originality 
and creative nature; establishing the fact of reproduction of a choreographic work; 
establishing a method for its use or processing. 

The results of the conducted research indicate that the elements of the 
internal form of choreographic works may include the artistic image, composition, 
structure of the work. The elements of the external form – the choreographic work 
of the work (choreographic vocabulary of the work, style of speech), that is, the 
author's own means and techniques of creating artistic images, with which plastic 
dance images are created. 

During realization of expertise it is expedient to investigate the next elements 
of choreographic language works: composition of motions, gestures, poses, 
mimicry; harmoniousness of motions and poses, plastic expressiveness and 
mimicry, rate and rhythm of motion, spatial picture; light and colour decisions; 
stage sceneries, suits, make-up and hair-dos of actors; individual style of motion 
(handwriting of motions) etc. 

At establishment of fact of the complete or partial use of choreographic work an 
expert on the stage of comparative research conducts the analysis of language elements 
of the investigated works, methods of their selection, use, mutual combination and 
correlation. The elements of maintenance and form of these works are thus analysed, in 
particular, features of expression of their internal and external form. 

In the process of research the special attention applies on facts that can 
testify to more early use by other authors of analogical choreographic elements. It 
also establishes the originality of the used choreographic vocabulary of the work, 
means and methods of creating artistic images. 

Key words: choreographic works, forms of work, expert practice, objects of 
copyright. 
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ПСИХОЛОЛГІЧНА ОЦІНКА ПОКАЗАНЬ ДИТИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ. ЧИННИКИ, ЩО НЕГАТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА 
ТОЧНІСТЬ ТА ПОВНОТУ ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАВИН 

 
У статі проаналізовані проблеми формування показань дитини (у 

статусі свідка, потерпілого, підозрюваного) у кримінальному провадженні. 
За результатами аналізу експертного досвіду виявлені зовнішні та 
внутрішні (індивідуально-психологічні) аспекти впливу, які здатні чинити 
негативний вплив на формування показань дитини; окреслені задачі, які 
лежать в межах компетенції експерта-психолога. 

Ключові слова: дитина, кримінальне провадження, оцінка показань, 
негативний вплив. 

 
 
Сучасна юридична практика розслідування кримінальних 

правопорушень визначає актуальним удосконалення заходів 
забезпечення захисту інтересів особи та суспільства в цілому шляхом 
створення умов, спрямованих на встановлення істини з метою розкриття 
злочину. 

Одним із джерел доказів є показання свідків та потерпілих. Аналіз 
практики показує, що показання дитини, як джерело інформації, 
викликають у правоохоронних органів та суду цілком зрозумілу 
упередженість щодо повноти та достовірності відображених в них 
обставин. Наведене можливо компенсувати за рахунок проведення 
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судово-психологічної експертизи на стадіях досудового розслідування чи 
судового розгляду. Відтак, дослідження проблеми оцінки показань 
визначає не лише актуальність проведення судово-психологічної 
експерти, а й розкриває поле для полеміки серед фахівців у галузі 
психології. При цьому основною проблемою постає оцінка достовірності 
показань. 

Протягом тривалого часу становлення наукової психології ряд 
авторів, серед яких А. Біне та В. Штерн, висловлювали думку щодо 
належності до компетенції саме психолога вирішення питання оцінки 
достовірності чи недостовірності показань. При цьому В. Штерн вважав, 
що психолог повинен проводити оцінку показань, спираючись лише на 
данні, отримані експериментальним шляхом [1]. 

Серед деяких сучасних фахівців також відмічаються спроби 
здійснення оцінки достовірності показань. Проте слід відзначити, що 
вирішення даного питання в межах судово-психологічної експертизи не 
лише не лежить в полі компетенції наукової психології, а й суперечить 
нормам закону, зокрема ст. 94 Кримінального процесуального кодексу 
України [2]. 

Спираючись на наукові знання, психологічна експертиза в переважній 
більшості випадків володіє можливістю вирішувати питання щодо 
здатності чи нездатності правильно сприймати ті чи інші обставини, а 
також здатності чи нездатності правильно відтворювати сприйняті та 
збережені у пам’яті образи подій та явищ. Разом з тим, слід відмітити, що 
здатність правильно сприймати обставини не забезпечує можливість їх 
правильно відтворювати. 

Здатність правильно сприймати важливі для слідства обставини та 
давати про них правильні показання виражається в відображенні тих чи 
інших фактів, збереженні й переробці інформації та її репродукуванні. 
При цьому перешкоди можуть виникати на кожному з цих етапів. А коли 
мова йде про дитину, додатковим фактором ризику стає її вік та пов’язані 
з цим рівень психічного розвитку, схильність до зовнішнього впливу (як 
мікро-, так і макросередовища). 

На стадії формування картини події в ході сприйняття важливу роль 
відіграє така властивість дитини як осмисленість, тобто впізнання об’єкту 
або явища та віднесення його до певної відносно широкої (узагальнене / 
неспецифічне впізнання) або до строго обмеженої (специфічне 
впізнання) категорії. Відтак, на якість та повноту сприйняття впливає 
минулий досвід, що може суттєво обмежувати дитину дошкільного та 
молодшого шкільного вікових періодів у можливості повністю 
усвідомлювати ті чи інші події, свідком та / або учасницею яких вона 
була. 

Найбільш ускладненим для цієї вікової категорії дітей є сприйняття 
часу, яке засноване на біологічній циклічності життєвих процесів та 
свідомим використанням точок відліку з введенням кількісної оцінки в 
одиницях часу (хвилина, година тощо). Його якість (точність) на пряму 
залежить від характеру та інтенсивності життєдіяльності дитини [3]. 

Сприйняття дитиною даної вікової категорії простору (зокрема 
відстані) та швидкості руху об’єкту також має деякі обмеження. Як 
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наслідок, в переважній більшості випадків при відтворенні такої 
інформації дитині набагато легше надавати пояснення з питань відстані 
за допомогою моделювання ситуації та створення орієнтирів, що 
замінюють об’єкт сприйняття (наприклад, демонстрації відстані між 
актуальним місцеперебуванням дитини та іншою людиною тощо). 
Пояснення щодо відстані, висловлені дитиною даної вікової категорії за 
допомогою одиниць вимірювання хибні [4]. 

Наступним етапом формування показань є збереження та переробка 
образів пам’яті. Психофізіологічні механізми функціонування пам’яті 
дитини та дорослої особи суттєво відрізняються між собою. З одного боку 
діти володіють здатністю до швидкого та міцного запам’ятовування, 
механічне запам’ятовування у дітей набагато вище ніж у дорослих. З 
іншого – процес запам’ятовування у дитини дошкільного та молодшого 
шкільного віку ще не організований та представляє собою збереження 
переважно випадкових, найбільш яскравих подій та явищ, незвичних за 
формою і кольором об’єктів, різких звуків, які привернули її увагу. 

Картини сприйняття, що складають зміст пам’яті дитини даної вікової 
категорії, логічно мало пов’язані між собою. Як наслідок, логічну 
послідовність подій діти дошкільного та молодшого шкільного віку 
запам’ятовують гірше. Це пов’язано з недостатнім розвитком процесів 
абстрагування, аналізу та синтезу, що має компенсуватись в процесі 
шкільного навчання. З кожним роком навчання набуває розвитку 
пізнавальна діяльність дитини в цілому. З розвитком мислення 
відбувається формування смислового запам’ятовування, що надає 
можливості збереження в пам’яті абстрактних понять та міркувань. 
Поступово пам’ять дитини набуває якості пам’яті дорослої людини. 

На етапі відтворення дитиною спогадів про події та явища, свідком та 
/ або учасницею яких вона була, фактор віку відіграє не менш важливу 
роль. Чим дитина молодша, тим нижчий в неї рівень розвитку мовлення, 
що може обумовити мимовільне викривлення інформації. Наприклад, 
пасивний словниковий запас дитини дошкільного віку багатший за 
розмовну мову, що висуває певні вимоги до будови бесіди із нею. 

Відтак, малолітня дитина здатна надати значно більше відомостей 
про події та явища, які спостерігала, в формі відповідей на питання. З 
іншого боку, така форма отримання від дитини інформації потенціює 
мимовільний (іноді свідомий) вплив з боку дорослого на її спогади та 
міркування. Наприклад, за рахунок багатократного повторення питань, 
що ставляться з метою уточнення певних фактів та отримання більшої 
деталізації пояснень, увага дитини мимоволі фіксується на явищах, які 
цікавлять представників слідчих і судових органів, змушуючи її шукати в 
питаннях якийсь особливий зміст. 

Найбільшу загрозу несуть питання закритого характеру, які здатні 
поступово викривити в свідомості дитини справжній зміст подій та явищ, 
які вона сприймала. В ракурсі наведеного, актуальним представляється 
дослідження критичності мислення дитини, наявності чи відсутності в неї 
підвищеної схильності до навіювання. 

Не менш важливим представляється врахування життєвого досвіду 
дитини, оскільки особливо значним сугестивний вплив може виявитися 
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при відтворенні нею інформації, яка відноситься до тих галузей життя, на 
яких вона погано розуміється. За таких умов представлення пам’яті 
дитини можуть доповнюватись деталями, отриманими в результаті 
використання формулювань, запозичених з питань дорослого; 
самостійних умовиводів; доповнення їх елементами образів уявлення. 

До категорії відомостей, які надаються дитиною про явища, що нею 
сприймались, отриманих в результаті умовиводів, наприклад, 
відносяться повідомлення про причинно-наслідкові зв’язки між подіями, 
намірами людини та її діями; думки та мотиви інших людей тощо. У разі 
виявлення в показаннях дитини доповнень з елементами образів 
уявлення актуальним представляється дослідження питання стосовно 
наявності / відсутності у неї підвищеної схильності до фантазування. В 
ракурсі наведеного, важливим є з’ясування характерологічних 
особливостей дитини, її інтересів, звичок, потреб тощо. 

У разі виявлення суттєвих розбіжностей як між показаннями дитини, 
наданими в різні періоди часу та за різних обставин, так і в порівнянні 
показань дитини з рештою вихідних даних актуальним є також з’ясування 
причин їх виникнення. Серед них, окрім вище викладено, можуть бути як 
зовнішні так і внутрішньо обумовлені (особистісні) чинники впливу. 

До перших можливо віднести: 
– особливості подій та явищ, що сприймались дитиною (складна 

структура об’єктів сприймання, надто сильні, або надто слабкі для 
органів чуттів подразники тощо); 

– несприятливі умови сприйняття, збереження та відтворення 
інформації (розташування об’єктів сприйняття в просторі, швидкий 
розвиток подій, що сприймались, великий проміжок часу між сприйняттям 
подій та явищ і моментом їх відтворення тощо). 

До других слід віднести: 
– рівень психічного розвитку дитини (низький рівень інтелектуального 

розвитку, слабке володіння мовою і т. п.); 
– можливі вади функціонування її органів чуттів; 
– емоційний стан безпосередньо в момент сприйняття подій та явищ 

чи відтворення спогадів; 
– психофізіологічний стан дитини в момент сприйняття подій та явищ 

чи відтворення спогадів. 
Окрім наведеного, викривлення дитиною інформації про події та 

явища, свідком та / або учасницею яких вона була, може бути 
обумовлено різними формами обманювання (замовчування, свідоме 
викривлення інформації). 

При цьому причини, що спонукали дитину до обманювання можуть 
бути результатом: 

– орієнтовно-настановчої поведінки (зовнішній вплив у вигляді 
навчання); 

– наслідування поведінці значимих дорослих чи однолітків 
(наприклад, з метою визнання – причетності до референтної групи); 

– дії захисного механізму (наприклад, уникнення покарання або з 
метою захисту усталеного способу життя); 

– бажання досягнення бажаної мети; 
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– бажання привернути до себе увагу, зацікавити людей своєю 
персоною [5]. 

Як випливає з вищевикладеного, перед судово-психологічною 
експертизою у таких справах доцільно ставити наступні задачі: 

– визначення індивідуально-психологічних особливостей дитини (в 
процесуальному статусі свідка, потерпілого, інколи підозрюваного), рівня 
її психічного розвитку; дослідження питання наявності у дитини таких 
психологічних особливостей, які могли суттєво знизити її здатність 
правильно сприймати події та явища, очевидцем та / або учасницею яких 
вона була; 

– дослідження питання можливості перебування дитини у такому 
психічному стані в момент сприйняття подій, явищ, окремих об’єктів 
(необхідним є конкретизація яких саме), який міг мати суттєвий вплив на 
її здатність правильно сприймати ці події та явища; 

– дослідження питання здатності дитини, з урахуванням її психічного 
розвитку, індивідуально-психологічних особливостей та психічного стану 
в момент сприйняття, правильно розуміти (та в якому обсязі) внутрішній 
зміст (необхідним є конкретизація відповідно до подій, які розслідуються 
або розглядаються судом) подій та явищ, які нею сприймались; 

– дослідження питання можливості дитини, з урахуванням її 
індивідуально-психологічних особливостей та рівня психічного розвитку 
(зокрема, розвитку мовлення, окремих видів пам’яті тощо) давати 
правильні показання про події та явища, які нею сприймались; 

– визначення наявності чи відсутності у дитини схильності до 
надмірного фантазування, обманювання чи навіювання; дослідження 
питання наявності суттєвого впливу визначеної схильності на здатність 
дитини правильно давати показання про події та явища, які нею 
сприймались. 

Останнім етапом процесу формування показань дитини є фіксація 
інформації особою, яка здійснює її допит. Коли мова йде про дитину, 
наведена стадія відіграє важливе значення для судово-психологічної 
експертизи. 

Так, в ході аналізу вихідних даних (порівняння показань дитини, 
отриманих із різним проміжком часу) та / або порівняння повідомленого 
дитиною під час досудового розслідування (судового розгляду справи) із 
результатами бесіди з дитиною під час психологічного обстеження часто 
спливають суттєві недоліки, що обумовлено складанням протоколів допиту 
за виробленим шаблоном без автентичного фіксування висловлювань [6]. 

Як наслідок, окрім внутрішньої суперечливості показань або їх 
суттєвих змін від допиту до допиту на перший план виступають мовні 
оберти, зафіксовані зі слів дитини, які не відповідають її віку, освіті та 
життєвому досвіду (наприклад, діловий стиль мови, складні мовні оберти, 
спеціальні терміни тощо). 

Зовсім інша картина постає, коли допит дитини проводиться із 
застосуванням відеофіксації. Якщо мова йде про малолітню дитину, 
окрім наведеного, на перший план виходить відсутність деталізації у 
вільній розповіді. При цьому обсяг надання специфічних деталей, як 
правило, не страждає. 
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У цілому, показання дитини, зафіксовані на відео носії, 
представляють для експертного аналізу найбільший інтерес, особливо 
якщо такий допит первинний. Це обумовлено можливістю спостерігати 
довільні прояви дитини ще на початку процесу розслідування 
кримінального провадження. Оскільки такі прояви, як правило, є 
максимально вільними від зовнішнього впливу, вони можуть слугувати 
відправною точкою у подальшому аналізі. Наведене визначає 
актуальність забезпечення максимального збереження усіх 
індивідуальних особливостей повідомлень дитини по формі та змісту її 
висловлювань. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАНИЙ РЕБЕНКА В УГОЛОВНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НЕГАТИВНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ТОЧНОСТЬ И ПОЛНОТУ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
 

Н. М. Арефина 
 

В статье рассмотрены проблемы оценки показаний ребенка о 
юридически значимых событиях очевидцем (участником) которых он был, 
возникающие на каждой стадии формирования его показаний 
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(непосредственном или опосредованном отражении тех или иных фактов, 
сохранении и переработке непосредственно воспринятой или полученной 
логическим путем информации, воспроизведении хранимой информации). 
Проанализированы основные возрастные закономерности психической 
деятельности ребенка (уровень психического развития в целом и уровень 
развития интеллекта, речи и разных видов памяти в частности; 
индивидуальные наклонности; виктимность), ограничивающие его 
возможности на стадиях восприятия событий и явлений, а также 
воспроизведения воспринятых обстоятельств. Наряду с выше изложенным, 
отмечены внешние факторы, способные влиять на содержание показаний 
ребенка, которые включают в себя, в том числе некорректно 
сформулированные вопросы лица, осуществляющего допрос. Обозначены 
границы компетенции психологической экспертизы в части оценки показаний 
ребенка. На основании экспертного опыта использования специальных 
психологических знаний в уголовных делах с участием ребенка рассмотрены 
задачи, которые лежат в поле компетенции судебно-психологической 
экспертизы. Показана важная роль грамотного отбора свидетельских 
показаний ребенка для экспертного анализа исходящих данных. В частности 
указана необходимость фиксирования его высказываний аутентично. 

Ключевые слова: ребенок, уголовное производство, оценка показаний, 
негативное влияние. 

 
PSYCHOLOGICAL ESTIMATION OF THE CHILD'S TESTIMONY IN 
CRIMINAL PROCEEDING. FACTORS RELATING TO A NEGATIVE 
INFLUENCE ON THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE 

CIRCUMSTANCES REPRODUCTION 
 

N. Arefina 
 

The article describes the problem of assessing the testimony of a child about 
legally significant events as an eyewitness (participant) of which he appeared at 
each stage of the formation of his testimony (directly or indirectly reflecting certain 
facts, preserving and processing directly perceived or acquired by logical means, 
reproducing stored information). The main age patterns of the child’s mental 
activity (level of mental development in general and the level of development of 
intelligence, speech, and different types of memory in particular; individual 
propensity; victimhood) are analyzed, limiting its capabilities at the stages of 
perception of events and phenomena, as well as reproduction of perceived 
circumstances. Along with the abovementioned, external factors that can affect the 
content of the child’s testimony, including incorrectly formulated questions from the 
interrogator are noted. The boundaries of the competence of psychological 
examination in terms of assessing the testimony of the child are indicated. On the 
basis of expert experience in the use of special psychological knowledge in 
criminal cases involving a child, the tasks that fall within the competence of the 
forensic psychological examination are reviewed. The important role of competent 
selection of children's testimony for the expert analysis of outgoing data is shown. 
In particular, the need to record his authentic statements is indicated. 

Key words: child, criminal proceedings, assessment of evidence, negative  
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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОСВІДОМОСТІ В ДИСКУРСІ 

ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
НЕПОВНОЛІТНІХ ПІДЕКСПЕРТНИХ  

 
У статті розглянуто проблему експертної діагностики індивідуально-

особистісних характеристик неповнолітніх підекспертних. 
Систематизовано та узагальнено методичні підходи щодо вивчення 
параметрів самосвідомості в контексті судово-психологічної експертизи 
неповнолітніх. Співставлення даних про стан і особливості 
самосвідомості неповнолітніх з результатами аналізу ситуації і поведінки, 
з урахуванням міжіндивідуальної варіативності показників психічного 
розвитку та своєрідності соціальної ситуації визначено як фактор, що 
підвищує рівень достовірності та обґрунтованості експертних висновків. 

Ключові слова: самосвідомість, судово-психологічна експертиза, 
неповнолітні підекспертні. 

 
 
Судово-психологічна експертиза неповнолітніх підекспертних 

(обвинувачених, свідків, потерпілих) є одним з найбільш складних 
предметних видів експертизи, що визначається як неоднозначністю їх 
юридичного значення й особливою вразливістю підекспертних, так і 
необхідністю застосування спеціальних знань в галузі дитячої психології і 
патопсихології, психології розвитку та вікової психології, психодіагностики 
дітей і підлітків. 

Проблема удосконалення процедури експертного дослідження, 
оптимізації його змісту та форми, обґрунтованості експертних висновків 
щодо неповнолітніх підекспертних стає все більш актуальною в контексті 
вимог надійного забезпечення справедливості судових рішень. 

Необхідність оптимізації методичного забезпечення експертної 
діяльності відносно неповнолітніх підекспертних обговорюється як у 
фундаментальних психологічних дослідженнях, так і в окремих 
публікаціях (Н. Алікіна, Н. Арефіна, М. Коченов, І. Кудрявцев, В. Мухіна, 
В. Нагаєв, Ф. Сафуанов, Т. Савкіна, О. Сліпець та ін.). 

Метою статті є визначення можливостей використання методів 
діагностики особливостей самосвідомості неповнолітніх підекспертних у 
судово-експертній діяльності психолога-експерта в контексті проблеми 
детермінованості й обґрунтованості експертних висновків. 
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Регламентація судово-психологічної експертизи неповнолітніх 
підекспертних здійснюється відповідно до п. п. 1.8., 3.3 Інструкції про 
призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень 
№ 53/5 від 08.10.1998 р. зі змінами та доповненнями [1]. 

Перелік питань, які вирішуються судовою експертизою, припускає 
аналіз психологічних аспектів ситуацій справи та психічного стану 
неповнолітньої особи, особливостей її сприймання та оцінювання, 
відносин щодо конкретної людини та до самого себе; можливостей 
адаптації та стійкості до впливу стресових ситуацій. 

Методика експертного дослідження передбачає використання 
науково обґрунтованих методів і засобів дослідження об'єкта судової 
експертизи, розв’язання експертного завдання в пропонованій експертній 
ситуації. За визначенням М. Бондар, «експертна методика − це програма 
вирішення експертного завдання, що складається з послідовних практичних і 
логічних операцій та передбачає застосування системи визначених методів 
дослідження» [2, с. 17]. 

Обов'язковою складовою експертного дослідження є зіставлення 
даних про стан і особливості психічного розвитку неповнолітнього з 
результатами аналізу ситуації і поведінки підекспертного з урахуванням 
міжіндивідуальної варіативності показників психічного розвитку та 
своєрідності соціальної ситуації розвитку. 

Співвіднесення вивчення самосвідомості з завданнями експертної 
діяльності має спиратися на розуміння її як багатомірного феномену, 
який розглядається з позиції системно-структурного підходу, 
сформульованого в роботах Б. Ананьєва, Б. Братуся, Є. Голубевої, 
Л. Ковара, Б. Ломова, В. Мерліна, А. Томаса, Е. Фромма, С. Чесс, 
Є. Юдіна та інших авторів. Отже, відбір методів діагностики доцільно 
здійснювати саме в контексті даного підходу, виходячи з таких 
характеристик особистості: 

 психофізіологічної − передбачає діагностику типологічних 
якостей особистості загального порядку, що мають переважно природну 
обумовленість (зокрема, таких як гетерономність − автономність, 
концентричність − ексцентричність, баланс особистісних властивостей, 
працездатність, стресовий стан); 

 психологічної − включає визначення індивідуальних 
особливостей самосвідомості, емоційної сфери, тривожності, 
поведінкових проявів, мотивації у тій мірі, наскільки є розробленими 
методики їх діагностики стосовно неповнолітніх; 

 соціальної − зорієнтована на вивчення реально існуючої оцінної 
системи, що задається в найближчому мікросоціумі неповнолітніх 
підекспертних у якості критеріально-еталонного зразка і зумовлює певну 
тенденцію розвитку самосвідомості особистості; 

 соціокультурної − включає в себе вивчення системи ціннісних 
орієнтацій неповнолітніх підекспертних і їхнього найближчого оточення. 

На нашу думку, урахування зазначених характеристик при підборі 
комплексу діагностичних методик експертного дослідження структурних 
складових самосвідомості неповнолітніх підекспертних має підвищити 
рівень достовірності та доказовості експертних висновків. 
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В основі психологічної діагностики індивідуально-психологічних 
особливостей особистості неповнолітніх підекспертних лежать чотири 
основних принципи, що взагалі визначають побудову 
психодіагностичного дослідження [3; 4; 5; 6; 7]: 

1. Принцип методичного обмеження передбачає, що розроблений у 
рамках однієї теоретичної концепції метод, не може бути повною мірою 
використаний для об'єктивізації тієї сторони об'єкту, яка висвітлена іншою 
теорією. 

2. Принцип взаємної перевірки та зіставлення отриманих результаті 
між собою [8]. Будь-яка методика має більш широкі можливості 
зондування, крім її прямої цільової спрямованості. При адекватному 
підборі методик результати, отримані за допомогою однієї методики, 
перевіряються через додаткові можливості іншого діагностичного 
інструментарію. 

3. Принцип необхідності-достатності полягає в тому, що набір і 
кількість діагностичних процедур повинні бути мінімально необхідними, і 
в той же час цілком достатніми для об'єктивного вивчення психічної 
реальності. Більшість психологічних методик дозволяє отримати більш 
широкий спектр даних за рахунок додаткових можливостей методики. 
Психологу-експерту необхідно так побудувати діагностичний алгоритм, 
щоб, використовуючи основну спрямованість і додаткові можливості 
методик, скласти на основі діагностичного алгоритму необхідний набір 
інструментальних засобів і технік, що дозволяють економічно та досить 
надійно провести дослідження. 

4. Принцип взаємозв'язку можливостей діагностичного інструментарію 
та глибини зондування психічної реальності передбачає, що кожна конкретна 
методика досліджує те, на що вона спрямована, лише на певному рівні. 

Зазначимо, що процедура судово-психологічної експертизи 
неповнолітніх підекспертних (обвинувачених, свідків, потерпілих) 
визначається як особливий різновид міжособистісної взаємодії, коли 
підекспертному надається допомога психологічними засобами у разі 
виникнення в нього проблем або утруднень комунікативного характеру. 
Вона надає можливість не тільки отримати інформацію для експертних 
висновків, але й розвантажує від комунікаційних труднощів психіку 
неповнолітніх, знімає ситуативну дезадаптацію, що природно виникає 
при переході від спонтанного спілкування до цілеспрямованого, 
спланованого, самокерованого [9]. 

У психодіагностичній практиці найбільш поширена типологія 
діагностичних методик за цільовим призначенням, у рамках якої їх можна 
умовно диференціювати на три основні групи: 

 описові − спостереження, бесіди, анкетування, опитування, 
інтерв'ю, аналіз результатів діяльності, контент-аналіз; 

 оціночно-вимірювальні, які дозволяють отримувати відносно точні 
кількісні й якісні характеристики досліджуваних психологічних 
властивостей: проектні, процесуальні, критеріально-орієнтовані тести, 
тести станів і властивостей тощо; 

 пояснювальні, до яких відносять метод експериментального 
дослідження, якісний і кількісний аналіз результатів і емпіричних даних [10]. 
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Виходячи із зазначеної типології розглянемо методики, що є 
найбільш адекватними завданням діяльності психолога-експерта щодо 
неповнолітніх підекспертних. 

До класичних описових методів практичної психології відносять 
спостереження, яке надає ні з чим незрівнянну інформацію про дитину та 
дозволяє виявити явні та приховані факти психічної діяльності. 

У роботі психолога-експерта, як правило, використовується 
парціальне спостереження − короткострокове за періодичністю і 
тривалістю часових витрат, вибіркове за фіксованими показниками. 
Результати спостереження за неповнолітніми підекспертними в ході 
виконання ними того чи іншого завдання є важливою додатковою 
інформацією для психолога. 

Чільне місце в експертній діагностиці особливостей самосвідомості 
неповнолітніх підекспертних займають оцінно-вимірювальні методи, 
переважно тести, що представляють собою теоретично й емпірично 
обґрунтовану систему завдань. 

Загальновідомо, що психодіагностичні тести умовно диференціюють 
за кількома групами: 

 інтелектуальні, що оцінюють ступінь розвиненості у підекспертних 
різних пізнавальних процесів: мислення, сприйняття, уваги, уяви, пам'яті, 
мови (тести Дж. Векслера, Е. Торренса, О. Ліпмана; методики «Червоно-
чорна таблиця», «Коректурна проба», «Оперативна проба» тощо); 

 особистісні, що оцінюють індивідуальні особливості людини, що 
визначають її вчинки: темперамент, характер, мотивація, емоції, здібності 
(опитувальник Я. Стреляу, тест Р. Кеттела, опитувальник А. Мехрабієна-
Н. Епштейна тощо); 

 міжособистісні, що дозволяють оцінити людські відносини в 
різних соціальних групах (соціометрія, тест К. Розенцвейга, методика 
Р. Жиля, методика Т. Лірі, тест К. Томаса, методики PARI і А. Я. Варга-
В. В. Століна). 

Аналіз науково-психологічної літератури показав, що тести, за 
специфікою використаних завдань, можуть поділятися на такі групи: 

 практичні, що включають у себе завдання та вправи, які 
підекспертний виконує в наочно-дієвому плані, тобто практично 
маніпулюючи реальними матеріальними предметами або їх замінниками; 

 образні, що містять вправи з образами, картинками, малюнками, 
схемами, уявленнями, асоціаціями й аналогіями. Вони припускають 
використання уяви, уявних перетворень образів; 

 вербальні, що включають завдання на оперування словами та 
передбачають визначення понять, формулювання висновків, порівняння 
обсягу та змісту різних слів, логічні операції з поняттями. 

З метою вивчення деяких параметрів самосвідомості неповнолітніх 
підекспертних найбільш продуктивними є проектні методи. Проективні 
тести − це особлива група діагностичних тестів, що представляє собою 
спеціальну техніку дослідження тих особливостей особистості, психічних 
властивостей конкретного суб'єкта, які в меншій мірі доступні 
безпосередньому спостереженню чи опитуванню. У проектних тестах 
людині пропонуються неструктуровані завдання, що допускають багато 
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способів виконання. Дана група методик заснована на припущенні, що в 
своєму рішенні суб'єкт проявляє специфічні для нього способи 
реагування. Вони складаються з таких стимулів, реагуючи на які суб'єкт 
проектує властивості, що притаманні його особистості, і саме це зменшує 
ймовірність навмисного створення бажаного враження. Для цього 
пропонується пояснити юридично значущу подію, відновити ціле за 
деталями, надати значення неоформленому матеріалу, створити 
розповідь за картинкою з невизначеним і певним змістом. 

Проективні методики в порівнянні з іншими тестами мають істотну 
перевагу: вони менш суб'єктивні та мало схильні до випадкових, 
ситуативних впливів. У чистому вигляді проектними тестами є всі 
малюнкові, а також низка тестів, що мають лінійні показники (тест 
М. Люшера, тест малюнкової фрустрації К. Розенцвейга, Наnd-тест 
Е. Вагнера тощо). Будь-які тестові методики в більшій мірі свідчать про 
те, що може робити неповнолітній підекспертний у даний час. Але вони 
не можуть надати психологу-експерту інформацію про те, чому суб'єкт 
виконує тест саме так. Щоб відповісти на ці запитання, необхідно 
досліджувати умови розвитку, мотивацію, соціальний анамнез та інші 
істотні показники та чинники, що детермінують індивідуально-
психологічні особливості особистості та поведінкові рефлекси. 

До групи об'єктивних методів у психодіагностиці неповнолітніх 
підекспертних також відносять методи якісного та кількісного аналізу 
емпіричних даних. Метод якісного аналізу дозволяє описати властивість, що 
діагностується у відомих наукових поняттях, а метод кількісного − через 
відносну ступінь його розвитку у конкретної дитини в порівнянні з так званою 
нормою. Зокрема, до кількісного аналізу відносять усе різноманіття методів 
ранжирування: за статевими, віковими ознаками тощо. Іноді кількісні та якісні 
характеристики поєднуються в рамках аналізу результатів, отриманих за 
однією методикою, що дає можливість описати досліджувану властивість 
подвійною − кількісно-якісною − характеристикою. 

Отже, в практиці експертної діагностики параметрів самосвідомості 
неповнолітніх підекспертних має реалізуватися системно-інтегративний 
підхід до підбору діагностичного інструментарію, що забезпечить 
підвищення рівня об'єктивності та обґрунтованості експертних висновків. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ САМОСОЗНАНИЯ В ДИСКУРСЕ 
ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДЭКСПЕРТНЫХ 
 

Е. И. Михеева 
М. Л. Михеева 

 
В статье рассмотрена проблема экспертной диагностики индивидуально-

личностных характеристик несовершеннолетних подэкспертных. Система-
тизированы и обобщены методические подходы к изучению параметров 
самосознания в контексте судебно-психологической экспертизы несовершен-
нолетних. Определено, что обязательной составляющей экспертного исследо-
вания является сопоставление данных о состоянии и особенностях 
психического развития несовершеннолетнего с результатами анализа ситуа-
ции и поведения подэкспертного, учетом межиндивидуальной вариативности 
показателей психического развития и своеобразия социальной ситуации 
развития. Сделан вывод о целесообразности отбора методов диагностики в 
контексте следующих характеристик личности: психофизиологической 
(предполагает диагностику типологических качеств личности общего порядка, 
имеющих преимущественно естественную обусловленность); психологической 
(включает определение индивидуальных особенностей самосознания, 
эмоциональной сферы, тревожности, поведенческих проявлений, мотивации); 
социальной (ориентация на изучение реально существующей оценочной 
системы, которая задается в ближайшем микросоциуме несовершеннолетних 
подэкспертных в качестве критериально-эталонного образца и обуславливает 
тенденцию развития самосознания личности); социокультурной (включает в 
себя изучение системы ценностных ориентаций несовершеннолетних 
подэкспертных и их ближайшего окружения). Отмечено, что в основе 
психологической диагностики индивидуально-психологических особенностей 
личности несовершеннолетних подэкспертных лежат четыре основных 
принципа, определяющие построение психодиагностического исследования: 
принцип методического ограничения, принцип взаимной проверки и сопостав-
ления полученных результатов между собой, принцип необходимости-доста-
точности, принцип взаимосвязи возможностей диагностического инстру-
ментария и глубины зондирования психической реальности. Подчеркнуто, что 
процедура судебно-психологической экспертизы несовершеннолетних 
подэкспертных (обвиняемых, свидетелей, потерпевших) определяется как 
особая разновидность межличностного взаимодействия, при котором 
испытуемым оказывается помощь психологическими средствами в случае 
возникновения у них проблем или затруднений коммуникативного характера. 
Это дает возможность не только получить информацию для экспертных 
заключений, но и разгружает от коммуникационных трудностей психику 
несовершеннолетних, снимает ситуативную дезадаптацию, что естественно 
возникает при переходе от спонтанного общения к целенаправленному, 
спланированному, самоуправляемому. Определена необходимость 
реализации системно-интегративного подхода к подбору диагностического 
инструментария, который обеспечит повышение уровня объективности и 
обоснованности экспертных выводов. 

Ключевые слова: самосознание, судебно-психологическая экспертиза, 
подэкспертные несовершеннолетние. 
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STUDYING THE PECULIARITIES OF SELF-CONSCIOUSNESS IN THE 
DISCOURSE OF THE PROBLEM OF FORENSIC-PSYCHOLOGICAL 

EXAMINATION  
OF A MINOR SUBJECT 

 
O. Mikhieieva 
M. Mikheieva 

 
The article deals with the problem of expert diagnosis of individual and 

personal characteristics of minors under subject. Systematic and generalized 
methodological approaches to the study of the parameters of self-consciousness 
in the context of forensic psychological examination of minors. It was determined 
that a mandatory component of expert research is a comparison of data on the 
state and characteristics of the mental development of a minor with the results of 
an analysis of the situation and behavior of the subject, taking into account the 
inter-individual variation of indicators of mental development and the peculiarity of 
the social situation of development. The conclusion is made about the expediency 
of selecting diagnostic methods in the context of the following personality 
characteristics: psychophysiological (implies the diagnosis of typological 
personality qualities of a general order, which are predominantly natural 
conditionality); psychological (includes determining the individual characteristics of 
self-consciousness, emotional sphere, anxiety, behavioral manifestations, 
motivation); social (orientation to the study of a real-life assessment system, which 
is set in the nearest microsocium of minors under the experts as a standard-
reference sample and determines the tendency for the development of self-
identity); sociocultural (includes the study of the system of value orientations of 
minors under expert and their immediate environment). It is noted that the basis of 
psychological diagnosis of individual psychological characteristics of the 
personality of minors under the expert are four basic principles that determine the 
construction of a psychodiagnostic study: the principle of methodical limitation, the 
principle of mutual verification and comparison of the results obtained among 
themselves, the principle of necessity-sufficiency, the principle of the relationship 
of diagnostic tool capabilities and depth sensing psychic reality. It was 
emphasized that the procedure of forensic psychological examination of minors 
subject (accused, witnesses, victims) is defined as a special kind of interpersonal 
interaction, in which the subject is assisted by psychological means in case of 
problems or difficulties of a communicative nature. This makes it possible not only 
to obtain information for expert opinions, but also relieves the psyche of minors 
from communication difficulties, relieves situational maladjustment, which naturally 
arises from the transition from spontaneous communication to targeted, planned, 
self-managed. The need to implement a system-integrative approach to the 
selection of diagnostic tools, which will increase the level of objectivity and validity 
of expert findings, has been determined. 

Keywords: self-consciousness, forensic psychological examination, subject 
minors. 
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Приймаючи до уваги те, що за останні роки до судово-експертних 

установ стали надходити на дослідження друковані видання та 
усвідомлюючи значення та цінність книжкових скарбів, виникла 
необхідність розробки методики мистецтвознавчого дослідження 
стародрукованої книги (стародруку). 
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Сьогодні стародруками називають видання, що вийшли друком до 
1830 р. включно [1, с. 92]. 

Кожна книга кириличного шрифту XV–XVII ст. є пам’яткою друку, 
підлягає зберіганню та вивченню. Суспільство не може розвиватися 
достатньо цивілізовано, якщо серед своїх пріоритетів не бачить завдання 
збереження книжкових багатств. Вони мають величезну історичну, 
наукову, духовну, а також матеріальну цінність. 

Рукописні книги, стародруки, рідкі та цінні видання XIX–XX ст., тобто 
книжкові пам’ятки – це духовна скарбниця людства, його колективна 
пам’ять. Рідкісність в історико-культурному плані не вичерпується 
кількістю екземплярів, які збереглися, хоч і цей факт повинен 
враховуватися. Самими рідкісними є, як правило, не малотиражні, а 
масові видання (букварі, календарі, пісенники), кількість збережених 
примірників яких на сьогоднішній день, невелика [2, с. 5, 234–282]. 

Книги мають велику історію, яка вимірюється багатьма століттями. 
Вже на початку розвитку людства, його культури, виникла необхідність 
закріпляти найважливіші справи, думки, життєвий досвід у письмовій 
формі. Природно, що при переході від середньовіччя до епохи 
Відродження рукописна книга вже не могла задовольняти зростаючим 
потребам суспільства. Вона повинна була уступити місце новій книзі, яка 
вже не писалась, а друкувалась на верстаті, за допомогою кліше, яке 
набиралось із рухливих металевих літер. 

Друкування книг рухливими металевими літерами остаточно 
сформувалось як найбільший винахід в 40-50-х роках XV ст. у Німеччині. 
Першодрукарем у новому та повному розумінні слова був громадянин  

м. Майнца Йоган Гутенберг (1400–1468 рр.) [3, с. 3–6]. 
Слов’янські книги, надруковані кирилицею, стали видаватися в 80–

90-х роках XV ст. В 1483 р. в Кракові почав друкувати слов’янські книги 
кирилицею краківський міщанин Швайпольт Фіоль. Його книги датовані 
1491 р., але друкувалися вони раніше. З 1517 р. в Празі друкує книги для 
східних слов’ян, насамперед, для білорусів та українців, Франциск 
Скорина. Його знаменита Біблія (1517–1519) у перекладі на сучасну 
народну мову, була відзвуком реформації, можливо, гуситського руху. 
Пізніше (1525 р.) Скорина видає книги у Вільно. 

В 50–60-х рр. XVI ст. книгодрукування виникає у Москві.  
Засновником книжкового друкування на території України та Росії 

стає Іван Федоров. Він видає у Москві першодрукований «Апостол» 1564 
р. – першу російську датовану книгу. До цього в Москві виходили анонімні 
видання [4, с. 36–37]. 

Пізніше Іван Федоров переніс свою діяльність в Україну. В 1574 р. він 
видав у Львові першу українську друковану книгу – «Апостол». У 
бібліотеці Гарвардського університету (США) було знайдено невідоме 
видання І. Федорова 1574 р. – «Буквар» – для навчання дітей. В 1580–
1581 рр. І. Федоров видав Острозьку Біблію в м. Острог на Волині. 

Протягом XVII–XVIII ст. друкування слов’янських книг кирилицею 
набуває суттєвого поширення. Головними центрами друкарства у східних 
слов’ян, крім Москви та Львова, були Київ, Вільно, Почаїв. За своїм 
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змістом книги кириличного друку XV–XVI ст. були більшою частиною 
церковно-богослужебні, що для того часу було природним. 

У XVIII – першій третині XIX ст. книжок, а також журналів, газет, 
листівок випускається вже значно більше в порівнянні з минулими 
сторіччями, змінюється їхня тематика, художнє оформлення, 
поліграфічне виконання. 

Слов’янські видання дають багато цінних відомостей з історії як 
самого книговидавництва, так і пов’язаних з ним паперового 
виробництва, граверного мистецтва. Майже всі книги на той час 
ілюструвались гравюрами і прикрашались орнаментами. Тому вони є 
скарбницею найцінніших відомостей з історії образотворчого мистецтва – 
графіки, живопису, архітектури, з історії одягу, побуту, техніки.  

Друковані книги XV-XVIII ст. становлять великий інтерес для 
вивчення історії мови. Використання друкувального верстату сприяло 
публікації літературних творів, що в свою чергу, стабілізувало норми 
книжкового друку, а в подальшому – вплинуло на розвиток усного 
мовлення серед широких мас читачів.  

Слід зазначити, що у суспільстві розвивалась і музикальна культура –
друкувались і нотні видання. 

В означений історичний період було випущено біля 4000 видань 
кириличного друку – біля п’яти мільйонів екземплярів (при середньому 
тиражу 1200 екземплярів), книги видавались у 70-ти європейських містах. 
Вже до кінця ХХ ст. – більше 100000 екземплярів. 

Винахід друкарства, книгодрукування, сприяло тому, що наука і 
освіта втратили релігійний характер, зробилися світськими. Книга 
поступово ставала дешевшою, тиражованою, більш доступною для 
користування [5, с. 92]. 

Повної колекції кириличних видань немає в жодній бібліотеці світу. 
Багато з цих книг є рідкісними зовсім не внаслідок того, що так прийнято 
називати усі книги, що друкувались кирилицею до 1700 р. включно, і не 
внаслідок їх видатних типографських особливостей, але тому, що вони 
активно використовувались в громадському та приватному богослужінні, 
для навчання грамоті та т.п., тобто затирались та «зачитувались». 

Взагалі, з точки зору культурології, історії в цілому та історії книги 
зокрема, старовинні друковані видання досліджувались десятки років, 
протягом двох останніх століть фахівцями, які володіли унікальною 
сукупністю знань з книгознавства, історії книги, бібліографії, культури, 
мистецтва, філософії. В галузі вивчення історії слов’янського 
книгодрукування у ХІХ – на початку ХХ століть працювали видатні 
філологи та історики: М. А. Максимович, Д. І. Зубрицький, М. І. Петров, 
 С. Т. Голубєв, П. В. Владимиров, В. Н. Перетц, І. Я. Франко,  
М. С. Возняк, С. И. Маслов та ін. Книжкову гравюру вивчали:  
Д. А. Ровинський, В. В. Стасов, А. А. Сидоров. Мова стародруків була 
предметом дослідження А. І. Соболевського, Є. Ф. Карського,  
Л. А. Булаховського. Бібліографією слов’янських книг ХV-ХVІІІ ст. 
займались: в Україні – Я. Ф. Головацький,  

І. С. Свенцицький, в Росії – В. С. Сопиков, І. П. Каратаєв,  
В. М. Ундольський, А. С. Родоський та ін., у Польщі – К. Естрейхер та ін.  
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Їх методологічні підходи щодо атрибуції та культурологічної оцінки 
стародруків досі актуальні при дослідженні книжкових видань судовими 
експертами-мистецтвознавцями. 

Приступаючи до дослідження стародрукованих книг кириличного 
друку, не має необхідності вдаватися до вивчення текстів цих книг, 
призначених, головним чином для церковної служби. Необхідно 
дослідити історичний період їх друкування, а саме: де, коли, як і для кого 
вони були надруковані. Ці данні або декотрі з них, разом із оголошенням 
в стародруках, можна достатньо просто відшукати. Іноді, вони містяться 
разом з вихідними даними, іноді – в додаткових статтях, у вигляді 
передмови і післямови до тексту. Треба відмітити, що багато з них вже 
вивчені бібліографами та істориками книги, їх можна знайти 
передрукованими у бібліографічних посібниках XIX–XX ст. 

Вивчення зовнішнього вигляду стародрукованих книг іноді допомагає 
пізнанню не тільки історії, але й техніки старовинного книгодрукування. 
Всі відомості, які можна виявити при дослідженні вихідних даних, змісту 
та зовнішнього вигляду стародрукованих книг, треба вважати фактами 
історичного значення, а самі книги – дорогоцінними історичними 
джерелами, які слід дбайливо зберігати. 

В процесі дослідження стародрукованої книги експерту-
мистецтвознавцю необхідно дотримуватися алгоритму дослідження, до 
якого слід віднести наступні ознаки старовинного видання: 

1. Розмір книги. 
Переважаючий розмір стародрукованих книг – середній від 25 см до 

35 см; значно рідкіше зустрічається малий – менше 25 см, та ще більш 
рідкісний – більше 35 см. 

2. Зовнішні ознаки видання. 
При ретельному огляді видання розглядуються його зовнішні ознаки: 

кількість строк на сторінці, висота 10 строк шрифту, кількість аркушів або 
сторінок, наявність сигнатури (нумерації) або її відсутність, кількість 
зошитів, кількість аркушів в зошиті, орнамент, гравюри. Відмічаються 
особливі ознаки видання – друк у два стовпця, обрамлення сторінок – 
рамки лінійні або з наборних прикрас, наборні прикраси, з яких 
складаються заставки, кінцівки. 

3. Форма. 
Книга складається із аркушів, складених тим чи іншим способом. Від 

того, як складений паперовий аркуш, залежить визначення формату 
книги. 

Старовинний папір відрізняється від сучасного видом та якістю – він 
більш пухкий та легкий, при перегляді його на світло наявні прозорі 
полоси – філіграні. Крім того, при просвічувані на одній стороні аркушу у 
наявності марка власника фабрики, на якій виготовлено папір. 

Паперовий аркуш має прямокутну форму, філіграні йдуть паралельно 
короткої сторони аркуша. При згині навпіл, повздовж філіграням, 
утворюється формат аркушу – 2°; паперовий знак виявляється на одній 
половині зігнутого аркушу. При наступному згині навпіл створюється 
формат у четвірку – 4°, філіграні в цьому форматі йдуть поперек сторінок, 
паперовий знак виявляється на згині 2-х аркушів. При подальшому 
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перегині – у восьмушку – 8° філіграні йдуть повздовж сторінки, паперовий 
знак у корінця, на згині 4-х аркушів. Можливий і подальший згин аркушу, 
причому формат вийде у 1/16 долю, філіграні підуть поперек аркушу. 
Такий формат рідко зустрічався, але все ж використовувався для 
друкування книг, був призначений для щоденного використання в 
домашній молитві. У книгах такого малого формату філігрань повинна 
бути у верхніх кутках 8 аркушів, при цьому на кожному аркуші 
залишається така незначна частина знаку, що він зникає при 
щонайменшому обрізі. 

Аркуші, складені навпіл (2°), звичайно об’єднуються у зошити по 8, 
іноді по 6. 

У вигляді винятків, існують видання Євангелій на цільних, не зігнутих 
аркушах, форматом в 1°, скріплених у корінці (московські видання 
Євангелій – 1689 та 1759 рр.). 

Переглянув видання по кількості аркушів в зошиті та розміщенню 
філіграней та водяних знаків, встановлюється формат видання (2°, 4°, 8°, 
12°). 

Кількість рядків. 
Кількість рядків на сторінці, у виданні, надрукованому одним 

шрифтом, звичайно буває однаковою протягом всієї книги, втім для 
точності необхідно порахувати рядки на кількох сторінках, і, якщо 
кількість їх коливається, то треба визначитися з тією кількістю, яка 
частіше всього зустрічається. Якщо видання надруковано кількома 
шрифтами, то число рядків визначається на сторінці для кожного 
шрифту. 

Висота шрифту. 
В опису повинен бути наданий розмір шрифту – висота 10 строк, для 

чого вимірюється відстань від низу 1-ої строки до низу 11-ої, так що в цю 
величину входить висота 10 строк та 10 проміжків між строками. 

Аркушевий склад. 
При огляді книги необхідно проглянути усю книгу, аркуш за аркушем. 

В стародруках перелік аркушів та сторінок рідко буває наскрізним, через 
усе видання. 

Сигнатури. 
При перегляді видання по аркушам необхідно записувати порядок 

колонцифр, а також цифр або літер, які позначають перелік зошитів, 
тобто сигнатури. При огляді аркушів по порядку, необхідно стежити за 
повнотою екземпляру, тобто помічати, чи не має вирізаних аркушів. 

У білоруських та українських виданнях XVI ст. сигнатури 
використовувались не завжди, але у XVII ст. – вони увійшли у постійне 
вживання. Закордонні видання завжди виходили із сигнатурами. За 
відсутністю сигнатур, встановити розподіл книги на зошити часто дуже 
важко, особливо, якщо книга переплетена недостатньо добре і 
палітурка затягнута у корінці. 

Азбука. 
Кирилична старослов’янська азбука нараховує 43 літери. Окрім 

звичних для нас 36 літер у неї були присутні ще 7 грецьких, необхідних 
для правильної передачі грецьких богослужебних слів. Більша частина 
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літер старослов’янського та сучасного російського алфавітів дуже схожі. 
Деякі літери з різних причин та в різний час зникли з алфавіту. Це 
відноситься, наприклад, до «юсів» – великого та малого, які позначали 
носове гласне, що перейшли дуже рано у звуки «у» та «я», хоча і 
використовувались до петровського часу. Літера «ять» передавала звук 
між «і» та «є» (вчені називають її довгим закритим «є»). Літера «ять» 
була виключена як зайва тільки в 1918 р. 

В кирилиці цифри, за візантійським зразком, позначались літерами, 
особливого знака для нуля не існувало. В цифровому значенні літери 
супроводжувались надстроковими знаками – титлами і 
відокремлювались від тексту, що оточує, крапками. В кирилиці числове 
значення мають тільки ті літери, які були запозичені з грецької азбуки: 
«ксі», «псі», «омега», яких не має у слов’янській мові. Літери власне 
слов’янські – «в, ж, ш, щ,ъ, ы, ь» та інші у кирилиці цифрових значень не 
мають. 

Кириличний шрифт. 
Кириличний шрифт – один із слов’янських шрифтів, його 

використовували південні та східні слов’яни. В невеликій південно-
слов’янській області, Боснії, кириличний шрифт був декілька 
видозмінений; їм була надрукована незначна кількість видань, іменується 
він – боснійським. 

Західні слов’яни – використовували інший слов’янський шрифт – 
глаголицький. В Чехії слов’янський шрифт був замінений латинським. 
Щодо виникнення обох шрифтів – кириличного та глаголицького – у 
вчених немає єдності поглядів, можна думати, що ці шрифти виникли 
майже одночасно. 

Крім численних видань, надрукованих кириличним шрифтом у 
східних та південних слов’ян, існує незначна кількість книг, друкованих 
тим же шрифтом в інших європейських, не слов’янських країнах. 

Обидва слов’янські шрифти використовувались протягом століть у 
рукописах. Найбільш стародавні рукописні книги кириличного шрифту, які 
збереглися до теперішнього часу, належать до XI ст., перші друковані 
книги того ж шрифту з’явились тільки в кінці XV ст. 

Вихідні відомості. 
Вихідні відомості розміщуються у стародрукованих книгах в різних 

місцях: у найбільш ранніх (XV-XVI ст.)- за звичай у кінці книги, у післямові. 
В Москві такій прийом зберігся пізніше, до половини XVII ст. У книгах, 
друкованих в Україні та в Білорусі, а також за рубежем, ще в XVI ст. 
з‘являються титульні аркуші, хоч і не повні. Іноді доповнюючи титульний 
аркуш відомості подаються в середині книги. 

Заголовки. 
Більша частина стародрукованих книг за своїм змістом одноманітна і 

призначалася для використання в церковних службах або містила 
вказівки про порядок служби і, лише зрідка, слугувала для домашнього 
читання. Це книги: Біблія, Євангеліє, Новий Заповіт, Апостол, Псалтир, 
Псалтир із послідованням, Псалтир з толкованієм, Часовник, Часослов, 
Мінея загальна, Мінея святкова, Мінея загальна з святковою, Мінеї 
місяцеві, Пролог, Тріодь пісна, Тріодь кольорова, Октоікс, Шостиднєв, 
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Ірмологій, Служебник, Требник, Євангеліє Учительне, Євангеліє Толкове, 
Устав, Акафісти, Служби окремим святим. 

Авторські книги. 
Крім книг, які використовувались при церковній службі і наведені у 

розділі «Заголовки», серед стародруків мається деяка кількість 
авторських книг. Ім’я автора може бути вказано на титульному аркуші або 
в післямові. Але не завжди можна покластися на таку вказівку, особливо 
якщо вона відноситься до твору, створеному багато століть тому назад. 
Найбільш достовірне авторство тільки пізніших письменників та 
проповідників, твори яких були написані за їх життя. 

Місце друкування, друкарня, друкар. 
Місце друку та друкарня часто бувають вказані інакше, ніж їх слід 

позначати. 
При описі книг московського друку XVI та початку XVII ст. назва 

типографії не надається, прийнято називати тільки імена друкарів. 
Починаючи з 1620-х років в описі вказується типографія – Печатний двір 
(так називалася у Москві будівля, де розміщувалась друкарня), але в 
самих книгах ця назва не вказувалась. Іноді даються назви відділів 
Печатного двору: В. Ф. Бурцева, Верхньої друкарні. Починаючи з 1721 р., 
коли був заснований Синод, друкарню у московських та петербурзьких 
виданнях позначають як синодальну, якщо на книзі не має іншої вказівки. 
Якщо відомо ім’я друкаря, то воно згадується після назви друкарні. 

Якщо ім’я друкаря особливо знамените, то можна знайти його без 
назви друкарні. У вихідних відомостях стародруків може бути вказаний не 
тільки рік, але й місяць і дата виходу; усі дані повинні бути детально 
зафіксовані. Якщо вказаний час початку роботи над книгою, то він також 
повинен бути зафіксований. Дати початку та закінчення друку 
дозволяють судити про швидкість друкування у старовинних друкарнях, 
що заслуговує на увагу. 

Дата літочислення. 
Звичайно у книгах XV-XVII ст. рік видання подається не за сучасним 

літочисленням, а за візантійським. Начальним роком його враховується 
рік від створення світу, від якого до Різдва Христова нібито пройшло 5508 
років, тому дата нової ери на 5508 років менше, ніж дата від створення 
світу. В деяких виданнях бувають надруковані дати за обома 
літочисленнями, що полегшує завдання дослідника книги, але частіше 
йому самому доводиться робити розрахунок. Переклад одного 
літочислення на інше ускладнюється тим, що новий рік візантійської ери 
починається з 1 вересня, а новий рік сучасної ери – на 4 місяця пізніше, з 
1 січня. Літочислення, при якому новий рік починається з 1 вересня, 
називається вересневим. Такого літочислення дотримувалися особливо 
твердо у Московії. 

Гравюри. 
В стародрукованих книгах, крім наборного тексту, велику роль 

відіграють гравіровані ілюстрації та гравірований орнамент. Часто на 
початку книги або на початку окремих глав, розміщуються зображення 
передбачуваних авторів – євангелістів, батьків церкви. Ці гравюри, 
зазвичай, друкувались на окремому аркуші. Крім зображень авторів 
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зустрічаються ілюстрації до самого тексту – сцени на біблейські сюжети, 
види міст, будівель, церков, зображення святих. 

Гравюри у середині тексту, за невеликим винятком, не зустрічаються 
у московських виданнях. Особливо великою кількістю ілюстрацій у 
середині тексту, відзначаються українські видання – київські та львівські. 
При описі видання повинні бути згадані усі гравюри як на окремих 
аркушах, так і в середині тексту, з вказівкою аркуша або сторінки, де вони 
знаходяться. 

Орнамент. 
Крім ілюстрацій, стародруковані видання щедро прикрашені 

декоративним гравійованим орнаментом – заставками, кінцівками, 
ініціалами, рамками на полях, рамками навколо титульного аркушу та 
навколо сторінок. Крім гравійованого орнаменту, в стародруках 
зустрічається і орнамент набірний, тобто складений з окремих литих 
прикрас, іноді складний, утворюючий рамки, заставки. Наявність 
наборного орнаменту є характерною ознакою видання. Слід відзначити 
кількість відтисків окремого виду орнаменту, тобто скільки всього 
заставок, кінцівок або ініціалів, а також із скількох дошок зроблені ці 
відтиски. Встановлення кількості відтисків з однієї дошки потребує 
ретельного порівняння відтисків. Іноді зустрічаються подібні прикраси, 
але при уважному розгляді, можливо виявити в них дрібні відзнаки, які 
вказують, що вони були надруковані з різних дошок. 

В’язь. 
В більш пізніших виданнях деякі рядки утворені за допомогою злиття 

ініціалів. Скорочені ініціали бувають поставлені на різному рівні, одна 
літера вставлена в іншу, один штрих служить для утворення двох-трьох 
літер. Рядок, утворений злитими ініціалами, носить назву в’язь. 

Як і весь орнамент, рядки в’язі виконувались гравюрою на дереві, 
зазвичай кожний рядок друкували з цільної дошки. 

Продовжуючи традиції книжкової мініатюри, автори стародрукованих 
книг залишили помітний слід у графічному мистецтві XV-XVI століть. 
Створені ними книги – найвище досягнення майстерності. Їм властиві 
оригінальність, особлива естетика кириличних шрифтів, виразність 
композиції аркушів з фігурними гравюрами, заставками, кінцівками, 
ініціалами та набірними прикрасами. 

Написи та палітурки. 
Окрім типографського матеріалу у деяких екземплярах стародруків 

представляють цікавість рукописні написи. При дослідженні цих 
рукописних записів, можливо виявити, кому належав екземпляр, як він 
переходив від одного власника до другого; інші написи – корегуючи 
позначки коректорів. 

Палітурки стародруків – прості або оригінальні, з тисненням по шкірі, 
або дерев’яні дошки, обтягнуті тканиною – оксамитом чи атласом, 
оздоблені металевими прикрасами [6, с. 204–247]. 

Вищезазначене повинно враховуватись експертом і відігравати 
важливу роль при мистецтвознавчому дослідженні стародруків. 

Кожна книга кириличного шрифту XV-XVII ст. є пам’ятником друку, 
підлягає зберіганню та дослідженню. У світових книгосховищах досі не 
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виявлено більш ніж 200 кириличних видань XVII ст. Вони відомі лише 
тільки по бібліографічним та архівним джерелам. 

Отже, наприкінці статті слід зазначити, що не тільки автор, друкар, 
художник, видавець, а насамперед швидко спливаючий час та історія 
роблять книгу рідкісною та унікальною. 

 
Перелік посилань 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТАРОПЕЧАТНЫХ КНИГ КИРИЛЛИЧЕСКОЙ 

ПЕЧАТИ 
 

И. Л. Ходченко 
Е. В. Юдина 
В. П. Колонюк 

 
Принимая во внимание то, что за последние годы в судебно-экспертные 

учреждения стали поступать на исследование печатные издания и осознавая 
значение и ценность книжных богатств, возникла необходимость разработки 
методики искусствоведческого исследования старопечатных книг. 
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Сегодня старопечатными называют издания, вышедшие в свет до 1830 г. 
включительно. 

Редкость в историко-культурном плане не исчерпывается количеством 
экземпляров, которые сохранились, хотя и этот факт должен учитываться. 
Самыми редкими являются, как правило, не малотиражные, а массовые 
издания, количество сохранившихся экземпляров которых на сегодняшний 
день не велико. 

Изучение славянских изданий позволяет получить много ценных сведений 
по истории, как самого книгоиздательского дела, так и связанных с ним 
бумажного производства, граверного искусства. Почти все книги в то время 
иллюстрировались гравюрами и украшались орнаментами. Поэтому они 
являются кладезем ценных сведений по истории изобразительного искусства, 

В процессе исследования старопечатных книг, эксперту-искусствоведу 
необходимо придерживаться алгоритма исследования. К алгоритму 
возможно отнести следующие признаки старинного издания: размер книги, 
внешние признаки издания, форму, количество срок, высоту шрифта, 
листовой состав, сигнатуры, азбуку, шрифт, выходные сведения, заголовки, 
автора книги, место печати, печатника, дату, гравюры, орнамент, вязь, 
надписи и переплет. 

Ключевые слова: искусствоведческое исследование, старопечатная 
книга (стародрук), кириллическая печать. 

 
SOME PECULIARITIES OF ARTICLES STUDYING  

OF AGING PRINTING BOOKS OF THE CYRIL PRINT 
 

I. Khodchenko 
E. Yudina 

V. Kolonyuk 
 
Taking into account the fact that in recent years, forensic institutions began to 

receive printed publications for research and realizing the value and value of book 
wealth, it became necessary to develop a methodology for the study of old-print 
books (old-timers). 

Today, old-timers are called publications that were published before 1830 
inclusive. 

Rare in historical and cultural terms is not limited to the number of copies that 
have survived, although this fact should be taken into account. The rarest are, as 
a rule, not small-circulation, but mass editions, the number of surviving copies of 
which today is not great. 

The study of the Slavic editions brings a lot of valuable information on the 
history of both book publishing itself and the paper production and engraving art 
connected with it. Almost all the books at that time were illustrated with engravings 
and decorated with ornaments. Therefore, they are a source of valuable 
information on the history of art, 

The RV process of studying early printed books should adhere to the 
following algorithm: book size, external signs, edition, form, term, font height, 
sheet composition, signatures, alphabet, font, output, headings, author of the 
book, misreading, printer, date, prints, ornament, tie, lettering and binding. 

Key words: art criticism, early printed book (old print), cyrillic printing. 
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У статті, на підставі аналізу структури судової експертної методики 

надано основні положення, що досліджуються в рамках науково-дослідної 
роботи «Розроблення методики проведення судових військових експертиз, 
пов’язаних з рівнем обороноздатності Держави». 
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управлінських рішень, посадові особи. 

 
 
Дослідження проблем, що пов’язані з рівнем обороноздатності 

Держави, набули актуальності з причин фактичної неспроможності 
складових сектору безпеки і оборони Держави, зокрема, Міністерства 
оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших 
органів військового управління Збройних Сил України, військових 
формувань та правоохоронних органів України виконувати свій обов’язок 
із забезпечення оборони Держави від агресій зовні у 2014 році з відбиття 
агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської 
областей з питань: 
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– проведення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності 
в інтересах підготовки держави до оборони; 

– прогнозування та оцінки воєнної небезпеки і воєнної загрози; 
– здійснення заходів у зовнішньополітичній сфері, спрямованих на 

запобігання збройному конфлікту та відсіч збройній агресії; 
– формування та реалізація воєнної, воєнно-економічної, військово-

технічної та військово-промислової політики держави; 
– удосконалення структури, уточнення завдань і функцій Збройних 

Сил України та інших військових формувань, забезпечення необхідної 
чисельності їх особового складу, а також їх розвитку, підготовки і 
підтримання на належному рівні боєздатності, бойової та мобілізаційної 
готовності до оборони держави, планування їх застосування; 

– розвитку військово-промислового комплексу, створення 
сприятливих умов для мобілізаційного розгортання галузей національної 
економіки з метою виробництва сучасного озброєння, військової техніки і 
майна; 

– забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, 
утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів 
підготовленими кадрами, озброєнням, військовою та іншою технікою, 
продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та 
фінансовими ресурсами; 

– розвитку військово-технічного співробітництва з іншими державами 
з метою забезпечення Збройних Сил України, інших військових 
формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних 
органів озброєнням, військовою технікою і майном, які не виробляються в 
Україні;  

– підготовки національної економіки, території, органів державної 
влади, органів військового управління, органів місцевого 
самоврядування, а також населення до дій в особливий період; 

– створення державного матеріального резерву та резервних фондів 
грошових коштів; 

– забезпечення охорони Державного кордону України; 
– військово-патріотичного виховання громадян України, підготовки 

молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу 
військової служби; 

– забезпечення розвитку воєнної науки, формування науково-
технічного і технологічного набутку для створення високоефективних 
засобів збройної боротьби; 

– захисту інформаційного простору України та її входження у 
світовий інформаційний простір, створення розвинутої інфраструктури в 
інформаційній сфері; 

– забезпечення відкритого та демократичного цивільного контролю у 
сфері оборони в порядку, визначеному законодавством, та дотримання 
вимог щодо збереження державної таємниці; 

– інших заходів, що впливають на стан обороноздатності Держави. 
Під час проведення досліджень питань, що пов’язані з рівнем 

обороноздатності Держави, аналізуються обставини подій, що 
відбувались в державі в ході виконання заходів реалізації вимог щодо 
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доктринальних та програмних керівних документів з питань розбудови 
складових сектору безпеки і оборони держави, зокрема, Збройних Сил 
України. Так, упродовж 1993 – 2015 років в Україні були прийняті й діяли 
Воєнні доктрини 1993, 2004, (2011, 2012) та 2015 років. При цьому, кожна 
нова редакція Воєнної доктрини України супроводжувалася черговими 
управлінськими рішеннями керівників МО України та Генерального штабу 
ЗС України щодо реформування Збройних Сил України, що за умов 
економічної кризи, систематичного недофінансування, неефективного 
використання бюджетних коштів поступово призводило до руйнування 
військових структур. 

Реформування упродовж 2012-2013 років системи військових 
комісаріатів шляхом скорочення їх чисельності, а також об’єднання 
призвело до неможливості, у разі настання загрозливого періоду, 
виконання завдань щодо мобілізації людських та транспортних ресурсів в 
установлені строки (терміни). 

Разом із тим, у вказаний період мали місце чисельні випадки 
порушення вимог законодавства щодо формування, розміщення, 
зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів 
Державного матеріального резерву. 

При цьому, Державний резерв України, який у тому числі, містить 
запаси матеріально-технічних та сировинних ресурсів, призначених для 
забезпечення розгортання виробництва військової та іншої промислової 
продукції, ремонту військової техніки та майна в особливий період, 
розгортання у воєнний час робіт по відновленню залізничних та 
автомобільних шляхів, морських та річкових портів, аеродромів, ліній, 
споруд зв’язку, газо-, нафтопродуктопроводів, систем енерго- і 
водопостачання для організації безперебійної роботи промисловості, 
транспорту і зв’язку, подання медичної допомоги, у повному обсязі 
виконати поставленні завдання всіма видами та родами військ 
Збройних Сил України опинився неспроможним. 

Запроваджені в 90-х роках законодавчі і організаційні зміни в роботі з 
Державним резервом були непослідовними і несистемними, охоплювали 
переважно адміністративну складову цієї роботи (ліквідація другого 
відділу на підприємствах, звільнення працівників, які відповідали за 
роботу з мобрезервом). 

Крім того, починаючи з 1994 року на підприємствах розпочався 
процес зміни форм власності, також припинено цільове бюджетне 
фінансування на утримання та обслуговування матеріальних цінностей 
мобілізаційного резерву. 

Наведені факти неефективного реформування та безпідставного, 
необґрунтованого скорочення ЗС України, невжиття заходів щодо 
зберігання, поновлення та охорони державного резерву України носили 
системний та масштабний характер, що у свою чергу спричинило суттєве 
зниження рівня боєздатності Збройних Сил України та певною мірою 
призвело до анексії Криму Російською Федерацією, та до військової 
агресії Російською Федерацією на сході країни. 

На теперішній час в Україні розроблено значну кількість посібників, 
підручників, методичних рекомендацій, довідників, присвячених питанням 
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аналізу досвіду участі військових частин (підрозділів), в 
антитерористичній операції. Найбільш цікавими з них є: «Досвід 
застосування збройних сил провідних країн світу», «Методичні 
рекомендації щодо застосування військ (сил)», «Аналіз досвіду 
застосування військ (сил) в сучасних збройних конфліктах під час 
виконання завдань з охорони і оборони місць розташування частин, 
підрозділів (базових районів, районів зосередження)», «Аналіз досвіду 
сучасних збройних конфліктів стосовно оперативного розгортання військ 
(сил). Пропозиції щодо забезпечення та прикриття оперативного 
розгортання військових частин (підрозділів) Збройних Сил України», 
«Оцінка можливостей військових частин (підрозділів) сил спеціальних 
операцій щодо виконання спеціальних завдань», виконані військовими 
науково-дослідними установами. Однак питання, що складають основний 
зміст науково-дослідної роботи, присвячені методиці проведення судових 
військових експертиз, пов’язаних з рівнем обороноздатності Держави 
(починаючи із аналізу умов і факторів, які впливають на виконання 
досліджень, продовжуючи розроблення методичного апарату досліджень 
(основна частина), і завершуючи рекомендаціями щодо раціональних 
способів виконання завдань), у зазначених вище роботах розглядаються 
лише частково. 

Таким чином, комплексний розгляд усього спектру наведених вище 
питань і визначає актуальність статті. 

Підготовка методики проведення судових військових експертиз, 
пов‘язаних з рівнем обороноздатності Держави здійсненна на підставі 
спеціальних знань автора в галузі військового мистецтва та відомостей, 
викладених у відкритих джерелах інформації, а саме: нормативно-
правових актах Верховної Ради України, Ради національної безпеки і 
оборони України, Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони 
України та Генерального штабу Збройних Сил України. 

Під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою 
виконання певного експертного завдання експертами застосовуються 
відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, 
а також нормативно-правові акти та нормативні документи, науково-
технічна, довідкова література, програмні продукти тощо відповідно до 
вимог п. 1.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз 
та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань 
підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, 
що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 
08.10.1998. (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
юстиції № 144/5 від 30.12.2004, № 59/5 від 10.06.2005, № 126/5 від 
29.12.2006, № 1198/5 від 15.07.2008, № 965/5 від 01.06.2009, № 1950/5 
від 26.12.2012, № 1350/5 від 27.07.2015, 1420/5 від 26.04.2017) (далі – 
Інструкції). 

Автори вважають, що основними завданнями військової експертизи, 
пов’язаної з рівнем обороноздатності Держави, зокрема при підготовці та 
в ході застосування за призначенням військових формувань є 
встановлення: 

– обставин застосування та дій військових формувань; 
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– обставин, що призвели до настання тяжких наслідків, загибелі 
людей (військовослужбовців, працівників Служби безпеки України, 
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Національної гвардії України та інших представників міністерств і 
відомств, цивільного населення), втрати озброєння, військової техніки, 
об’єктів державної влади та інфраструктури, особистого майна громадян 
під час застосування військових формувань; 

– відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб вимогам керівних 
документів (покладених обов’язків) [1]. 

До 2015 року експертизи із зазначених питань науково-дослідними 
установами судових експертиз Міністерства юстиції України не 
проводилися і на даний час недосконала науково-методична база 
проведення військових експертиз. 

Після анексії Російською Федерацією Крима та з початком вєнних дій 
на території Донецької та Луганської областей, протягом 2016-2018 років 
до Київського НДІСЕ надходять постанови прокурорів (ухвали судів) про 
призначення експертиз, з дослідження відомостей, що пов’язані з 
наслідками управлінської діяльності посадових осіб органів військового 
управління, командирів та начальників Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до законів військових формувань сектору безпеки і 
оборони, які виконують покладені на них службові обов’язки, що пов’язані 
з рівнем обороноздатності держави. 

З метою нормативного та методичного забезпечення проведення 
зазначених експертиз наказом Міністерства юстиції України від 
27.07.2015 №1350/5 до Інструкції про призначення та проведення 
судових експертиз та експертних досліджень, а також змін до Науково-
методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових 
експертиз та експертних досліджень, були визначені основні завдання 
військової експертизи та орієнтовний перелік питань, що вирішуються. 

Дослідження питань, пов’язаних з причинами зниження рівня 
обороноздатності Держави, виходить за межі компетенції тільки 
військових експертів та є предметом дослідження майнових, 
товарознавчих, економічних, документів фінансово-кредитних операцій, 
психологічних та інших експертиз. 

Питання щодо визначення структури експертної методики (структури 
методики експертного дослідження) багаторазово піднімалися в наукових 
роботах Т. В. Аверьянової [2], О. Р. Росінської, Л. Є. Ароцкера [3], 
Р. С. Белкіна [4], А. І. Вінберга, Н. П. Майліс [5], О. Р. Шляхова [6] та 
інших вчених. 

При проведенні комплексних комісійних судових експертиз висновок 
комісії експертів та залучених спеціалістів (фахівців) має складатися з 
чотирьох частин: 

– вступної (Вступ), 
– дослідницької (Дослідження), 
– синтезуючої, 
– заключної (Висновки). 
Вступна частина складається співробітниками відділу військових 

експертиз. 
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Дослідницька частина повинна включати: 
– відомості про стан об’єктів дослідження, застосовані методи 

(методики) дослідження, умови їх застосовування; 
– посилання на ілюстрації, додатки та необхідні роз’яснення до них; 
– експертну оцінку результатів дослідження. 
Довідково. Опис процесу застосовування інструментальних 

методів дослідження та проведення експертних експериментів 
можуть обмежуватись викладенням кінцевих результатів. У 
зазначених випадках графіки, діаграми, таблиці, матеріали експертних 
експериментів мають зберігатись у наглядових експертних 
провадженнях і на вимогу органу (особи), який (яка) призначив(ла) 
експертизу (залучив(ла) експерта), можуть надаватись їм для 
ознайомлення. 

За наявності в документі про призначення експертизи (залучення 
експерта) питань, які не належать до предмета експертизи або не 
входять до компетенції експерта, указуються причини, з яких ці питання 
не можуть бути вирішені. 

Узагальнення та оцінка результатів окремих досліджень, які є 
підставою для формулювання висновків, можуть викладатися в 
синтезуючому розділі дослідницької частини висновку експерта. 

Синтезуюча частина. 
У заключній частині викладаються висновки за результатами 

дослідження у вигляді відповідей на поставлені питання в послідовності, 
що визначена у вступній частині. 

Довідково. На кожне з поставлених питань має бути дано відповідь 
по суті або вказано, з яких причин неможливо його вирішити. Якщо 
заключний висновок не може бути сформульований у стислій формі, 
допускається посилання на результати досліджень, викладені у 
дослідницькій частині. 

Оформлення висновку здійснюється встановленим чином відповідно 
до вимог Інструкції та відповідних керівних документів науково-дослідної 
установи судових експертиз. 
 

Перелік посилань References 
 

1. Стаття 17 Конституції України (зі 
змінами). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%B
A/96-%D0%B2%D1%80 

1. Stattia 17 Коnstytutsii Ukrainy (zі 
zminamy) [Article 17 of the Constitution of 
Ukraine (as amended)]. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/9
6-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian]. 
 

2. Про оборону України: Закон України 
(зі змінами). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/1932-12 

2. Pro oboronu Ukrainy: Zakon Ukrainy (zi 
zminamy) [On the Defense of Ukraine: The 
Law of Ukraine (as amended)]. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/1932-12 [in 
Ukrainian]. 
 

3. Про Збройні Сили України: Закон 
України (зі змінами). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/1934-12. 

3. Pro Zbroini Syly Ukrainy: Zakon Ukrainy (zi 
zminzmy) [On the Armed Forces of Ukraine: The 
Law of Ukraine]. URL: https://zakon.rada. 
gov.ua/go/1934-12. [in Ukrainian]. 



Розділ 11. Військова експертиза 

 835

4. Про організацію оборонного 
планування: Закон України (втратив 
чинність 21.06.2018 на підставі Закону 
України «Про національну безпеку 
України» № 2469-VІІ). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/2198-15. 

4. Pro orhanizatsiiu oboronnoho 
planuvannia: Zakon Ukrainy (vtratyv chynnist 
21.06.2018 na pidstavi Zakonu Ukrainy ‘Prо 
Natsionalnu bezpeku Ukrainy’ No 2469-VІІ) 
[On the organization of defense planning: 
The Law of Ukraine (expired on June 21, 
2018 on the basis of the Law of Ukraine ‘On 
National Security of Ukraine’ № 2469-VІІ)]. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2198-15.) 
[in Ukrainian]. 
 

5. Про національну безпеку України: 
Закон України № 2469-VІІ від 
21.06.2018, набрав чинності 
08.07.2018. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/2469-19 

5. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon 
Ukrainy № 2469-VІІ vid 21.06.2018, nabrav 
chynnosti 08.07.2018 [On National Security 
of Ukraine: The Law of Ukraine, entered into 
force July 08, 2018]. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/2469-19 
 

6. Про затвердження Інструкції про 
призначення та проведення судових 
експертиз та експортних досліджень та 
Науково-методичних рекомендацій з 
питань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних 
досліджень: наказ Мінюсту України від 
08.10.98 № 53/5 (із змінами згідно з 
наказами Мінюсту України № 1950/5 від 
26.12.2012, №1350/5 від 27.07.2015, 
№ 1420 від 26.04.2017). URL: 
zakon.rada.gov.ua/go/z0705-98. 

6. Pro zatverdzhennia Instruktsii pro 
pryznachennia ta provedennia sudovykh 
ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta 
Naukovo-metodychnykh rekomendatsii z 
pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh 
ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen: nakaz 
Miniustu Ukrainy vid 08.10.98 No 53/5 (іz 
zminamy zhidno z nakazamy Miniustu 
Ukrainy No 1950/5 vid 26.12.2012, 
No 1350/5 vid 27.07.2015, No 1420 vid 
26.04.2017). [On approval of the Instruction 
on the appointment and conduct of forensic 
examinations and expert research and 
scientific and methodological 
recommendations on the preparation and 
appointment of forensic examinations and 
expert studies: the Order of the Ministry of 
Justice of Ukraine as of 08.10.98 No. 53/5 
(as amended in accordance with the orders 
of the Ministry of Justice of Ukraine No. 
1950/5 as of 26.12.2012, No. 13950/5 as of 
07.27.2015, No. 1420 as of 
26.04.2017]: URL: zakon.rada.gov.ua/go/ 
z0705-98. [in Ukrainian]. 

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ ВОЕННЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ, КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С УРОВНЕМ 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
А. Г. Рувин 

О. П. Средний 
 

В статье предложена методика исследования результатов 
управленческой деятельности органов военного управления стратегического 
(оперативного) уровня Вооруженных Сил Украины в ходе решения ими 
организационных вопросов во время формирования системы обороны 
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государства, строительства и развития составляющих сектора безопасности 
и обороны, в частности Вооруженных Сил Украины. 

Данная структура методики определяет предмет, объект и субъектов, 
основные задачи судебной военной экспертизы, алгоритм действий 
судебного эксперта (комиссии судебных экспертов) при исследовании 
управленческой деятельности органов военного управления в ходе 
реформирования и развития Вооруженных Сил, а также при подготовке и в 
ходе проведения операций (боевых действий) группировок войск (сил). 
Разработанная методика также распространяется на исследования 
причинно-следственной связи нарушения действующего законодательства 
должностными лицами Вооруженных Сил Украины, других образованных 
соответственно закона военных формирований, правоохранительных 
органов сектора безопасности и обороны, которые привели к негативным 
последствиям в строительстве Вооруженных Сил и тяжелым последствиям, 
гибели людей, потери вооружения и военной техники в ходе применения 
группировками войск. 

Ключевые слова: уровень обороноспособности государства, оценка 
управленческих решений, должностные лица.  

 
 

DEVELOPMENT OF METHODS FOR CONDUCTING FORENSIC MILITARY 
EXAMINATIONS THAT ARE RELATED TO THE LEVEL OF THE STATE’S 

DEFENSE CAPABILITY 
 

O. Ruvin 
O. Sredniy 

 
The article proposes a methodology for researching the results of the 

management activities of the military administration bodies of the strategic 
(operational) level of the Armed Forces of Ukraine in solving organizational issues 
during the formation of the state defense system, building and developing the 
components of the security and defense sector, in particular the Armed Forces of 
Ukraine.  

The given structure of the methodology determines the subject, object and the 
sides, the main tasks of the forensic military expertise, the algorithm of actions of 
the forensic expert (commission of forensic experts) in the study of the 
management activities of military control bodies in the course of reforming and 
developing the Armed Forces, as well as during the preparation and conduct 
military operations (battle actions) of the military units (forces). The developed 
methodology also extends to causal research of violations of the current legislation 
by officials of the Armed Forces of Ukraine, other laws of the military formations, 
law enforcement agencies of the security and defense sectors, which led to 
negative consequences in the formation of the Armed Forces and serious 
consequences, loss of life, weapons and military equipment in the course of 
military operation. 

Key words: state defense level, evaluation of management decisions, 
officials. 
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ «ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ВІЙСЬКОВИХ 
ЕКСПЕРТИЗ ЩОДО ОЦІНКИ ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ (КЕРІВНИКІВ, 

КОМАНДИРІВ, НАЧАЛЬНИКІВ) СУБ’ЄКТІВ БРОРОТЬБИ З 
ТЕРОРИЗМОМ В ХОДІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ» 

 
У статті на підставі аналізу структури судової експертної методики 

надано основні положення, що досліджуються в рамках науково-дослідної 
роботи «Розробка методики проведення судових військових експертиз 
щодо оцінки дій посадових осіб (керівників, командирів, начальників) 
суб’єктів боротьби з тероризмом в ході антитерористичної операції». 

Ключові слова: антитерористична операція, методика, боротьба з 
тероризмом, судова військова експертиза, посадова особа. 

 
 
Необхідність дослідження тероризму як суспільно небезпечної 

діяльності, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні 
насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, 
залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на 
життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення 
злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей, потребує вдосконалення 
системи методики «Проведення судових військових експертиз щодо оцінки 
дій посадових осіб (керівників, командирів, начальників) суб’єктів боротьби з 
тероризмом в ході антитерористичної операції» [1]. 

Закон України «Про боротьбу з тероризмом» визначає, що боротьба 
з тероризмом – це діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення, 
мінімізації наслідків терористичної діяльності, а антитерористична 
операція – комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих 
на попередження, запобігання та припинення злочинних діянь, 
здійснюваних з терористичною метою, звільнення заручників, 
знешкодження терористів, мінімізація наслідків терористичного акту чи 
іншого злочину, здійснюваного з терористичною метою [1]. 

Проведення військових експертиз науково-дослідними установами 
судових експертиз Міністерства юстиції України з 27.07.2015 
передбачено пунктом 1.2.9 Інструкції про призначення та проведення 
судових експертиз та експертних досліджень (далі – Інструкція), яку 
затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 
(із змінами) [2]. 

Згідно з пунктом 9.1 Науково-методичних рекомендацій, 
затверджених цим же наказом, основними завданнями військової 
експертизи, у тому числі – щодо оцінки дій посадових осіб (керівників, 
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командирів, начальників) суб’єктів боротьби з тероризмом в ході 
антитерористичної операції, є встановлення: 

– обставин застосування та дій військових формувань суб’єктів 
боротьби з тероризмом в ході антитерористичної операції; 

– обставин, що призвели до настання тяжких наслідків, загибелі 
людей (військовослужбовців, працівників Служби безпеки України (як 
головного органу у боротьбі з тероризмом), Збройних Сил України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та 
інших представників міністерств і відомств, цивільного населення), 
втрати озброєння, військової техніки, об’єктів державної влади та 
інфраструктури, особистого майна громадян під час застосування 
військових формувань; 

– відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб вимогам керівних 
документів (покладених обов’язків) [2]. 

Основними завданнями судової військової експертизи з дослідження 
управлінської діяльності посадових осіб (керівників, командирів, 
начальників) суб’єктів боротьби з тероризмом є встановлення: 

– порядку роботи органів військового управління, командирів та 
начальників Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних 
органів спеціального призначення сектору безпеки і оборони, які 
виконують покладені на них службові обов’язки з планування бойового 
застосування відповідних сил та засобів; 

– відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб вимогам керівних 
документів (покладених обов’язків) тощо [2]. 

Не дивлячись на об’єктивну необхідність подібних досліджень, до 
27.07.2015 експертизи із зазначених питань науково-дослідними 
установами судових експертиз Міністерства юстиції України та інших 
передбачених чинним законодавством міністерств та відомоств держави 
не проводились, науково-методичні аспекти проведення військових 
експертиз не розроблялись. 

Тому, практика проведення подібного роду експертних досліджень 
потребувала відпрацювання алгоритму дій судового військового експерта 
щодо дослідження дій (бездіяльності) посадових осіб (керівників, 
командирів, начальників) суб’єктів боротьби з тероризмом в ході 
антитерористичної операції, як комплексу скоординованих спеціальних 
заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення 
злочинних діянь, здійснюваних з терористичною метою, звільнення 
заручників, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків 
терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з терористичною 
метою. Як наслідок, співробітниками Київського НДІСЕ Міністерства 
юстиції України проводиться науково-дослідна робота – розробка 
методики «Проведення судових військових експертиз щодо оцінки дій 
посадових осіб (керівників, командирів, начальників) суб’єктів боротьби з 
тероризмом в ході антитерористичної операції» [1]. 

Науково-дослідна робота містить відправні дані щодо концептуальної 
розробки й подальшого вдосконалення актуальних методик з питань 
дослідження відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб Служби 
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безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 
законів військових формувань сектору безпеки і оборони вимогам керівних 
документів (покладених обов’язків) при використанні сил та засобів Служби 
безпеки України Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ 
України, військових формувань й правоохоронних органів спеціального 
призначення згаданого сектору – суб’єктів боротьби з тероризмом, що 
призвело до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей тощо. 

Концептуальні, теоретичні визначення структури експертної методики 
неодноразово піднімалися в наукових роботах Т. В. Аверьянової [3], 
Л. Є. Ароцкера [4], Р. С. Белкіна [5], О. Р. Шляхова [6] та інших. 

На сучасному етапі розвитку теорії та практики судової експертизи 
сформовано думку, що методика експертного дослідження складається з 
послідовного викладення змісту стадій методики, які можна звести до: 

1. Попереднього (підготовчого) дослідження. 
2. Роздільного (аналітичного) дослідження. 
3. Експертного експерименту. 
4. Порівняльного дослідження. 
5. Оцінки результатів (синтезу) проведеного дослідження та 

формулювання висновків. 
6. Оформлення ходу та результатів експертного дослідження 

висновком (експертним дослідженням) [7]. 
Як свідчить експертна практика, предметом судової військової 

експертизи при дослідженні управлінської діяльності посадових осіб 
(керівників, командирів, начальників) суб’єктів боротьби з тероризмом під 
час проведення антитерористичної діяльності є встановлення судовим 
експертом фактів (суджень про факти) з визначених слідчим або судом 
питань щодо: 

– порядку роботи органів військового управління, командирів та 
начальників Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших 
утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних 
органів спеціального призначення сектору безпеки і оборони, які 
виконують покладені на них службові обов’язки з планування та бойового 
застосування відповідних сил та засобів; 

– відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб суб’єктів боротьби з 
тероризмом вимогам керівних документів (покладених обов’язків). 

Об’єктом експертного дослідження є матеріальні носії доказової 
інформації – матеріали кримінального провадження (показання свідків, 
потерпілих, обвинувачених, речові докази, витребувані документи, 
висновки експертів). 

Як свідчить практика, методика проведення подібних експертиз 
передбачає, перш за все, необхідність детального дослідження судовим 
експертом та аналізу нормативно-правових актів, відомчих та 
міжвідомчих наказів у сфері боротьби із тероризмом, чинних станом на 
час відповідних подій, щодо: 

– порядку організації і проведення антитерористичної операції та 
організації охорони громадського порядку, забезпечення безпеки 
громадян, захисту особи, держави і суспільства від тероризму, виявлення 
та усунення причин і умов, які його породжують; 
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– визначення правових та організаційних основ боротьби з цим 
небезпечним явищем, повноважень і обов'язків органів виконавчої влади, 
об'єднань громадян і організацій, посадових осіб та окремих громадян у 
цій сфері, порядку координації їх діяльності, гарантії правового і 
соціального захисту громадян у зв'язку із участю у боротьбі з 
тероризмом; 

– порядку застосування (використання) фізичної сили, спеціальних 
засобів, зброї та спеціальної техніки військовослужбовцями Служби 
безпеки України, Збройних Сил України, співробітниками правоохоронних 
органів, іншими визначеними чинним законодавством особами, у тому 
числі при проведенні антитерористичної операції та охороні громадського 
порядку тощо. 

Крім того, виходячи з об’єктивності та неупередженості, судовий 
військовий експерт (комісія експертів) також досліджує та аналізує акти 
міжнародного та національного законодавства, якими в Україні 
надається, реалізується та забезпечується право громадян на мирні 
зібрання. Вивчаються та аналізуються прийняті рішення та вчинені дії 
посадовими особами Служби безпеки України, у тому числі, 
Антитерористичного центру при Службі безпеки України, з приведення у 
відповідні ступені готовності та визначення рівня терористичної загрози, 
а також завчасної підготовки антитерористичних заходів (операції) із 
залученням посадових осіб суб’єктів боротьби із тероризмом, яка 
полягала у наступних вчинених рішеннях (діях, бездіяльності): 

– плануванні проведення антитерористичної операції (з урахуванням 
оперативної обстановки та терористичних загроз); 

– приведенні сил та засобів АТЦ при СБ України у готовність; 
– залученні сил та засобів суб’єктів боротьби із тероризмом; 
– налагодженні взаємодії між суб’єктами боротьби із тероризмом для 

проведення конкретної спецоперації; 
– організації роботи оперативного штабу з управляння АТО; 
– наявності визначених чинним законодавством умов для 

антитерористичної операції; 
– безпосереднього проведення антитерористичної операції 

(проведення антитерористичних заходів, встановлення 
антитерористичного режиму, блокування (обмеження) руху транспортних 
засобів, дослідження способів дій військовослужбовців та працівників 
правоохоронних органів під час силових засобів) та управління нею тощо. 

Практика проведення подібного роду експертних досліджень свідчить 
також про необхідність дослідження судовим експертом понесених 
витрат (збитків) у зв’язку із залученням військовослужбовців та 
працівників суб’єктів боротьби з тероризмом та використанням ними 
спеціальних засобів, боєприпасів та вогнепальної зброї, а також 
безпосереднього причинно-наслідкового зв’язку між діями, рішеннями та 
наказами керівників Служби безпеки України, Збройних Сил України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби 
України, інших суб’єктів боротьби з тероризмом під час планування, 
організації та проведення антитерористичної операції з настанням 
тяжких наслідків, зокрема у вигляді: загибелі громадян, 
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військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, 
спричинення цим особам тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, 
а також пошкодження майна юридичних та фізичних осіб тощо. 

Суб’єктом судової військової експертизи при досліджені відповідності 
дій (бездіяльності) посадових осіб під час боротьби з тероризмом, є 
визначені керівниками судово-експертних установ судові військові 
експерти цих установ, а також судові військові експерти, які не є 
працівниками цих установ та пройшли відповідну підготовку й отримали 
кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 16.1 «Військові 
дослідження», а також залучені спеціалісти (фахівці) відповідних 
міністерств та відомств. 

В роботі також наведені вимоги до оформлення та надання висновків 
судових експертів (повідомлень про неможливість надання висновку) з 
питань дослідження дій посадових осіб (керівників, командирів, 
начальників) суб’єктів боротьби з тероризмом в ході антитерористичної 
операції, їх оцінка, узагальнення отриманих результатів. 

Результати науково-дослідної роботи мають стати ефективним 
засобом удосконалення та покращення якості виконання судових 
експертиз з питань дослідження відповідності дій (бездіяльності) 
посадових осіб військових формувань вимогам керівних документів 
(покладених обов’язків), під час оцінки дій посадових осіб (керівників, 
командирів, начальників) суб’єктів боротьби з тероризмом в ході 
антитерористичної операції, правомірності використання 
військовослужбовцями вогнепальної зброї тощо. 

Актуальність даної науково-дослідної роботи визначається 
відсутністю методичної літератури з цих питань. До методів дослідження 
слід віднести: 

– загальні: формально-логічні методи пізнання, аналіз, синтез, 
узагальнення, індукція, дедукція, гіпотеза, аналогія; 

– загальнонаукові: системний підхід, контент-аналіз, дискурс-аналіз, 
інтент-аналіз, порівняння і зіставлення, моделювання, реконструкція, 
спостереження; 

– спеціальні: (спостереження, порівняння, конкретизація, системний 
підхід). 

Методика, призначена для використання в експертній практиці та для 
підготовки експертів за спеціальністю 16.1 «Військові дослідження». 

 
Перелік посилань 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ «ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНЫХ ВОЕННЫХ 

ЕКСПЕРТИЗ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
(РУКОВОДИТЕЛЕЙ, КОМАНДИРОВ, НАЧАЛЬНИКОВ) СУБЪЕКТОВ 
БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ В ХОДЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ» 
 

А. П. Власюк 
 

В статье проанализировано современное состояние методики 
исследования оценки действий должностных лиц во время 



Розділ 11. Військова експертиза 

 843

антитеррористической операции при проведении судебной военной 
экспертизы. Изложена структура методики, определены предмет, объект, 
субъекты и основные задачи судебной военной экспертизы, отработан 
предполагаемый алгоритм действий судебного эксперта при проведении 
соответствующих исследований. 

Разрабатываемая методика распространяется на исследование: 
причинно-следственной связи нарушения действующего законодательства 
должностными лицами Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил 
Украины, других созданных в соответствии с законом воинских 
формирований, правоохранительных органов сектора безопасности и 
обороны, с наступлением тяжких последствий – гибелью людей, 
причинением материального вреда юридическим и физическим лицам и так 
далее. 

По результатам научно-исследовательской работы будет предложено 
внести данную методику в Реестр методик проведения судебных экспертиз и 
в Перечень научно-технической и справочной литературы по специальности 
16.1 «Военные исследования». 

Ключевые слова: антитеррористическая операция, методика, борьба с 
терроризмом, судебная военная экспертиза, должностное лицо. 

 
THE DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY «CONDUCTING 

FORENSIC MILITARY EXAMINATIONS EVALUATING THE ACTIONS OF 
OFFICERS (LEADERS, COMMANDERS, CHIEFS) SUBJECTS OF FIGHT 

AGAINST TERRORISM IN THE COURSE OF ANTI-TERRORIST 
OPERATION» 

 
A. Vlasiuk 

 
The article analyzes the current state of the research techniques for 

evaluating the actions of officials during an antiterrorist operation during a forensic 
military examination. The structure of the methodology is outlined, the subject-
matter, object, subjects and main tasks of the forensic military expertise are 
determined, the proposed algorithm of actions of the forensic expert during the 
relevant studies has been developed. 

The developed methodology covers the study of a causal violation of the 
current legislation by officials of the Security Service of Ukraine, the Armed Forces 
of Ukraine, and other military units established in accordance with the law, law 
enforcement agencies of the security and defense sectors, with the onset of 
serious consequences – the loss of people, the cause of material damage to legal 
entities and individuals and so on. 

According to the results of research work, it will be proposed to include this 
methodology in the Register of methodologies for conducting forensic expertises 
and in the List of scientific, technical and reference literature majoring in 16.1 
‘Military research’. 

Key words: anti-terrorist operation, methodology, fight against terrorism, 
judicial military expertise, official. 
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СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЗДАТНОСТІ 

УСВІДОМЛЮВАТИ ЗНАЧЕННЯ СВОЇХ ДІЙ ТА КЕРУВАТИ НИМИ В 
ОСІБ, ЯКІ СКОЇЛИ СЕКСУАЛЬНІ ЗЛОЧИНИ 

 
У статті наведені результати наукового дослідження, виконаного в 

рамках докторської дисертації на тему «Судово-психіатрична оцінка осіб, 
які скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті». 
Дослідження ґрунтується на аналізі суцільної вибірки з підекспертних, які 
скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному підґрунті та 
знаходилися на судово-психіатричній експертизі в Київському міському 
центрі судово-психіатричної експертизи з 2000 р. по 2015 р. (протягом  
16 років), усього досліджено 287 підекспертних. У статті проведений 
аналіз наукової літератури, висвітлені дискусійні питання при діагностиці 
парафілій. Наведено судово-психіатричну модель оцінки здатності 
усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними в осіб, які скоїли 
сексуальні злочини 

Ключові слова: судово-психіатрична оцінка, «осудність-обмежена 
осудність»-«неосудність», сексуальнi злочини, розлади сексуального 
потягу. 
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Мета роботи – на основі дослідження клініко-патопсихологічних, 
соціально-демографічних закономірностей протікання психічних розладів, 
застосовуючи метод ситуаційного аналізу, розробити критерії судово-
психіатричної оцінки, з виділенням групи «обмежено осудних», судово-
психіатричну модель оцінки здатності усвідомлювати значення своїх дій 
та керувати ними в осіб, які скоїли сексуальні злочини. 

Методи дослідження. Для досягнення мети обстеження 
використовувалися наступні методи: інформаційно-аналітичний, клініко-
психопатологічний, соціально-демографічний, експериментально-
психологічний, метод ситуаційного аналізу, експертний, статистичний. 

Предмет дослідження – психічні та поведінкові розлади у осіб, які 
скоїли злочини на сексуальному грунтi. 

Актуальність. Серед тяжких злочинів проти особистості особливе місце 
займають злочини проти статевої недоторканості. Характерною рисою цього 
виду злочинності є те, що його найнебезпечнішим проявом є насильницькі 
злочини (зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті 
неприродним способом). Саме ці злочини часто бувають пов’язані з іншими 
формами злочинного насильства – вбивствами, нанесенням шкоди здоров’ю 
різного ступеня тяжкості, побоями, катуванням тощо. Потерпілим, крім 
фізичних ушкоджень, наносяться ще й психологічні травми, які можуть 
зруйнувати все подальше життя людини [1]. 

Боротьба із злочинністю, і, зокрема, сексуальною злочинністю, є 
одним з найважливіших напрямів забезпечення національної безпеки 
України. Право на сексуальну свободу, право на сексуальну 
недоторканість, право на недоторканість сексуального життя є похідними 
від особистих прав людини, а саме права на свободу і особисту 
недоторканість, недоторканість приватного життя [2]. Громадська 
небезпека цього виду правопорушень визначається рядом 
несприятливих тенденцій в її структурі та динаміці, що визначає високу 
значущість проблеми судово-психіатричної оцінка осіб, які скоїли 
насильницькі дії проти статевої недоторканості і статевої свободи 
особистості. У структурі сексуального насильства виявляється зростання 
агресивності, жорстокості злочинців, зростання числа тяжких 
зґвалтувань, серійної сексуальної агресії [3]. 

До останнього часу не розроблено чітких критеріїв судово-
психіатричної оцінки психічних розладив у осіб, які скоїли сексуальні 
правопорушення, зокрема критеріїв «обмеженої осудності». 

Результати та їх обговорення. З метою визначення взаємозв’язку між 
ступенем порушення можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними 
та вирішенням експертних питань, усі спостереження були розподілені на 
2 групи порівняння: 1 група – 198 спостережень: підекспертні, визнані 
«осудними»; 2 група – 13 спостережень: підекспертні, визнані 
«неосудними»; 3 група – «обмежено осудних» – 75 спостережень. Ця 
група – в основному (73 спостереження) була сформована штучно з  
1-ої групи – «осудних», виходячи з концепції «обмеженої осудності». 

Концепція обмеженої осудності базується на системному підході до 
поняття «обмежена осудність», який розроблявся в українській судовій 
психіатрії В. Б. Первомайським, та методологічній позиції «особистість-
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діяльність» Ф. В. Кондратьєва [4, 5]. Діагностика парафілій, визначення їх 
форм та типів проводилося згідно критеріїв діагностики МКХ-10, а також 
дефініцій, прийнятих у вітчизняній психіатрії [6, 7]. 

Експертна оцінка непсихотичних психічних розладів залежить від 
ступеня вираженості таких розладів, у поєднанні з наявністю чи відсутністю 
інших клінічних, соціальних, ситуаційних факторів і вимагає урахування 
сукупності чинників в межах «актуального психічного стану» особи на період 
суспільно небезпечного діяння і на період судово-психіатричної експертизи. 

При цьому слід зазначити, що складною є експертна оцінка тих випадків, 
коли розлади сексуального потягу виникли при розладах особистості 
(психопатіях) або є самостійним видом психічної патології. У цих випадках 
необхідною є як психіатрична оцінка стану особи, так і аналіз власно 
сексуальних порушень, що вимагає комплексної експертизи за участю 
психіатра і сексопатолога. При цьому основна увага приділяється 
синдромологічній картині самих розладів сексуального потягу [8]. 

Як відомо, парафіліямі визнаються зміни сексуального потягу, якщо 
вони включають «незвичайні предмети чи вчинки» і/або «якщо індивід 
поступає у відповідності з цими потягами або відчуває значний дистрес 
через них» [9]. Введення в психіатрію терміну «парафілія» було 
обумовлене необхідністю акцентувати увагу на медичних аспектах 
девіантного сексуального потягу на противагу моральній оцінці, яку несли 
в собі поняття «збочення», «відхилення», «перверсія» тощо, оскільки 
будь-яка класифікація парафілій віддзеркалює пануючі в суспільстві 
уявлення про нормальну сексуальну поведінку і сексуальну поведінку, що 
відхиляється [10]. У Діагностичному і статистичному керівництві по 
психічним захворюванням (DSM-IV, 1994) загальними для всіх парафілій 
є два критерії [11]: А) Існування протягом не менше 6 місяців інтенсивних 
сексуально збуджуючих фантазій, сексуальних потягів або поведінки, що 
періодично повторюються; Б) Фантазія, сексуальні потяги або поведінка 
викликають клінічно значущий дистрес або порушення у соціальній, 
професійній або інших важливих галузях функціонування. В даному 
визначенні підкреслюється важливість обох клінічних компонентів 
парафілій – ідеаторного і поведінкового. 

Невизначеність, дискусійність, суперечливість наукових поглядів щодо 
поняття «парафілія», ««збочення», «відхилення», «перверсія» тощо, 
неможливість та суб'єктивність окремого урахування проявів цих 
феноменів окремо від наявного психічного розладу (або поряд з ним), 
неможливість співставлення цих феноменів зі здатністю особи 
усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними не дають можливості науково 
обґрунтованого окремого виділення (в експертних висновках) та окремого 
урахування цих понять щодо здатності особи усвідомлювати свої дії та (або) 
керувати ними. З цієї причини експертне значення має психічний стан 
особи, актуальний на момент здійснення протиправного діяння. 

Безпосередня реалізація високої агресивності в осіб з патологією 
сексуального потягу протікає на рівні потреби – як реалізація потягу, що 
припускає агресивний спосіб задоволення статевої потреби. Реалізація 
потреби полегшується відсутністю особистісних структур, здатних здійснювати 
бар’єрний влив по відношенню до патологічного потягу. Навпаки, 
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самоприйняття патологічного потягу викликає певне і ціннісне відношення до 
сексуальної агресії, що також сприяє здійсненню злочинних дій [12]. 

Як відомо, характерною особливістю агресивних злочинів, що вчиняють 
особи з психічними аномаліями, на відміну від психічно здорових, є 
недостатність регуляторного впливу на поведінку системи цінностей, 
здатних долати диспозиційну, ситуативну і потребнісну логіку поведінки. З 
цим пов’язана й інша їх особливість: більший вплив, ніж у здорових осіб, 
ситуативних чинників на формування мотивації кримінальної агресії. Для 
осіб з психічними аномаліями більш характерні безпосередні форми 
реагування на незначні ситуаційні впливи. Навіть при невисокій їх особис-
тісній агресивності несформованість ціннісних регуляторних механізмів 
легко виявляється в агресивній поведінці під впливом різних чинників. 

Тому вирішення експертного питання щодо істотного впливу наявних у 
підекспертного психічних розладів непсихотичного рівня на його здатність 
усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними під час скоєння злочину 
(тобто питання про обмежену осудність), потребує, по-перше, ієрархічно 
пов'язаного розподілення сукупності критеріїв, що є необхідними для 
використання; по-друге – певного алгоритму експертних дій щодо пошуку, 
виділення, дослідження та узагальнення таких критеріїв в наданих на 
експертизу об'єктах дослідження, за допомогою яких буде можливо 
доказово обґрунтувати відповідний експертний висновок. 

Сукупність експертних критеріїв щодо обмеженої осудності у осіб, які 
скоїли кримінальні сексуальні правопорушення, та їх ієрархічне 
розподілення представлено в табл.1 

 
Таблиця 1 

Загальні (нормативно правові) критерії 
1. Наявність в особи психічного розладу непсихотичного рівня (такого, що не 

сягає рівня тяжкого психічного розладу відповідно зі ст. 1 Закону України «Про 
психіатричну допомогу») на період скоєння суспільно небезпечного діяння. 

2. Наявність в особи психічного розладу непсихотичного рівня у зв’язку з чим 
особа «під час вчинення злочину… не була здатна повною мірою усвідомлювати свої 
дії (бездіяльність) та (або) керувати ними» (ст. 20 КК України). 

Спеціальні (клініко-соціальні) критерії 
1. Клінічні характеристики – статичні та динамічні характеристики психічного 

розладу як на період юридично значущої події (період скоєння злочину), так і на інші 
періоди, що стосуються виникнення, розвитку та плину наявного психічного розладу. 

2. Соціальні характеристики – рівень мікросоціальної та соціальної адаптації. 
3. Особистісні характеристики (розглядаються як клінічна складова 

спеціальних критеріїв при наявності або формуванні розладу особистості або як 
особистісна складова при наявності іншого психічного розладу). 

4. Коморбідні стани (якщо такі є), включаючи стани залежності. 

О
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Е
Ж
Е
Н
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Н
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Індивідуальні (індивідуально-ситуаційні) критерії 
Критерії, що висвітлюють взаємодію, взаємовплив психічного розладу та 

суспільно небезпечного діяння, відбитки психічного розладу (сфер психічної 
діяльності, що змінені, порушені) на етапах мотивування, планування, підготовки, 
вчинення злочину, прогнозування, використання його результатів, оцінювання 
наслідків тощо суспільно небезпечного діяння. 
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За результатами аналізу можемо навести схему судово-
психіатричної моделі оцінки здатності усвідомлювати свої дії та керувати 
ними в осіб, які скоїли сексуальні злочини (рис.1) 

 

 
Рис.1 

 

Таким чином, запропонована судово-психіатрична модель оцінки 
здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними в осіб, які скоїли сексуальні 
злочини, ієрархічна структура критеріїв «обмеженої осудності» буде сприяти 
стандартизації експертної оцінки непсихотичних психічних розладів у осіб, які 
скоїли кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті та забезпеченню 
певного алгоритму дослідження психічного стану особи з відповідними 
психічними розладами, що скоїла суспільно-небезпечне діяння. 
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СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ 

СПОСОБНОСТИ ОСОЗНАВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ И 
РУКОВОДИТЬ ИМИ У ЛИЦ, КОТОРЫЕ СОВЕРШИЛИ СЕКСУАЛЬНЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Е. А. Козерацкая 
 
В статье приведены результаты научного исследования, проведенного в 

рамках докторской диссертации «Судебно-психиатрическая оценка лиц, 
совершивших сексуальные преступления». Автором проанализировано 287 
случаев судебно-психиатрических экспертиз лиц, совершивших сексуальные 
преступления, и которые прошли судебно-психиатрическую экспертизу в 
Киевском городском Центре судебно-психиатрической экспертизы с 2000 по 
2015 год (16 лет). В результате исследования выявлены критерии 
«ограниченной вменяемости» для лиц, совершивших сексуальные 
преступления, предложена судебно-психиатрическая модель оценки 
способности осознавать свои действия и руководить ими у лиц, которые 
совершили сексуальные преступления. 

Ключевые слова: судебно-психиатрическая экспертиза, вменяемость, 
ограниченная вменяемость, невменяемость, сексуальные преступления. 

 
THE MODEL OF FORENSIC PSYCHIATRIC EVALUATION OF ABILITY TO 
REALIZE THE SIGNIFICANCE OF THEIR ACTIONS AND GOVERNE THEM 

BY PERSONS WHO HAVE COMMITED SEXUAL OFFENSES  
 

O. Kozeratska 
 

The article gives the results of scientific research conducted within the 
framework of the doctoral thesis ‘Forensic psychiatric evaluation of persons who 
have committed sexual criminal offenses’. For the purposes of the study the 
author analyzed 287 cases of forensic psychiatric examinations regarding the 
subject, who committed the sexual offense and were at the forensic psychiatric 
examination in Kiev city center forensic psychiatric examination in 2000 to 2015 
(16 years old). The study revealed the criteria of «limited responsibility» for the 
perpetrators of sexual crimes, offered a forensic psychiatric assessment model for 
ability to understand their actions and to govern them in individuals who have 
committed sexual offenses. 

Key words: forensic psychiatric examination, responsibility – limited 
responsibility – irresponsibility, sexual offenses.  
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ОШИБОК И УПУЩЕНИЙ 

 
В статье представлен анализ комиссионных судебно-медицинских 

экспертиз. Выявлены дефекты оказания медицинской помощи с 
определением медицинских ошибок. Проведена классификация дефектов 
медицинской помощи с подразделением последних на: дефекты 
диагностики; дефекты лечения; дефекты организации медицинской 
помощи; дефекты ведения медицинской документации. 
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медицинская помощь, медицинские ошибки.  

 
 
Проблема «ненадлежащего врачевания» и неразрывно связанные с 

ней вопросы юридической ответственности медицинского персонала и 
медицинских организаций за профессиональные правонарушения 
представляют собой одну из самых сложных проблем, которые 
медицинская практика поставила перед правом [1, с. 13]. Эта проблема в 
судебно-медицинском аспекте является актуальной для отечественного 
здравоохранения и требует широкомасштабных исследований по 
различным направлениям, что, безусловно, будет способствовать 
снижению числа дефектов при оказании медицинской помощи (МП). 

Цель исследования. Определение структуры дефектов оказания МП 
с учетом медицинских ошибок и упущений. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования явились 
208 заключений комиссионных судебно-медицинских экспертиз (КСМЭ) 
по данным отдела судебно-медицинских экспертиз «Национального 
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бюро экспертиз» за период с 2006 по 2012 гг. Результаты исследований 
были подвергнуты статистической обработке с использованием 
параметрических и непараметрических критериев при помощи 
программы SPSS-21,0. 

Таблица 1 

Распределение КСМЭ по «врачебным делам» по годам  
(2006-2012 гг.) 

Дефекты выявлены Дефекты не выявлены Всего Года  
абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

2006 17 77,3 5 22,7 22 10,6 
2007 14 60,9 9 39,1 23 11,1 
2008 23 79,3 6 20,7 29 13,9 
2009 13 46,4 15 53,6 28 13,5 
2010 22 59,5 15 40,5 37 17,8 
2011 31 70,5 13 29,5 44 21,2 
2012 21 84,0 4 16,0 25 12,0 
Итого  141 67,8 67 32,2 208 100 

 
Как видно из табл. 1, с 2006 по 2011 гг. наблюдался двукратный рост 

производства КСМЭ с 22 (10,6%) до 44 (21,2%) случаев, тогда как в 2012 
году отмечался некоторый спад (25 случаев; 12,0%). Следует отметить, 
что в 2012г. всего была проведена 31 КСМЭ, однако 6 из них были 
закончены только в 2013г. Таким образом, результаты 6-и КСМЭ выпали 
из нашего анализа. 

Как видно из табл. 1, какой либо закономерности в частоте степени 
выявляемости дефектов оказания МП не отмечалось. Можно лишь 
отметить, что в 2007, 2009 и 2010 гг. зарегистрированы наиболее 
высокие показатели КСМЭ, во время проведения которых дефектов 
оказания МП не было выявлено (39,1%, 53,6% и 40,5% соответственно). 
В противоположность этому в 2012 году был зафиксирован наиболее 
высокий показатель выявленных дефектов оказания МП: 21 случай 
(84,0%) из 25 КСМЭ. 

Для анализа структуры дефектов оказания МП мы 
классифицировали их в изучаемых случаях следующим образом: 

1. По характеру: 
а) дефекты диагностики; 
б) дефекты лечения; 
в) дефекты организации медицинской помощи; 
г) дефекты ведения медицинской документации. 
2. По специальности врача: терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи 

и т.д.  
3. По месту оказания медицинской помощи: 
а) стационарный этап; 
б) амбулаторный этап. 
В классификациях других авторов [2; 3], приводятся также и другие 

классификационные критерии, однако в связи с тем, что для решения 
задач настоящего исследования последние не играли роли, нами было 
принято решение ограничиться вышеуказанными критериями. 
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Как видно из табл. 1, в 141 (67,8%) случае констатированы 
различные дефекты оказания МП, а в 67 (32,2%) случаях таковые 
дефекты не зарегистрированы. Следовательно, дальнейший анализ 
проводился нами для выборки данных, включающих дефекты оказания 
МП – 141 случай. 

Определенный интерес представляла динамика различных 
дефектов оказания МП за рассматриваемый нами временной интервал 
(2006-2012 гг.). 

Таблица 2 

Распределение дефектов оказания МП по годам (2006-2012гг.) 

1 2 3 4 Всего Года 
абс. 
ч. 

% абс. 
ч. 

% абс. 
ч. 

% абс. 
ч. 

% абс. 
ч. 

% 

2006 17 29,3 15 25,9 16 27,6 10 17,2 58 14,2 
2007 10 23,8 11 26,2 13 30,9 8 19,1 42 10,3 
2008 19 27,1 20 28,6 20 28,6 11 15,7 70 17,2 
2009 12 38,7 6 19,4 6 19,4 7 22,6 31 7,7 
2010 18 29,5 18 29,5 14 22,9 11 18,1 61 14,7 
2011 28 32,6 21 24,4 23 26,7 14 16,3 86 21,1 
2012 19 31,7 15 25,0 15 25,0 11 18,3 60 14,7 
Итого  123 30,1 106 26,0 107 26,2 72 17,6 408 100,0 

 
Примечание: 1 – дефекты диагностики; 2 – дефекты лечения; 3 – 

дефекты организации медицинской помощи; 4 – дефекты ведения 
медицинской документации 

 
Как видно из табл. 2, по данным 141-го заключения КСМЭ за 

рассматриваемый период с 2006 по 2012 гг. зафиксировано 408 
дефектов оказания МП. Из них наибольшее число дефектов отмечалось 
в 2011 году – 86 (21,1%) случаев, а наименьшее – в 2009 (31 случай; 
7,7%). 

В 2006 году наибольшее число дефектов оказания МП составляли 
дефекты диагностики (29,3%), в 2007 – дефекты организации 
медицинской помощи (30,9%), в 2008 – дефекты лечения и дефекты 
организации медицинской помощи (по 28,6%), в 2009 – дефекты 
диагностики (38,7%), в 2010 – дефекты диагностики и дефекты лечения 
(по 29,5%), в 2011 и 2012 годах – дефекты диагностики (32,6% и 31,7% 
соответственно). 

Наибольшее число дефектов диагностики зафиксировано в 2009 
году (38,7%); дефектов лечения – в 2010 году (29,5%); дефектов 
организации медицинской помощи – в 2007 году (30,9%); дефектов 
ведения медицинской документации в 2009 году – 22,6%. 

Какой либо закономерности в динамике различных видов дефектов 
оказания МП не отмечалось. 

Несмотря на проведенное подобное распределение дефектов 
оказания МП, необходимо отметить, что в подавляющем большинстве 
(127 случаев; 90,1%) случаев они встречались в сочетании: неполнота 
обследования вела к неправильному или несвоевременному 
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установлению диагноза и, следовательно, к неадекватному или 
запоздалому лечению. В значительном числе случаев 
вышеперечисленные сочетанные дефекты усугублялись дефектами 
организации медицинской помощи (94 случая из 127; 74,0%) и ведения 
медицинской документации (64 случая из 127; 50,4%). 

Исходя из вышеизложенного, значительный интерес представлял 
анализ соотношений ошибок и упущений при проведении 
диагностического и лечебного процессов в общей совокупности 
дефектов диагностики и лечения. 

Согласно определению, упущение (недосмотр) – не сделанное 
вовремя профессиональное мероприятие, которое определило 
вероятность развития патологического процесса или установления 
ошибочного диагноза. В отличие от него, медицинская ошибка – 
случайное причинение вреда жизни или здоровью пациента, вызванное 
ошибочными действиями или бездействием медицинского работника, 
характеризующееся его добросовестным заблуждением при 
надлежащем отношении к профессиональным обязанностям и 
отсутствием признаков умысла, халатности, небрежности либо 
неосторожности [4, с. 32]. 

Следуя понятийному смыслу данных определений, мы подразделили 
дефекты диагностики и лечения на два типа: 1 – ошибки и 2 – упущения. 

 
Таблица 3 

Распределение КСМЭ согласно дефектам диагностики и лечения 

Наличие Отсутствие Всего Дефекты оказания МП 
абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

Дефекты диагностики 123 87,2 18 12,8 141 100,0 
Дефекты лечения 106 75,2 35 24,8 141 100,0 

 
Как видно из табл. 3, по заключениям 141-ой КСМЭ зафиксировано 

229 (56,1% от общего числа дефектов МП) дефектов при проведении 
диагностического и лечебного процессов. Из них 123 (87,2% от общего 
числа КСМЭ) дефекта диагностики и 106 (75,2% от общего числа КСМЭ) 
дефектов лечения. 

Таблица 4 

Распределение дефектов диагностики и лечения по ошибкам и 
упущениям 

Наличие Отсутствие Всего Дефекты оказания МП 
абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

ошибки 31 22,0 110 78,0 141 100,0 Дефекты 
диагностики упущения 119 84,4 22 15,6 141 100,0 

ошибки 33 23,4 108 76,6 141 100,0 Дефекты 
лечения упущения 100 70,9 41 29,1 141 100,0 

 
Как видно из табл. 4, ошибки в процессе диагностики отмечались в 

31-ом (22,0%) случае КСМЭ, а упущения – в 119-и (84,4%). Ошибки в 
процессе лечения отмечались в 33-х (23,4%) случаях КСМЭ, а упущения 
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– в 100-а (70,9%). Как видим, число упущений, как в первом, так и во 
втором случае значительно (в 3-4 раза) превышает число ошибок. 
Исходя из определений понятий «ошибка» и «упущение» и 
классифицируя «упущение» со стороны врача как менее тяжкое деяние, 
нежели «ошибка», можно полагать, что ситуация с ненадлежащим 
оказанием МП в Армении обстоит не так уж и плохо. Однако, учитывая, 
что подразделение на ошибки и упущения достаточно условно и 
«упущение», по сути, является разновидностью медицинской ошибки, 
следует полагать, что упущения в диагностическом процессе 
закономерно приводят к установлению ошибочного диагноза (например, 
невыполненная или несвоевременно выполненная 
электрокардиографическое исследование у больных с острым 
инфарктом миокарда) и, соответственно, к выбору ненадлежащего 
(неверного) метода лечения. 

Таблица 5 

Различные сочетания ошибок и упущений в процессе диагностики 

Дефекты диагностики абс. число процент 
Ошибки и упущения есть 27 19,1 
Ошибок и упущений нет 18 12,8 
Ошибки есть – упущений нет  4 2,8 
Ошибок нет – упущения есть  92 65,2 
Итого  141 100,0 

 
Следует отметить, что типы дефектов оказания МП «ошибка» и 

«упущение» при проведении диагностического и лечебного процессов 
встречались в различных сочетаниях: от отсутствия обоих до их 
наличия. 

Как видно из табл. 5, наличие и ошибок и упущений в процессе 
диагностики зарегистрировано в 27-и (19,1%) случаях из 141-ой КСМЭ, а 
их отсутствие – в 18-и (12,8%) случаях. Наличие ошибок при отсутствии 
упущений отмечалось в 4-х (2,8%) случаях. Наибольшее число 
составляло сочетание отсутствия ошибок при наличии упущений – в 92-х 
(65,2%) случаях. 

Можно заключить, что структура различных сочетаний ошибок и 
упущений, как при проведении диагностики, так и в процессе лечения 
была практически однородной. 

Таким образом, анализ заключений КСМЭ, проведенных по 
«врачебным делам» за период с 2006 по 2012 гг., показывает, что в 
большинстве случаев (141 КСМЭ; 67,8%) во время экспертизы 
констатируется наличие дефектов оказания МП. Среди последних 
преобладают дефекты диагностики – 123 случая (30,1%). В 
подавляющем большинстве случаев (90,1%) дефекты оказания МП носят 
сочетанный характер; в 9,9% случаев отмечаются изолированные 
дефекты. Какой либо закономерности в динамике различных видов 
дефектов оказания МП в рассматриваемый период не отмечалось. 

При подразделении дефектов диагностики и лечения на два типа: 
«ошибки» и «упущения», выявляется их встречаемость в различных 
сочетаниях: от отсутствия обоих до их наличия. При этом структура 
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различных сочетаний ошибок и упущений, как при проведении 
диагностики, так и в процессе лечения практически однородна. При 
проведении лечебно-диагностического процесса, число упущений 
значительно (в 3-4 раза) превышает число ошибок. 

Вышеприведенные результаты наших исследований в известной 
степени согласуются с данными литературы, однако, в отличие от 
цитированных авторов, нами впервые проведен комплексный анализ 
дефектов оказания МП с выделением ошибок и упущений при проведении 
лечебно-диагностического процесса с учетом их различных сочетаний. 
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СТРУКТУРА ДЕФЕКТІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ З УРАХУВАННЯМ 

МЕДИЧНИХ ПОМИЛОК І УПУЩЕНЬ 
 

А. Н. Овсепян  
Р.А. Ованесян  
К. Г. Мхитарян 

 
У статті вперше проведено комплексний аналіз дефектів надання 

медичної допомоги (МП) з виділенням медичних помилок і упущень при 
проведенні лікувально-діагностичного процесу з урахуванням їх різних 
поєднань. 
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Представлений аналіз 208-ми висновків комісійних судово-медичних 
експертиз (КСМЕ), проведених в Національному бюро експертиз 
Національної академії наук Республіки Вірменія в період з 2006 по 2012 роки. 
Виявлено, що в 141-ом (67,8%) випадку КСМЕ констатовано різні дефекти 
МП, а в 67-і (32,2%) випадках КСМЕ такі дефекти не зареєстровані. Далі 
проведена класифікація дефектів МП з підрозділом останніх на дефекти 
діагностики, дефекти лікування, дефекти організації медичної допомоги та 
дефекти ведення медичної документації. Серед дефектів МП переважали 
дефекти діагностики – 123 випадки (30,1%). 

У переважній більшості випадків (90,1%) дефекти надання МП носили 
поєднаний характер: неповнота обстеження вела до неправильного або 
несвоєчасного встановлення діагнозу і, отже, до неадекватного або запізнілого 
лікування. У 9,9% випадків відзначалися ізольовані дефекти МП. Також проведено 
аналіз співвідношень медичних помилок і упущень при проведенні діагностичного 
та лікувального процесів в загальній сукупності дефектів діагностики та лікування. 
При підрозділі дефектів діагностики та лікування на два типи  

(«помилки» і «упущення») виявлено їх сполучність в різних поєднаннях: 
від відсутності обох до їх наявності. 

Ключові слова: комерційні судово-медичні експертизи, медична 
допомога, медичні помилки. 

 
STRUCTURE OF MEDICAL CARE DEFECTS TAKING INTO ACCOUNT 

ERRORS AND OMISSIONS 
 

A. Hovsepyan  
R. Hovhannisyan  

K. Mkhitaryan 
 

The article for the first time describes a carried out comprehensive analysis of 
defects in the defects of medical care (MC), highlighting medical errors and 
omissions during the treatment and diagnostic process, taking into account their 
various combinations. An analysis of 208 conclusions of the commission forensic 
medical expertise (CFME) carried out during the period from 2006 to 2012 in the 
National Bureau of Expertises of the National Academy of Science of the Republic 
of Armenia is presented. It was revealed that in 141 cases (67.8 %) of CFME 
different MC defects were detected, but in 67 cases (32.2 %) of CFME such 
defects were not registered. Later, the classification of MC defects was made: 
defects diagnostics, defects of treatment, defects of the organization of medical 
care and defects of keeping medical records. Among the MC defects the defects 
of diagnostics prevail – 123 cases (30.1 %). In the overwhelming majority of cases 
(90.1%), MC defects have combined character: the incompleteness of the 
examination led to incorrect or untimely diagnosis and, consequently, to 
inadequate or late treatment. In 9.9 % of cases isolated MC defects were 
registered. The analysis of the ratio of medical errors and omissions during the 
diagnostic and treatment processes in the total set of defects of diagnosis and 
treatment was also conducted. During the subdivision of diagnostic and treatment 
defects into two types (‘errors’ and ‘omissions’), their occurrence was detected in 
various combinations: from the absence of both to their presence. 

Key words: commissary forensic medical examinations, medical aid, medical 
errors. 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 858 

DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2019.64.82 
УДК 343.98 

 
М. А. Батлуков  
врач психиатр,  

судебно-психиатрический эксперт 
 

Институт судебных экспертиз 
по Акмолинской области 

РГКП «Центр судебных экспертиз  
Министерства юстиции Республики Казахстан» 

 
ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО 

НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
 

В статье рассмотрены факторы, затрудняющие выявление 
сексуального насилия в отношении детей и способы их преодоления. 
Описаны факторы повышенного риска насилия над детьми. Приведена 
классификация лиц, агрессивных по отношению к детям. Представлен 
профиль мужчин и женщин, совершающих насилие над детьми. Материалы 
статьи могут быть полезны для выявления и предотвращения 
сексуального насилия. 

Ключевые слова: сексуальное насилие, профиль насильника, 
педофилия, классификация насильников, факторы риска насилия над 
детьми. 

 
 
Выявление сексуального насилия в отношении детей сопряжено со 

значительными трудностями, которые возникают из-за специфики таких 
преступлений. Важную роль в этом вопросе играют морально-этические 
аспекты, предрассудки, особенности детской психологии и особенности 
личности преступников. 

Одна из первых проблем – сообщение о сексуальном насилии. 
Особенностью его является очень длительный срок сокрытия насилия. 
Очень мало детей сообщают о насилии, скрывают это. Преступники 
пользуются тем, что детей можно запугать и тогда время сокрытия 
информации будет очень большим. Когда ребенок все же сообщает о 
том, что по отношению к нему кто-то совершал действия сексуального 
характера, то сообщает об этом чаще всего матери, взрослым членам 
семьи или учителям. При опросе детей следует учитывать несколько 
следующих особенностей. На прямые вопросы дети склонны отвечать 
отрицательно, если напрямую спросить ребенка о насилии, он может 
скрыть. Часть детей отказывается от данных ранее показаний (8–22%). 
Причины отказа от показаний: запугивание, угрозы, обоснование того что 
ребенок таким образом был наказан за проступок, и т.д. Если насилие 
совершал кто-то из близких, то у ребенка часто возникает двойственное 
отношение к насильнику: ненависть и любовь одновременно, в 
некоторых случаях насилие применяет тот человек, от которого зависит 
состояние семьи, эти обстоятельства тоже могут являться причиной для 
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отказа от показаний. Кроме этого, ребенок сталкивается с проблемами, 
связанными с судопроизводством, которое нередко затягивается на 
длительный срок. Дети неоднократно опрашиваются и осматриваются. 
Подобные осмотры приводят к дополнительному травмированию. Все 
это приводит к затруднениям в выявлении и предотвращении 
преступлений. 

Существуют факторы, облегчающие обнаружение насилия. Один из 
них – насилие, оказанное в отношении более чем одного человека. В 
случаях инцеста ребенок нередко думает, что насилие происходит 
только в отношении него, и склонен скрывать это, но если узнает, что 
насилие происходит и в отношении других членов семьи, то это 
облегчает выявление – ребенок перестает скрывать. 

Еще один фактор – тревога о девственности, благодаря чему 
родители или опекуны девочек нередко настаивают на проведении 
генитального осмотра. Когда девочке проводят генитальный осмотр и 
обнаруживают нарушение девственности, то она рассказывает о том, что 
с ней произошло, даже если до этого скрывала. 

Следующий фактор – когда вследствие сексуального насилия 
наступает беременность. В таких случаях тоже возможно выявить 
предшествующее этому сексуальное насилие. Врач, обнаруживший 
беременность, обязан сообщить об этом в уполномоченный орган. 

Для своевременного предупреждения возможных преступлений 
сексуального характера, предлагается на уровне школьных психологов 
формировать группы несовершеннолетних, у которых повышен риск 
стать жертвами сексуального насилия. Вносить в такие группы 
предлагается несовершеннолетних, у которых имеются несколько 
факторов из перечисленных ниже: 

– Женский пол ребенка 
– Проживание отдельно от одного из родителей 
– Родители, не интересуются жизнью ребенка 
– Чувство неудовлетворенности от семейных отношений 
– Отставание в физическом развитии 
– Рождение от нежелательной беременности 
– Пассивность, зависимость, интравертированность 
– Тревожность, страх, слабость, неспособность к выражению 

тревоги 
– Неспособность выразить свои мысли 
– Неспособность к распознаванию проблемного поведения и к 

уведомлению о нем 
Семейные факторы риска: 
– Наличие проблем в браке 
– Родители, злоупотребляют ПАВ (Надо расшифровать) 
– Нестабильное эмоциональное состояние родителей 
– Родители, срывающие злость 
– Наличие насилия в прошлом у родителей 
– Непризнание ответственности за собственное поведение 
– Отсутствие эмпатии к ребенку 
– Репрессия, импульсивность 
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В подростковый период дети нередко склонны поступать против 
устоявшихся норм и правил поведения. В некоторых случаях ребенок 
сам может стать причиной привлечения внимания педофилов. 
Любопытство ребенка часто определяет его поведение: он старается за 
всем наблюдать, активно ищет, чем удовлетворить свое любопытство. 
Этим могут воспользоваться лица, склонные к совершению 
преступлений. Естественной потребностью любого ребенка является 
проявление к нему интереса и любви. Если детям недостает внимания и 
любви, то они пытаются это восполнить. Педофилы стараются привлечь 
к себе таких детей. 

Для предупреждения преступлений, педагогам и психологам 
учреждений образования, а также сотрудникам организаций ЗОЖ 
необходимо проводить три уровня мероприятий. 

1. Информирование профессиональных групп и детей, о факторах 
риска. Обучение родителей пострадавших, повышение квалификации 
специалистов. 

2. Определение групп риска и работа с ними. 
3. Работа с теми, кто проявляет агрессию 
Для успешного проведения этих мероприятий требуется вся 

имеющаяся информация, полученная в научных исследованиях 
преступников и их жертв, в том числе классификация и характерные 
особенности лиц, проявляющих агрессию или имеющих к этому 
склонность. 

 
Классификация лиц, агрессивных по отношению к детям 

Для того чтобы понимать действия насильника, предвидеть его 
действия, предлагается разделение на группы лиц, агрессивных по 
отношению к детям. Понимание психологического состояния 
потенциального преступника из числа таких лиц, помогает его найти и 
обезвредить до совершения преступления. По опыту Стамбульской 
криминалистики и судебной психиатрии, предлагается использовать 
классификацию, которая основана на трех составляющих: 
характеристика преступника и пострадавшего; анализ события; 
использованный преступником метод. 

 
Предлагаемая классификация:1 

1. Совершающие ситуационное насилие. 
a) регрессивные; 
b) аморальные личности – «лица, которым все равно»; 
c) не имеющие сексуальных предпочтений; 
d) недостаточные с психологической точки зрения. 
2. Осознанно совершающие выбор насилия – выбирает именно 

ребенка. 
a) «Те, кто пытается вскружить голову». 

                                           
1 Бельма Гёльже. Сексуальное насилие в отношении детей. Лекция по судебно 
психиатрической экспертизе. Учебная программа для судебно-психиатрических 
экспертов Стамбульского государственного университета, 2018. 
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b) «Замкнутые». 
c) Имеющие садистские склонности. 
1. Лица, совершающие ситуационное насилие. 
Дети не являются их предпочтением, но в силу сложившихся 

обстоятельств они могут изнасиловать и ребенка. Это может быть как 
однократно, так и неоднократно. Это самая большая группа, но они 
совершают меньшее количество изнасилований детей, поскольку совершают 
насилие по отношению и к другим лицам, а не только к детям. 

а) Регрессивные. Имеют сексуальные контакты и с взрослыми 
людьми. Имеют низкую самооценку, не уверены в себе, регрессируют в 
своем психическом развитии назад, в детство и могут совершить 
насилие к детям. Регресс может происходить из-за проблем в семье, 
безработицы, необразованности. Такие лица часто принуждают детей к 
сексуальному контакту. Представители этой подгруппы совершают 
инцест чаще остальных. 

b) Аморальные – «лица, которым все равно». Не видят разницы, к кому 
применять насилие, к супругам, подчиненным, детям и т.д. Дети лишь одни из 
их жертв. Причины нападения на ребенка: «почему бы и не ребенок». 
Критерий выбора жертвы – беззащитность. Могут ставить «ловушки», 
манипулировать, применять силу. Объектом насилия могут быть и 
собственные дети. Такие лица нередко собирают детскую порнографию. 

c) Не имеющие сексуальных предпочтений. Хотят всё попробовать, в 
том числе сексуальные контакты с детьми. Эта группа похожа на группу 
осознанно совершающих выбор насилия в отношении детей. Разница в 
том, что нет «зацикленности» на детях. Они хотят пережить все 
возможные аспекты сексуального опыта, групповой секс, секс с детьми. 
Желание пережить «эмоциональный секс». Могут предложить своих 
детей другим людям или привлечь их к групповому сексу. Хранят много 
разнообразной порнографии. 

d) Недостаточные с психологической точки зрения. Это лица, 
которые не могут наладить нормальные социальные контакты в силу 
неполноценности развития личности. Для них характерна социальная 
разлаженность, одиночество. Насилие нередко связано с тем, что дети 
проявляют любопытство, действуют в рамках своих инстинктов. Ребенок 
для них объект, не представляющий опасности, беззащитный. Не 
обязательно ребенок их жертва, они могут нападать на людей любого 
возраста. Они полагаются на физическое преимущество при нападении. 

Резюмируя этот раздел классификации предлагается табличное 
сравнение характерных особенностей лиц, совершающих ситуационное 
насилие. (таблица 1) 

Таблица 1.  
Название 

группы лиц, 
совершающие 
ситуационное 

насилие 

«Регрессивные» «Аморальные» «Не имеющие 
предпочтения» «Недостаточные»

Основные 
характеристики 

слабое умение 
«вскружить 
голову» 

используют всех сексуальный опыт социально не 
гармоничны 
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Продовження табл. 1 

Мотивация 
поставить 

себя на место 
другого 

«почему бы и нет» ищут эмоции 
любопытство, 
никому не 
доверяют 

Критерии 
жертвы 

легко 
доступны 

жертва в слабом 
положении 

жертва каждый раз 
новая 

безопасная 
жертва 

Метод 
агрессии принуждение

ловушки 
сила 

манипуляции 

агрессия, включить 
жертву в активность 

используют 
физические 

преимущества  

Коллекция 
порнографии Возможно 

садомазохистская, 
детская 

порнография 

разная 
порнографическая 

коллекция 
может быть 

 
Осознанно совершающие выбор объекта насилия 

В эту группу входят и лица страдающие педофилией. Представители 
этой группы выбирают в качестве объекта именно детей. Их фантазии 
сфокусированы только на детях. Они выбирают детей, поскольку другие 
варианты им просто не интересны. С количественной точки зрения в 
общей популяции их не так много, но они применяют насильственные 
действия в отношении большого количества детей. По статистике, 
среднее количество пострадавших детей от каждого из них составляет 
631. Эти лица успешно используют методы, чтобы насилие не было 
выявлено. Основная проблема этих людей заключается в том, что они 
хотят большого количества сексуальных контактов с разными детьми. 

Необходимо отметить, что диагноз «педофилия» еще не означает, 
что этот человек непременно совершит преступление. Среди лиц, 
страдающих педофилией, встречаются те, кто совершает изнасилования 
детей, но также известно, что педофилы могут прожить всю жизнь и не 
совершить насилие по отношению к детям. Насилие – это юридическое 
понятие. Педофилия – медицинское понятие. 

a) «Те, кто пытается вскружить голову». Такие люди дарят детям 
подарки, говорят комплименты, уделяют много внимания. Они знают, как 
находить контакт с детьми, как их надо слушать, используют влияние 
взрослого на ребенка. В качестве жертв выбирают детей, за которыми не 
смотрят. Дети легко привыкают к подаркам, вниманию, вежливому 
отношению, поэтому не заявляют о насилии. 

b) «Замкнутые». Не пытаются войти в контакт. Выбирают 
совершенно посторонних детей или совсем маленьких. Такие лица чаще 
всего выбирают эксгибиционизм, непристойные разговоры по телефону. 
Обычное общение представляет для них большие затруднения. Если 
вступают в сексуальный контакт, то, как правило, не вступают с жертвой 
в разговоры. Эта группа похожа на «недостаточных», но их жертвы 
только дети. Для того, чтобы не выделяться среди других людей они 
могут жениться, завести детей. Нередко используют собственных детей 
в качестве объекта насилия. 

c) Имеющие садистские склонности. Используют «ловушки», 
заманивают детей обещаниями подарков, затем применяют силу. Их 
целью является получить удовольствие от страдания жертвы, для этого 
они причиняют боль, физические и моральные унижения. Это самая 
малочисленная группа. 
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Для наглядного обобщения этого раздела классификации также 
предлагается табличное сравнение особенностей лиц, осознанно 
совершающих выбор объекта насилия (таблица 2) 

Таблица 2 
Название группы 
лиц, осознанно 
совершающих 
выбор объекта 

насилия 

«Те, кто пытается 
вскружить голову» «замкнутые» садисты 

Мотивация встать на один уровень с 
жертвой боятся общаться доставить боль 

Критерии жертвы Выбирают по полу, 
определенному возрасту 

посторонние или 
маленькие дети 

выбирают пол и 
возраст 

Метод агрессии 
дарят подарки, уделяют 
внимание говорят 
комплименты 

половой контакт 
без разговоров ловушки и сила 

 
Необходимо уточнить, что представленная классификация сделана в 

отношении мужчин. 
В случае женщин, совершающих сексуальное насилие по отношению к 

детям, существует общественное мнение, что их количество весьма 
небольшое, но достоверно это вопрос не выяснен. Как показывают 
исследования, довольно много детей подвергается насилию со стороны 
женщин. Чаще всего это может быть прикрыто защитой ребенка и заботой о 
нем. В обществе имеется мнение, что у любого подростка есть фантазия 
осуществить сексуальный контакт с взрослой женщиной. Мальчик при этом не 
воспринимается пострадавшим. Мужчины не воспринимают секс со взрослой 
женщиной, как насилие, а воспринимают как опыт. Чаще всего женщины 
используют поглаживание и оральный секс, их жертвами могут быть и 
мальчики и девочки. Чаще всего это матери, мачехи, няни и дети 
дошкольного возраста и младше. Поглаживание, прикосновения и оральный 
контакт являются менее травматичными для психики, тем не менее, после 
этого остаются последствия. Травматическим сексом называют такой, когда 
ребенок еще не сформировался как личность, а его вовлекают в сексуальные 
отношения. В итоге, ребенок начинает формировать нормы сексуальности 
через эту травму. К примеру, большая часть женщин, занимающиеся 
проституцией, сталкивалась с инцестом в семье, и впоследствии, секс для них 
стал лишь средством для получения выгоды. 

Пассивная категория насильниц: присутствуют при сексуальном насилии 
и не вмешиваются в него. Находят жертв для других. Подстраивают 
обстоятельства так, чтобы дети стали свидетелями полового акта. 

Активная категория насильниц: практикуют эксгибиционизм, поглажи-
вания, возможна пенетрация, вовлечение в участие в групповом сексе. 

По данным исследований 2004 года, указанных в лекции специалиста 
судебной экспертизы, Бельма Гёльже, в 64% рассмотренных случаях насилие 
совершали родственницы ребенка. (Из них в 67% случаев это была мать, в 
22% – бабушка, в 11% – сестра.). В 29% случаях – посторонние люди, и в 7% 
случаях – старшая сестра с посторонним человеком. В 1/3 рассмотренных 
случаев жертвами насилия были собственные дети. 
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Профиль женщин, совершавших сексуальное насилие по отношению к 
детям. Возраст 20–30 лет. Выбирают детей младше 12 лет. У них были 
проблемные отношения с матерями. Половина из них сталкивались с 
насилием и другими проблемами в семье или сами подвергались насилию в 
раннем детском возрасте, и это длилось продолжительное время. Часто 
действуют вместе с мужчиной преступником. Не применяют физическое 
насилие, кроме матерей и мачех. Часто страдают депрессиями и различными 
расстройствами личности. По данным исследования 2013 года половина из 
них имеет психические расстройства (депрессия, умственная отсталость). 
Имеются проблемы с контролем инстинктов, низкая самооценка, плохие 
социальные навыки, боятся, что их отвергнут, зависимы от своего мужчины. 
40% из этих женщин совершают и другие преступления. 

Считается, что если у женщины нет психических отклонений, то интерес к 
сексуальным контактам с детьми длится у неё недолго. В целом, научных 
работ, посвященных этой теме, ещё очень немного. 

Медицинские критерии, для выявления сексуальных расстройств 
Согласно МКБ-101, классическое определение педофилии – это форма 

парафилии, при которой на уровне инстинктов возникает желание 
сексуального контакта с детьми, не достигшими половой зрелости. Под кодом 
«F65.4» в МКБ-10 перечислены следующие клинические критерии для 
диагностики педофилии: 

А. G1. Индивидууму свойственны периодически возникающие 
интенсивные сексуальные влечения и фантазии, включающие необычные 
предметы или поступки. 

G2. Индивидуум или поступает в соответствии с этими влечениями или 
испытывает значительный дистресс из-за них. 

G3. Это предпочтение наблюдается минимум 6 месяцев. 
Б. Постоянное или преобладающее предпочтение половой активности с 

ребенком или детьми пубертатного возраста. 
В. Индивидууму, по меньшей мере, 16 лет и он минимум на 5 лет старше 

ребенка или детей, на которых указывалось в критерии Б. 
Согласно альтернативной классификации болезней DSM-52, 

используются следующие клинические критерии для диагностики педофилии: 
– повторяющиеся, интенсивные, сексуально возбуждающие фантазии, 

сильные желания или поведение, направленные на препубертатного ребенка 
или детей (как правило, ≤ 13 лет) и присутствовавшие на протяжении ≥ 6 
месяцев; 

                                           
1 Десятый пересмотр Международной классификации болезней (МКБ-10) проведён с 
25 сентября по 2 октября 1989 года Всемирной организацией здравоохранения в 
Женеве. МКБ-10 была одобрена на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1990 года 
2 DSM-5 (англ. Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, fifth edition – 
Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам 5-го 
издания) – использующаяся в США с 2013 года нозологическая система, 
«номенклатура» психических расстройств. Разрабатывается и публикуется 
Американской психиатрической ассоциацией (American Psychiatric Association (APA)). 
DSM-5 был опубликован 18 мая 2013 года 
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– пациент совершал определенные действия из этих побуждений или 
испытывал сильный дискомфорт или функциональные нарушения 
вследствие этих побуждений и фантазий; 

– пациенту ≥ 16 лет и он(а) на ≥ 5 лет старше ребенка, на которого 
направлены фантазии или поведение (исключение составляют подростки 
старшего возраста, которые находятся в постоянных отношениях с 12- или 13-
летним подростком). 

Если пациент отрицает сексуальное влечение к детям, но факты говорят 
обратное, то некоторые диагностические методы могут помочь подтвердить 
наличие этого влечения. Методы включают плетизмографию полового члена 
у мужчин и фотоплетизмографию влагалища у женщин при просмотре 
стандартных эротических материалов. Следует помнить, что владение 
такими материалами даже для диагностических целей может быть 
незаконным согласно законодательству, действующему на некоторых 
территориях. 

Постоянное использование детской порнографии является надежным 
показателем сексуального влечения к детям и может быть единственным 
признаком данного расстройства. Тем не менее, само по себе использование 
детской порнографии не подпадает под критерии педофилии, хотя ее 
использование, как правило, незаконно. 

Зачастую педофилия проявляется у человека, когда он достигает 
пубертатного возраста. Остается неизвестным, насколько распространено это 
расстройство, потому что лица, страдающие педофилией, как правило, не 
обращаются за помощью. Часто выбирают супругу без сексуальных желаний. 
Некоторые используют приемных детей для доступа к другим детям. Иногда 
выявляется такая особенность: когда вступают в связь с супругами, то просят 
их вести себя по-детски. 

Профиль совершающего насилие над детьми: мужчины любого 
социального уровня, у них есть работа, состоят в браке, физически сильные, 
пользуются уважением, они менее агрессивны, чем те, кто проявляет 
агрессию к взрослым, предпочитают, чтобы агрессия была направлена на 
себя. В детстве и юности 90% из них были жертвами насилия (со стороны 
отцов – физическое, и сексуальное). Часто в их биографии первый 
сексуальный контакт в возрасте 14–16 лет с взрослой женщиной (несмотря на 
то, что это тоже форма сексуального насилия, однако в обществе считается, 
это был первый сексуальный опыт и не назывался насилием). Их отцы 
применяли насилие к матерям, и они были свидетелями этого. В раннем 
возрасте уходили из семьи, жили в одном помещении с взрослыми людьми, в 
помещениях казарменного типа. У них очень слабые семейные связи, к ним 
не проявлялась забота. Мотивация сексуальная, кроме того может быть 
задействовано чувство гнева и мести. К примеру, месть вследствие ссоры 
между взрослыми может вылиться в насилие к детям. Часто выбирают 
одинокий образ жизни. Пассивные, зависимые, замкнутые, невысокие 
социальные навыки, затрудняются налаживать контакты со сверстниками, 
жалуются на депрессию и тревогу. Они чаще всего используют отрицание в 
качестве механизма защиты. 

Обобщая выше изложенное, можно сделать следующие выводы. 
Научный подход к классификации лиц, совершающих насилие, в описании их 
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характерологических особенностей, может позволить выявить тех лиц, 
которые имеют склонность совершать насилие. Это, в свою очередь позволит 
предотвратить преступления сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних, своевременно направив такого человека к 
психотерапевту или психиатру, для проведения диагностики, и назначения 
необходимого лечения. 
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НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 

 
М. А. Батлуков 

 
Одной из проблем современного общества является насилие над детьми, в 

том числе насилие сексуального характера. Особенности психики детей и их 
поведения требуют особого подхода в выявлении и предотвращения насилия над 
ними. В статье рассмотрены факторы, которые затрудняют выявление действий 
сексуального характера в отношении детей и способы преодоления этих 
затруднений. Также обращается внимание на факторы, которые могут помочь в 
выявлении насильственных действий. Рассмотрены проблемы, с которыми 
сталкивается ребенок, при проведении расследования и судопроизводства. 
Описаны факторы повышенного риска насилия над детьми. Предлагаются 
критерии, по которым на уровне школьных психологов можно формировать группы 
несовершеннолетних, у которых повышен риск стать жертвами сексуального 
насилия. Внесены предложения для своевременного предупреждения возможных 
преступлений сексуального характера. Предложены мероприятия, которые 
возможно проводить в организациях образования и центрах здорового образа 
жизни, для предупреждения таких преступлений. Приведена классификация лиц, 
агрессивных по отношению к детям. Признаки, которые используются для 
классификации, обобщены для наглядности в виде таблиц. Подробно описаны 
мотивация, критерии выбора жертвы и методы проявления агрессии в каждой 
группе из представленной классификации. Представлены профили мужчин и 
женщин, которые совершали насилие над детьми или имеют такую склонность. В 
их профилях описываются характерологические особенности, особенности 
биографии и образ их жизни. Рассмотрены психиатрические критерии 
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сексуальных расстройств по международной классификации болезней 10-го 
пересмотра и альтернативной классификации психических расстройств. 

Материалы статьи могут быть полезны для выявления и предотвращения 
сексуального насилия. Научный подход к классификации лиц, совершающих 
насилие, в описании и распознавании их характерологических особенностей, 
может позволить выявлять тех лиц, которые имеют склонность совершать 
насилие. Это позволит предотвратить преступления сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних, своевременно направив такого человека к 
психотерапевту или психиатру, для проведения диагностики, и назначения 
необходимого лечения. 

Ключевые слова: сексуальное насилие, профиль насильника, педофилия, 
классификация насильников, факторы риска насилия над детьми. 

 
QUESTIONS TO IDENTIFY AND PREVENT SEXUAL  

VIOLENCE AGAINST CHILDREN 
 

M. Batlukov  
 

One of the problems of modern society is child abuse, including sexual abuse. 
Peculiarities of the psyche of children and their behavior require a special approach in 
identifying and preventing violence against them. The article discusses the factors that 
make it difficult to identify actions of a sexual nature with regard to children and ways to 
overcome these difficulties. Attention is also drawn to factors that may help in identifying 
violent acts. The problems faced by the child during the investigation and legal 
proceedings are considered. Factors of increased risk of child abuse are described. 
Criteria are proposed according to which at the level of school psychologists it is possible 
to form groups of minors who are at increased risk of becoming victims of sexual 
violence. Suggestions have been made for the timely prevention of possible sexual 
offenses. The proposed activities that may be carried out in educational institutions and 
centers of healthy lifestyle, to prevent such crimes. The classification of persons who are 
aggressive towards children is given. Signs that are used for classification, summarized 
in visual form in the tables. The motivation, the criteria for choosing the victim and the 
methods of manifestation of aggression in each group of the classification presented are 
described in detail. Profiles of men and women who have committed child abuse or have 
this propensity are presented. Their profiles describe characterological features, 
biography features and their lifestyle. Psychiatric criteria of sexual disorders according to 
the international classification of diseases of the 10th revision and alternative 
classification of mental disorders are considered. 

Article materials may be useful for detecting and preventing sexual abuse. A 
scientific approach to the classification of perpetrators of violence in describing and 
recognizing their character traits may make it possible to identify those who are prone to 
violence. This will prevent crimes of a sexual nature against minors by referring such a 
person to a psychotherapist or psychiatrist in a timely manner to diagnose and prescribe 
the necessary treatment. 

Keywords: sexual abuse, abuser profile, pedophilia, abuser classification, risk 
factors for child abuse. 
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ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ 

 
 
У статті проаналізовано головні віхи стоп’ятирічної діяльності 

Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, окремі 
наукові розробки інституту, висвітлено внесок працівників експертної 
установи у розвиток криміналістики та формування методологічних основ 
судової експертології. Наведено законодавчу основу створення Кабінету 
науково-судової експертизи при прокурорі Київської судової палати у 
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1913 році, досліджено його діяльність у перші роки, що засвідчують 
загальнодержавне значення експертного закладу. Виокремлено окремі 
етапи в історії Київського науково-дослідного інституту судових 
експертиз, пов’язані з національною революцією 1917–1921 років, Другою 
світовою війною на території України, оновленням кримінального і 
кримінально-процесуального законодавства у 1960-х роках, здобуттям 
Україною незалежності. Зроблено висновок про провідну роль Київського 
науково-дослідного інституту судових експертиз у здійсненні правосуддя в 
Україні. 

Ключові слова: Кабінет науково-судової експертизи, Київський 
інститут науково-судової експертизи, Київський науково-дослідний 
інститут судових експертиз, експертна установа, криміналістика, судова 
експертиза  

 
 
На межі XIX–ХХ століть на території України склалися умови, які 

характеризувалися помітними змінами у всіх сферах життя суспільства. 
Значного розвитку отримують науки, які все далі проникають у 
різноманітні сфери діяльності людини – сільське господарство, 
промислове виробництво, медицину та ін. Відбувається бурхливий 
розвиток освіти. У цей час під час здійснення судочинства як докази все 
рішучіше заявляють про себе результати проведених криміналістичних 
досліджень.  

На соціальний запит щодо запровадження криміналістики у практику 
протидії злочинності починають створювати спеціалізовані установи, у 
яких обізнані особи проводять експертизи речових доказів як у 
кримінальних так і цивільних справах. Відомими є Медична рада (1811–
1917 рр.), Експедиція заготовляння державних паперів (1818–1917 рр.), 
судово-фотографічна лабораторія при прокурорі Санкт-Петербурзької 
судової палати (1889–1892 рр.), які досліджували об’єкти, що 
надсилалися з будь-якої губернії Російської імперії, а також вітчизняні 
криміналістичні установи: Одеська антропометрична станція (створена у 
1892 р.), Антропометричний (дактилоскопічний) кабінет при Київській 
міській сискній поліції (з 1902 р.) та деякі інші. 

У системі юстиції вирізнялися своєю діяльністю і значущістю при 
необхідності дослідити різні об’єкти або процеси протиправної діяльності 
Кабінети науково-судової експертизи, запроваджені з 1912 р. До них 
належав й Кабінет науково-судової експертизи при прокурорі Київської 
судової палати (нині – Київський науково-дослідний інститут судових 
експертиз), який є найдавнішою державною спеціалізованою судово-
експертною установою України.  

Отже, метою нашої статті є огляд та аналіз розвитку Київського 
науково-дослідного інституту судових експертиз (далі – Київський НДІСЕ) 
з часу його створення, визначення його ролі в розвитку вітчизняної 
криміналістики і судової експертизи, окреслення сучасних досягнень у 
сфері судово-експертної діяльності. 

28 червня 1912 р. Державною радою і Державною думою Російської 
імперії був затверджений Закон «Про заснування Кабінету науково-
судової експертизи» [1]. У листопаді того ж року був відкритий Кабінет 
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науково-судової експертизи при прокурорі Санкт-Петербурзької судової 
палати. Закон передбачав, що при прокуророві Санкт-Петербурзької 
судової палати перебуває Кабінет науково-судової експертизи для 
проведення досліджень з кримінальних і цивільних справ за допомогою 
фотографії, дактилоскопії, хімічного і мікроскопічного аналізів та інших 
прийомів, за винятком досліджень, які виконувались лікарськими 
відділеннями губернських управлінь, а також для надання, в особливо 
важливих випадках, сприяння слідчому корпусу до виявлення винних і 
з’ясування злочинів або до встановлення невинності підозрюваного 
[2, c. 24]. 

Робота експертів полягала, в основному, у співставленні почерків, 
проведенні фотографічних експертиз підроблених документів і 
досліджень паперових грошей й цінних паперів. Основними об’єктами 
експертиз були різного роду документи, договори, листи і заповіти, 
векселя, штемпелі, печатки та штампи, паперові гроші, асигнації і монети, 
предмети, що надходили з місць пожеж, живі люди та трупи, а також 
отрути і хімічні речовини.  

У наукових повідомленнях щодо відкриття кабінетів науково-судової 
експертизи міністр юстиції І. Г. Щегловітов писав про експертизу як 
найбільш раціональний засіб для попередження можливості судових 
помилок для об’єктивного з’ясування істини у випадках фатального 
співпадіння доказів проти невинуватої особи, а також для виявлення 
неправдивих або хибних показань свідків [3, с. 23]. 

У подальшому, згідно з «одобреннымъ Государственною Думою и 
Государственнымъ Советомъ Законом» від 4 липня 1913 р., були 
засновані Кабінети науково-судової експертизи в містах Москві, Києві та 
Одесі. 

Київський Кабінет науково-судової експертизи (далі – Київський 
КНСЕ) був відкритий 2 лютого 1914 р. і розміщувався у приміщенні 
Київської судової палати (нині – столична будівля по 
вул. Володимирській, 15). Цю подію описувала низка газет. Зокрема, у 
«Киевской мысли» зазначалося: «2 февраля в Киевской судебной палате 
состоялось открытие Кабинета научно-судебной экспертизы при камере 
прокурора палаты. К часу дня в помещение судебной палаты прибыли 
министр юстиции И. Г. Щегловитов, сенатор Г. Г. Чаплинский, 
ст. председатель Киевской судебной палаты Н. А. Володкевич … много 
других приглашенных лиц и чины судебного ведомства. Молебство 
совершал преосвященный Никодим, епископ Чигиринский. Перед 
молебнем епископ Никодим обратился к присутствующим со словом, в 
котором указал на значение кабинетов судебной экспертизы. После 
молебна … И. Г. Щегловитов подробно осматривал кабинет, причем 
некоторые приборы демонстрировались. Кабинет научно-судебной 
экспертизы помещается в самом верхнем этаже судебной палаты и 
занимает 12 комнат» [4, с. 748]. 

Київський кабінет охоплював обслуговування судів Київського, 
Харківського, Варшавського регіонів. Така «географія» першої української 
державної експертної установи свідчить про відповідний рівень і статус 
новоствореного Кабінету судової експертизи. 
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Рис. 1. Карта із зображенням регіонів обслуговування Київського Кабінету 
науково-судової експертизи у 1914–1917 рр. 

 
Структура Київського КНСЕ була такою: фотографічний відділ, 

кримінально-технічний (криміналістичний) відділ, хімічний відділ і 
канцелярія. Кабінет обладнано новітньою криміналістичною технікою.  

 

 
 

Рис. 2. Апарат для метричної фотографії системи Бертильйона 
 
У Київському КНСЕ протягом 1914–1917 рр. проводили почеркознавчі 

експертизи, хімічні, дактилоскопічні, трасологічні (знарядь злому, куль) 
експертизи, дослідження документів, біологічних об’єктів (крові, сперми, 
волосся) тощо.  
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Першим завідувачем експертного закладу став С. М. Потапов – 
відомий криміналіст, колишній судовий слідчий Петербурзького 
окружного суду та помічник завідувача Петербурзького КНСЕ. З ним 
працювали два помічники: прозектор Імператорського університету імені 
Святого Володимира доктор медицини М. М. Туфанов, який завідував 
кримінально-технічним відділом, і приват-доцент цього університету 
В. І. Фаворський – завідував фотографічним відділом. Згодом було 
призначено ще одного помічника – приват-доцента кафедри хімії 
Імператорського університету імені Святого Володимира 
А. П. Семенцова. 

Технічну роботу здійснювали три техніки, а в канцелярії працювала 
перекладачка, яка перекладала з англійської, французької та німецької 
мов. Таким чином, штат Київського КНСЕ становив вісім працівників, з 
яких чотири були експертами. 

Упродовж першого року функціонування до Київського КНСЕ 
надходили вимоги щодо проведення досліджень переважно з 
кримінальних справ, хоча була частина цивільних. Речові докази на 
дослідження здебільшого направляли органи суду (судові слідчі), 
жандармерія, військове відомство, поліція. Працівники експертних 
установ стали брати участь в оглядах місць подій, здійснювати 
фотографування, допомагали виявляти та вилучати сліди злочину. Для 
цього вони використовували власні техніко-криміналістичні засоби. 

За перший рік існування Київський КНСЕ отримав на дослідження 
матеріали 304 справ та 534 одиниць речових доказів [5]. З них закінчено 
провадження в 201 справі, з яких 15 – цивільних [6]. Результативність 
виконання експертиз становила 66,1 %. Зокрема, у Київському КНСЕ у 
1914 р. проведено такі експертизи: 240 досліджень документів; 
33 дослідження предметів із пальцевими відбитками; 67 досліджень 
предметів зі слідами крові, сперми та інших плям; 56 досліджень волосся; 
83 дослідження знарядь злому, матеріалів для підпалу, ґрунту, глини, 
тканини, шматків деревини, одягу з кульовими отворами тощо [6].  
А всього протягом 1914–1917 років в експертній установі проведено понад 750 
експертних досліджень. 

Проведений аналіз судово-експертної діяльності Київського КНСЕ 
протягом 1914–1916 років, дозволив встановити щорічну середню 
кількість виконуваних досліджень – 220 експертиз (по 55 експертиз на 1 
експерта) [7, с. 229 ]. 

Попри значне, як на той час, навантаження фахівці Київського 
КНСЕ займалися науково-дослідною роботою. Зокрема, були 
опубліковані: в 1915 р. у «Вестнику фотографии» стаття 
В. І. Фаворського «О новом применении цветной фотографии» з 
розміщеним аналізом методу кольороподілу Є. Ф. Буринського та 
авторськими пропозиціями щодо методів підсилення кольорів при 
дослідженні документів. Теоретичні положення статті підкріплено 
численними прикладами з практики автора. У наступному році журнал 
Міністерства юстиції розміщує на своїх сторінках статті 
С. М. Потапова «Основания защиты документов» та А. П. Семенцова 
«К вопросу об экспертизе в делах о поджогах» [8, с. 10–11]. 
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У публікаціях київські експерти виклали ґрунтовні рекомендації для 
удосконалення методик проведення експертних досліджень. 

Крім того, 19 липня 1915 р. у м. Петрограді відбувся З’їзд керівників 
судово-експертних установ. У його роботі взяли участь й експерти 
Київського КНСЕ, а саме: С. М. Потапов, який виступив з доповіддю про 
найбільш істотні ознаки почерку при порівнювальному дослідженні; 
В. І. Фаворський – повідомив про дослідження документів за допомогою 
способу прочитання витравленого тексту за допомогою люмінесценції; 
М. М. Туфанов, який поінформував про нові досягнення у дослідженні 
плям крові і сперми, а також волосся. 

Унаслідок державного перевороту в Росії 1917 року знищено 
Петроградський та Московський КНСЕ. Водночас продовжували діяти 
лише Київський та Одеський кабінети. 

Протягом 1917–1918 років на теренах України діяли різні державні 
формації: Українська Народна Республіка часів правління Центральної 
Ради, Українська держава гетьмана П. Скоропадського, Українська 
Народна Республіка доби Директорії. 

У діяльності Київського КНСЕ відбувався новий етап розвитку. 
Зокрема, відбулося покращення кадрового забезпечення експертної 
установи. Згідно з наказом Міністерства юстиції від 11 жовтня 1918 р. 
№ 182 з резолюцією П. Скоропадського, помічником керівника Київського 
КНСЕ призначено відомого фахівця з природничих наук приват-доцента 
Київського університету імені Святого Володимира М. О. Петрова [3, 
с. 63], що прославився новаторством у вітчизняному фотомистецтві. У 
Києві він працював викладачем у політехнічному інституті, де читав лекції 
та проводив практичні заняття з фотографії. У різних навчальних 
закладах М. О. Петров викладав історію фотографії, енциклопедію 
фотографії, практичну фотографію, технічну фотографію, 
фотокінолабораторію. Згодом М. О. Петров став завідувачем секції 
судово-фотографічних досліджень Київського КНСЕ, а його розробки 
сформували підґрунтя для експертних методик дослідження документів. 

Протягом 1917–1918 років у Київському КНСЕ функціонували три 
секції: індивідуальної ідентифікації, судово-фотографічних досліджень і 
судово-хімічна. Діяв криміналістичний музей, у якому знаходилося 
близько тисячі систематизованих експонатів. Музей відігравав як 
навчальну функцію, так і практичну – адже його експонати в окремих 
випадках використовувалися для порівняльних експертних досліджень. 

Повноваження Київського КНСЕ за часів правління 
П. Скоропадського було розширено. Зокрема, український гетьман 
ініціював зміни до ст. 1166 Статуту кримінального судочинства, що 
визначала експертизу підроблених грошей. Тепер такі об’єкти слід було 
надсилати «для обслідування» до Кабінету науково-судової експертизи 
при прокурорі Київської судової палати, а після експертизи фальшиві 
монети та кредитні папери направляли до Державного банку на 
зберігання [9]. Відповідно, у 1918 р. Київський КНСЕ виконав 389 
експертиз, пов’язаних, здебільшого, з підробленням грошових знаків [10].  

У зв’язку з окупацією Києва німцями восени 1919 р., завідувач 
Київського КНСЕ С. М. Потапов був вимушений залишити місто і виїхати 
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до Одеси. У кінці 1920 р. завідувачем Київського КНСЕ був призначений 
В. І. Фаворський, видатний учений у галузі судової фотографії. 

У період з 1921 до 1941 роки Київський кабінет (з 1925 р. – 
інститут) науково-судової експертизи «переживав» важкі часи. Саме 
тоді було переглянуто ставлення до нього новоутвореної радянської 
влади, оцінено його вагоме значення у протидії злочинності. 

Завдяки діяльності вітчизняних Кабінетів НСЕ чимало науково-
технічних засобів і прийомів дактилоскопії, криміналістичного вчення про 
сліди, судової фотографії, графічної, технічної експертизи документів, 
судово-хімічної та судово-біологічної експертиз швидко впроваджували в 
судово-слідчу практику УСРР [12, с. 8]. 

Збереглися відомості, що у 1921 р. Київський КНСЕ проводив від 5 до 
10 експертиз щомісячно (хімічні, дослідження документів, ідентифікацію 
особи за фотознімками і словесним портретом) [11, с. 11]. Середня 
щомісячна кількість проведених експертиз в експертній установі 
становила: у 1918 р. – 32–33 дослідження, у 1919 р. – 6–7, у 1921 р. – 10, 
у 1924 р. – 20 [7, с. 237]. У 1923 р. територією обслуговування Київського 
КНСЕ стала Київщина, Чернігівщина, Волинь.  

Постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 
23 жовтня 1925 р. введено в дію Положення про судоустрій УСРР, а 
Кабінети науково-судової експертизи перейменовано в інститути науково-
судової експертизи [13]. На території України у той час функціонували – 
Київський, Одеський та Харківський інститути науково-судової експертизи 
(далі – інститути НСЕ). 

Відповідно до нормативних документів в інститутах НСЕ 
запроваджувалася нова секція – кримінально-психологічних і 
психопатологічних досліджень. Вона почала функціонувати лише в 
Київському інституті НСЕ. У 1925 р. фахівців цієї секції наділено правом 
проводити судово-психіатричні експертизи, за винятком встановлених 
законодавством випадків проведення цих досліджень лікарями. Під час 
розвитку напряму психологічних і психопатологічних досліджень у 1928 р. 
при Київському інституті НСЕ організовано науково-дослідну кафедру 
кримінології, у роботі якої брав участь відомий вчений-процесуаліст 
М. А. Чельцов-Бебутов [14, с. 38.]. Кафедра проіснувала до 1930 р. 

Судово-експертні дослідження інститути НСЕ виконували за плату, 
яку встановлював Народний Комісаріат Юстиції УСРР (далі – НКЮ). 
Якщо дослідження здійснювали за дорученням органів суду, слідства і 
дізнання, платню із цих органів не стягували, а її нараховували до 
судових витрат, які суд мав стягувати на загальних підставах і 
зараховувати на кошторис НКЮ. 

Працівники Київського інституту НСЕ продовжували публікувати 
статті, у яких висвітлювали результати своїх науково-дослідних робіт. 
Фаховим судово-експертним виданням був журнал «Архів кримінології та 
судової медицини», який видавав НКЮ власним коштом. Так, упродовж 
1926–1927 років опубліковано три книги журналу «Архів кримінології та 
судової медицини», відповідальним редактором якого був директор 
Харківського інституту НСЕ професор М. С. Бокаріус. Працівники 
Київського інституту НСЕ публікували свої праці й у «Революційному 
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праві», «Заводской лаборатории», спеціалізованих виданнях: «Советское 
фото», «Судебно-медицинская экспертиза», «Українське хімічне право», 
«Вестник рентгенологии и радиологии» та зарубіжних журналах. 

Вагомий внесок у розроблення нових методів дослідження речових 
доказів зробили працівники Київського інституту НСЕ протягом 1933–
1938 років, а саме: криміналісти С. І. Тихенко, А. Д. Топольський, фізик 
Б. Р. Киричинський, фотохімік О. Ю. Брайчевська, біологи 
К. Є. Завадинська, Т. Г. Бордонос, хіміки Б. Й. Вахліс, Т. Г. Барабаш, 
І. С. Рохлін, А. Д. Старчевська, Т. О. Гетьман, В. П. Карасек, фототехнік 
Є. О. Денкевич та ін. [14, с. 39]. 

1937 року започатковано збірник наукових статей Київського, 
Харківського та Одеського інститутів НСЕ – «Криміналістика і науково-
судова експертиза» за редакцією Б. Й. Вахліса, М. М. Бокаріуса, 
М. П. Макаренка. У першому збірнику журналу надруковано 42 статті, з 
яких авторами 22-х були співробітники Київського інституту НСЕ. 
Тематика статей працівників Київського інституту НСЕ в першому випуску 
нового експертного збірника стосувалася дослідження почерку, крові, 
експертизи в справах спірного батьківства, питань підроблення підписів 
копіюванням, застосування фотографії в інфрачервоному світлі, судово-
хімічних досліджень, експертної практики щодо дослідження отруєння 
різними речовинами, виявлення слідчих помилок під час призначення 
експертиз тощо [15]. Крім того, у 1937 р. Б. Р. Киричинський видав 
посібник із судової фотографії [16], який був фундаментальним збірником 
прийомів та методів судово-дослідницької фотографії. 

Отже, наукові публікації київських експертів відображали головні 
напрями поширених судових експертиз, інновації у методиках їх 
проведення.  

Щодо статистичних показників, то у 1930 р. Київський інститут НСЕ 
провів понад 600 експертиз, а 1936 року тільки секція ідентифікації цього 
інституту – 400 експертиз; за 1940 р. інститут виконав близько 1000 
експертиз [7, с. 250]. 

Початок Другої світової війни на території України негативно 
позначився на роботі вітчизняних судово-експертних установ. Так, під час 
окупації Києва інститут НСЕ змушений був припинити свою роботу. Його 
майно перевезли на зберігання до хімічного корпусу Київського 
державного університету ім. Тараса Шевченка, який у листопаді 1943 р. 
було підірвано, а потім зруйновано. 

Після звільнення України від військ фашистських загарбників, 
виконувачем обов’язків директора інституту була призначена 
Т. О. Гетьман – досвідчений працівник, судовий хімік. Відповідно до 
постанови Ради Народних Комісарів УРСР Київський інститут НСЕ 
відновив свою роботу у березні 1944 р.  

В інститут почали повертатися із фронту або тилу працівники. Так, 
стали до роботи Т. Г. Бордонос, К. Є. Завадинська, В. Д. Старчевська, 
Т. І. Клинкевич, С. І. Тихенко, М. М. Зюскін, О. Д. Топольський, 
О. Ю. Брайчевська, В. Л. Павлов, Т. Г. Барабаш, Б. Р. Киричинський, 
О. П. Френкель, А. М. Гамбург [3, с. 124–125]. Першочерговим завданням 
колективу інституту в повоєнні роки стало відновлення устаткування й 
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приведення його до стану, придатного для початку оперативної та 
дослідницької роботи. Було відновлено наукову бібліотеку та створено 
чотири відділи: криміналістики, судової біології, фотографічних 
досліджень, судової хімії. 

2 червня 1944 р. українські інститути НСЕ перейменовано в науково-
дослідні інститути судової експертизи. З цієї дати столична судово-
експертна установа системи юстиції називається Київський науково-
дослідний інститут судових експертиз (далі – Київський НДІСЕ).  

З 1944 р. Київський НДІСЕ очолював видатний судовий медик, один з 
основоположників криміналістичного напряму в судовій медицині 
професор Ю. С. Сапожніков. У 1946 р. його замінив на цій посаді 
фахівець в галузі хімії Б. Й. Вахліс, який тривалий час працював у цій 
судово-експертній установі. З 1951 р. до 1962 р. інститут очолив відомий 
український криміналіст професор В. К. Лисиченко, який зосередив увагу 
на розвитку в експертній установі новітніх напрямів у теорії та практиці 
судової експертизи [3, с. 150].  

У діяльності Київського НДІСЕ виокремлюється 1962 рік. Це 
пов’язано з прийняттям у 1960 р. Кримінального, Кримінально-
процесуального кодексів, Закону «Про судоустрій Української РСР». Нове 
розширення можливостей застосування спеціальних знань у 
кримінальному процесі активізувало роботу з удосконалення тактики 
слідчих дій, насамперед, призначення судових експертиз, розроблення 
техніко-криміналістичних засобів, нових методик проведення експертиз. 
Положення про науково-дослідні установи судової експертизи 
Міністерства юстиції УРСР (1962 р.) визначило серед іншого завдання з 
вивчення питань теорії криміналістики та судової експертизи, що 
зумовило виникнення нових напрямів у вітчизняній криміналістичній 
науці, використання інформації про досягнення світової криміналістики, 
організацію різних видів обміну інформацією з відповідної наукової 
тематики. З цією метою в Київському НДІСЕ створено групу наукової 
інформації, працівники якої доклали чимало зусиль для узагальнення 
методологічних основ криміналістики та судової експертизи.  

Київський НДІСЕ розширював свою структуру шляхом відкриття в 
Україні нових відділів. Так, для забезпечення потреб проведення судових 
експертиз у західному регіоні у вересні 1968 р. було відкрито Львівське 
відділення Київського НДІСЕ. До зони обслуговування відділення 
належали Львівська, Тернопільська, Рівненська, Закарпатська й 
Волинська області. З 1963 р. Київський НДІСЕ очолив О. П. Сапун. У 
подальшому директорами були І. П. Кононенко (1970–1979 рр.), 
В. К. Стринжа (1981–1997 рр.). 

Із здобуттям Україною незалежності збільшується кількість 
проведених судових експертиз в експертних установах системи юстиції. 
Це забезпечує подальший розвиток теоретичних і практичних питань 
криміналістики та судової експертизи серед працівників правоохоронних 
органів і суддів. З 1991 р. у науковій спеціальності 12.00.09 із захисту 
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних 
наук, окремо зазначається «судова експертиза». Це стало поштовхом 
для розроблення проблемних питань судової експертизи у дисертаційних 
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дослідженнях, у тому числі виконаних експертами. Так, протягом всього 
періоду існування інституту його працівники у докторських і 
кандидатських дисертаціях викладали ґрунтовні результати досліджень у 
сфері криміналістики та судової експертизи. З другої половини ХХ ст. 
судові експерти присвячували докторські дисертації таким важливим 
питанням протидії злочинності: теорії та методиці судової ідентифікації 
(М. Я. Сегай, 1971 р.); методики дослідження документів (В. К. Лисиченко, 
1974 р.); судово-експертної профілактики (І. Я. Фрідман, 1974 р.); 
сутності, структури й оптимізації використання криміналістичних знань 
(Н. І. Клименко, 1994 р.). 

Розгалужувалася структура Київського НДІСЕ. У 1990 р. створено 
Тернопільське відділення Київського НДІСЕ з обслуговуванням 
Тернопільської, Рівненської, Чернівецької та Івано-Франківської 
областей, 1998-го – Вінницьке й Черкаське, 2001-го – Чернігівське, 2009-
го – Житомирське, 2012-го – Хмельницьке відділення. Нині інститут має 
такі філії: Вінницьке, Житомирське, Івано-Франківське, Кропивницьке, 
Тернопільське, Хмельницьке, Черкаське, Чернівецьке, Чернігівське 
відділення [17]. 

За часів незалежності України директорами Київського НДІСЕ були 
О. В. Круть (1997–2005 рр.), В. Б. Кисельов (2005–2010 рр.). З 
квітня/травня 2011 р. інститут очолює заслужений юрист України 
О. Г. Рувін. 

Сьогодні Київський НДІСЕ є однією з провідних судово-експертних 
установ України, де працює досвідчений колектив з відомих вчених, 
професіоналів у галузях судової експертизи, які мають необхідну для 
проведення більшості видів експертних досліджень кваліфікацію, а також 
обладнання відповідного рівня, та проводить плідну роботу з виконання 
судових експертиз, створення належної доказової бази [18, с. 3–4]. У 
Київському НДІСЕ проводиться значна кількість особливо складних 
експертиз у «резонансних» справах, які виконуються за дорученням 
Генеральної прокуратури України. За ініціативи інституту вводяться нові 
види та підвиди судових експертиз, зокрема, експертизи зброї, військової 
експертизи, психологічної експертизи із застосуванням поліграфа та багато 
інших. Заклад представлено в європейській мережі криміналістичних 
установ ENFSI. З метою стандартизації діяльності із речовими доказами нині 
Інститутом ініційовано створення Технічного комітету 192 «Судова 
експертиза» Національного органу стандартизації [19].  

З урахуванням встановленого обсягу наукової статті, автори 
зупинилися лише на окремих визначних подіях і процесах, що 
висвітлюють розвиток Київського НДІСЕ і його роль у становленні 
вітчизняної криміналістики та судової експертизи.  

Таким чином, своєю діяльністю працівники створених, починаючи з 
1914 р., українських судово-експертних установ, зокрема Київського 
НДІСЕ (Т. Г. Барабаш, Т. Г. Бордонос, О. Ю. Брайчевська, Б. Й. Вахліс, 
А. М. Гамбург, Т. О. Гетьман, Є. О. Денкевич, К. Є. Завадинська,  
М. М. Зюскін, В. П. Карасек, Б. Р. Киричинський, В. Б. Кисельов, 
Н. І. Клименко, Т. І. Клинкевич, І. П. Кононенко, О. В. Круть, 
В. К. Лисиченко, З. С. Меленевська, В. Л. Павлов, М. О. Петров, 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 878 

С. М. Потапов, І. С. Рохлін, О. Г. Рувін, Ю. С. Сапожніков, О. П. Сапун, 
М. Я. Сегай, А. П. Семенцов, А. Д. Старчевська, В. К. Стринжа, 
С. І. Тихенко, А. Д. Топольський, М. М. Туфанов, В. І. Фаворський, 
О. П. Френкель, І. Я. Фрідман, С. А. Ципенюк та ін.) зробили значний 
внесок у розвиток вітчизняної криміналістики та судової експертології. 
Роботи цих дослідників забезпечили створення міцної методологічної 
основи нової науки про судову експертизу – судової експертології. 

Проведений аналіз розвитку Київського НДІСЕ свідчить про постійне 
зростання показників у напрямах криміналістичної, судово-експертної, 
науково-дослідної, аналітичної, профілактичної, навчально-методичної та 
редакційно-видавничої діяльності, а також при підготовці кадрів і 
підвищення кваліфікації. 

Вдале поєднання сучасного техніко-криміналістичного обладнання з 
висококваліфікованим персоналом Київського НДІСЕ дозволяє успішно 
вирішувати завдання, почасти надскладні, що виникають під час 
здійснення правосуддя в Україні.  
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КИЕВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСТОРИИ 

 
А. В. Ищенко 
А. Г. Рувин 
В. В. Юсупов 

 
В статье проанализированы основные вехи стопятилетней деятельности 

Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отдельные 
научные разработки института, освещен вклад сотрудников экспертного 
учреждения в развитие криминалистики и формирование методологических основ 
судебной экспертологии. Приведена законодательная база создания Кабинета 
научно-судебной экспертизы при прокуроре Киевской судебной палаты в 1913 
году, исследована его деятельность в первые годы, что подтверждает 
общегосударственное значение экспертного учреждения. Выделены отдельные 
этапы в истории Киевского научно-исследовательского института судебных 
экспертиз, связанные с национальной революцией 1917–1921 годов, Второй 
мировой войной на территории Украины, обновлением уголовного и уголовно-
процессуального законодательства в 1960-ые годы, провозглашением независи-
мости Украины. Сделан вывод о ведущей роли Киевского научно-исследователь-
ского института судебных экспертиз при осуществлении правосудия в Украине. 
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У статті на підставі архівних матеріалів, зокрема, газет «Киевская 
мысль», «Киевские Епархиальные Ведомости» та інших установчих 
документів Кабінету науково-судової експертизи при прокурорі Київської 
судової палати за 1914-1915 рр., проаналізовано висвітлення української 
судової експертизи в засобах масової інформації та сприйняття 
громадськістю на етапі її становлення. Дається загальна характеристика 
першоджерел, що відображають ставлення засобів масової інформації, та 
суспільства в цілому, до ролі судової експертизи та судових експертів.  

Ключові слова: судова експертна діяльність, судовий експерт, засоби 
масової інформації, Кабінети судової експертизи. 

 
 
Літопис становлення, розвитку і діяльності перших українських 

судово-експертних установ формує інтерес до відтворення історичної 
правди. Внаслідок стрімкого науково-технічного та бурхливого 
промислового розвитку, лібералізації владних режимів та інших факторів 
у кінці XIX ст. поширилась організована злочинність. Час вимагав 
залучення «обізнаних осіб» з різних галузей науки, техніки та ремесла. 
Проведення в кінці XIX століття судової реформи в Російській імперії, 
пов'язаної з проголошенням принципово нового для судової системи 
принципу змагальності, зумовило появу нового виду діяльності – 
експертної, сутність якої полягала в розшифруванні на основі 
застосування спеціальних знань інформації, що міститься в речових 
доказах минулого діяльнісного події злочину. Таким чином, прагнення 
держави до об'єктивізації процесу доказування стало визначальним у 
розвитку інституту судової експертизи та експертної діяльності. За таких 
умов і почав активно формуватися інститут судової експертизи. 

Дослідженню судово-експертної діяльності на етапі її становлення 
приділялася увага багатьма вченими, зокрема: Р. С. Бєлкіним, 
Б. Й. Вахлісом, А. В. Іщенком, Н. І. Клименко, В. К. Лисиченком, 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 64 

 884 

О. П. Сапуном, М. Я. Сегаєм, В. К. Стринжею, C. I. Тихенком,  
М. Л Цимбалом та іншими вченими. 

Сьогодні потребують уваги питання, пов’язані з висвітленням, 
сприйняттям і розумінням громадськістю сутності та значимості судово-
експертної діяльності. Для забезпечення потреб правосуддя зимою 1914 
року відбулося урочисте відкриття Кабінету науково-судової експертизи 
при прокурорі Московської судової палати. З цього моменту розпочався і 
процес висвітлення майбутньої української судово-експертної діяльності 
у засобах масової інформації. Як і на початку XX століття так і на 
сучасному етапі, основні дані про діяльність судових експертів широка 
аудиторія отримувала з місцевих друкованих видань.  

Однією з найпопулярніших була щоденна громадсько-політична й 
літературна газета буржуазно-демократичного спрямування «Киевская 
мысль». Видання друкувало матеріали представників Конституційно-
демократичної партії, партій меншовиків і більшовиків, а також 
письменників-демократів. Газета поширювалася на території 
Правобережної України [3]. У номері від 4 лютого 1914 року 
повідомлялось про урочисте відкриття Кабінету: «Министр юстиции 
И.Г. Щегловитов утром, 2 февраля, с сопровождающими его чинами, 
присутствовал на богослужении в Софиевском соборе. Затем был в 
одной из фотографий, где снимался. В час дня, в присутствии г. 
министра юстиции состоялось в судебной палате торжество освящения и 
открытия кабинета научно-судебной экспертизы. После торжества в 
судебной палате И. Г. Щегловитов посетил Киево-Михайловский 
монастырь, где прикладывался к святыням монастыря» (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Титульна сторінка газети «Киевская Мысль» від 4 лютого 1914 року 



Розділ 13. Історія криміналістики та судової експертизи 

 885

У публікації йшлося про виступи високопосадовців, які вважали 
відкриття Кабінету судової експертизи одним із найважливіших завдань: 
«Судьи, привыкшие отдавать отчеты в каждом своем судебном 
приговоре, судьи, которым приходилось переживать томительные 
бессонные ночи в виду сомнений в правильном приговоре, основанных 
на противоречивых свидетельских показаниях, уже давно чувствовали 
нужду в иных доказательствах, кроме свидетельских, в доказательствах 
бесспорных, несомненных» (рис. 2). 

Зазначалося, що тогочасний міністр юстиції Іван Щегловітов високо 
цінував започаткування роботи експертів і бачив у ній велику 
перспективу. За його словами відкриття Кабінетів судової експертизи 
стало викликом часу та повинно внести значні благородні зміни до 
справи правосуддя. Мета створення установ, як зазначав політик, 
полягала в тому, щоб прийти на допомогу суддівській совісті, дати їй 
опору в наукових цілком об'єктивних даних.  

У наступному номері від 5 лютого 1914 року газета оприлюднила ще 
одну статтю про відкриття Кабінету, де більш докладно розповідалося 
про діяльність установи: «Не многим, вероятно, ясно значение этих 
Кабинетов, – йшлося на початку публікації, – это установить пытается 
пояснительная записка министра. Недостатки нашего предварительного 
следствия заключается в неудовлетворительные постановки розыска и 
технической стороны следственных приемов. Для поднятия дела на 
должную высоту решено «взаимно технически несовершенных осмотров 
и ненадежных свидетельств показаний» выдвинуть применение на 
Западе методов «биологических и физических наук». Кореспонденти 
простою мовою пояснювали аудиторії, що запроваджуються нові методи 
судового розшуку, зокрема, за відбитками пальців, що містять унікальну 
інформацію, сліди крові та відтисків підошви, за якими можна 
ідентифікувати правопорушників тощо. Для більшого переконання у 
дієвості подібних методів слідства наводився приклад іноземних держав: 
«Насколько доказателен ее способ, иллюстрирует известный пример, в 
окрестностях Рима был найден труп убитого человека в одном белье, 
причем для опознания его не было никаких данных. Римская полиция 
дактилоскопировала его пальцы и разослала отпечатки за границу по 
всем сыскным отделениям. В Варшавском дактилоскопическом 
отделении были разысканы сходные отпечатки и установлено, что 
убитый был русским рабочим из Варшавы»  

Повідомляла про визначну подію – освячення Київського Кабінету 
НСЕ й офіційна газета Київської єпархії РПЦ «Киевские епархиальные 
ведомости». У недільному номері газети від 9 лютого 1914 року опису 
події відводилося чільне місце. 

У повідомленні йшлося про благословення спеціальних гостей: 
Міністра юстиції, члена Державної Ради, сенатора І. Г. Щегловітова, 
радника Міністерства юстиції, правознавця та криміналіста, сенатора С. 
Трегубова, прокурора Київської судової палати, сенатора Кримінального 
касаційного департаменту Урядового Сенату Г. Чаплинского та 
представників різних відомств.  
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Рис. 2. Публікація в газеті «Киевская Мысль» від 4 лютого 1914 року про 
відкриття Кабінету науково-судової експертизи 
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Розповідалося, що початок роботи перших Кабінетів науково-судової 
експертизи при прокурорі Київської та Одеської судових палат було 
погоджено Державною радою та Державною думою Російської імперії, 
відповідно до Закону «Про заснування кабінетів науково-судової 
експертизи в містах Москві, Києві і Одесі» [1]. Кореспонденти вказували 
на важливість події, оскільки оригінал закону підписав Імператор 4 липня 
1913 року під час рейду в Балтійському порту на яхті «Штандарт»: 
«Собственной его Величностью рукой подписано «Быть по сему», – 
наголошувалося в тексті. Судово-експертна діяльність відкривалася для 
читачів зі сторони поважних осіб, високо посадовців, які її представляли. 
Суддя для людини асоціювався з впливовістю та визнанням. В той же 
час, судовий експерт, ставав працівником, який науково обґрунтовував 
рішення правоохоронця. 

Через чотири місяці після відкриття, у літніх номерах Вісника 
Міністерства юстиції № 6, 7, 8 1914 року, виданих Петроградською 
Сенатською типографією, частинами було розміщено «Краткий очерк о 
деятельности Кабинетов научно-судебной экспертизы». На сторінках 
Вісників читачі отримували інформацію про розвиток судово-експертної 
діяльності: «Кабинеты научно-судебной экспертизы получают из-за 
границы печатные произведения, инструменты, приборы и другие 
предметы, предназначенные для собраний научных и технических сил».  

Також розповідалося про придбання обладнання для експертів: 
«Относительно оборудования Кабинетов надлежит отметить, что все 
оны были оборудованы приборами, необходимыми для всевозможных 
фотографических работ, инструментами для микроскопических 
исследований, спектрального анализа, дактилоскопических экспертиз и 
т.п. Была устроена небольшая химическая лаборатория».  

Окремо зазначалося призначення приборів та можливості, які вони 
надають: «Для метрической фотографии были приобретены специальные 
камеры системы А. Бертильона. Имеющийся при аппарате особый штатив с 
шарообразной вращающейся головкой позволяет делать снимки при любом 
положении аппарата, в том числе и объективом вниз, что необходимо для 
правильного фотографирования трупов».  

Для забезпечення високого рівня виконання судових експертиз всі 
Кабінети шукали кваліфікованих кадрів. Іноді цей процес тривав 
місяцями, однак укомплектована команда фахівців, їх досвідченість не 
викликала сумнівів і також знайшла висвітлення на сторінках газети 
«Киевские Ведомости» від 18 лютого 1914 року.  

Досить цікавим із наукового погляду є звіт про роботу Кабінетів за рік 
діяльності: «Отчетный год показал, что для установления 
принадлежности находимой на вещественных доказательствах крови 
человеку или же определенному виду животных, возникает весьма часто 
необходимость в биологических исследованиях». Журнал «Україна»: 
«При выездах на места преступлений, использовались 
дактилоскопические приборы, которые помогают фиксировать и 
получать отпечатки пальцев с различных предметов» [2].  

В окремій публікації зазначалося, що «одним из весьма часто 
возникающих в судебной практике вопросов является давность 
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чернильного текста документов. Сравнительные исследования этого 
рода основаны на нескольких различных принципах в зависимости от тех 
или иных свойств данного вещественного доказательства». Далі 
наводились послідовність дій експерта в процесі проведення судової 
експертизи: «На чернильный текст документа помещается сухой лист 
копировальной бумаги, на котором расскладываються рядом на 
некотором растоянии друг от друга узкие полоски фильтрованой бумаги 
требуемой длины, смоченые: первая – дистилированой водой, а 
остальные слабыми растворами соляной кислоты различного, но точно 
определенного процентного содержания. В таком виде документы 
копируются обычным порядком в течении заранее назначеного числа 
минут», – йдеться про особливості тогочасного технічного дослідження 
документів.  

У подальшому висвітлення судово-експертної діяльності 
продовжилося. Використання урядом Української держави кращих 
здобутків своїх попередників у галузі законодавства підтверджує і той 
факт, що весь масив законів, які діяли в Україні до перевороту, не 
втрачав своєї чинності. «Гетьман прагне залучити до роботи 
талановитих, висококваліфікованих, досвідчених науковців, – писав 
офіційний друкований орган доби Гетьманської держави – газета 
«Державний вісник», – Особливих змін в роботі Кабінету судової 
експертизи не відбудеться, всі співробітники продовжать працювати за 
правління Скоропадського, який бере на себе відповідальність в усьому 
сприяти розвитку наукового підходу правосуддя». Попередниками 
«Державного вісника» були «Вісті з Української Центральної ради», 
«Вісник Генерального Секретаріату Української Народної Республіки» та 
«Вісник Ради Народних Міністрів Української Народної Республіки». У 
зазначених публікаціях вагомість діяльності судових експертів 
описувалась з практичної точки зору. «За останнього часу під час 
правління П. Скоропадського діяльність судових експертів значно 
активізувалася. Кількість проведених експертиз протягом 1918 року, 
порівняно з минулим роком, збільшилась майже втричі і становила 389 
досліджень», – зазначалось на сторінках видання «Вісті з Української 
Центральної ради». «На роботу до Кабінету судової експертизи прибув 
новий працівник, вчений у галузі фотографії Микола Петров. Він одразу 
приступив до створення спеціальної фотографічної лабораторії, яка 
невдовзі стане однією з кращих у країні. Тут проводиться значна науково-
дослідна робота з розробки нових методів дослідження речових доказів 
за допомогою фотографування речових доказів для потреб судової 
експертизи в інфрачервоних, ультрафіолетових та рентгенівських 
променях», – розповідав «Вісник Ради Народних Міністрів Української 
Народної Республіки». Одним із першочергових завдань держави 
наприкінці 1920-х років стала підготовка викладачів і науковців для 
науково-дослідних інститутів, заводських наукових лабораторій та 
дослідних станцій, а також забезпечення найважливіших наукових 
галузей відповідними кадрами. Цьому були присвячені й відгуки в пресі. 
«Що складнішою ставала політична й економічна ситуація в державі, то 
важчими були умови роботи наукових працівників, унаслідок чого 
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відповідальність судово-експертних науковців зростала. Вони пішли на 
зустріч потребам суспільства і відкривають курс лекцій для вільних 
слухачів», – повідомляла газета «Известия» від 22 квітня 1921 року. 
Попри складну економічну ситуацію в державі, Робітничо-Селянський 
Уряд України на початку березня 1919 року приймає низку розпоряджень. 
Про це у квітні 1919 року київська газета «Коммунист» повідомляла своїх 
читачів: «Киевский Кабинет научно-судебной экспертизы 
преобразовывается в Институт научно-судебной экспертизы. При 
институте будут читаться лекции и производиться лабораторные занятия 
для ознакомления работников советского суда с производством 
различных иследований». Нова організаційна структура Інституту значно 
розширила коло його експертної діяльності, перетворила на 
багатопрофільну експертну установу: «По своему характеру экспертизы 
были разнообразные. Наиболее часто исследовались вещественные 
доказательства по делам об убийствах, обвалах домов, пожарах, 
отравлениях и кражах», – писав «Вестник народного комиссариата 
юстиции УРСР». На початку 1931 року народний комісаріат юстиції 
починає видавати спеціальний криміналістичний журнал «Питання 
криміналістики та науково-судової експертизи» накладом 3500 
примірників. На сторінках видання висвітлювалися новини з життя 
Інститутів судової експертизи:  

– «Систематичне проведення лекцій і семінарів із питань 
дослідження наукових методів у практиці розслідування сприяли 
популяризації можливостей криміналістичної експертизи й швидкому 
розвитку зв’язків Інститутів судових експертиз із слідчо-судовими 
органами багатьох областей»;  

– «Судово-експертна діяльність виходить на рівень абсолютно 
нових можливостей. Це привело до поступового збільшення кількості 
виконаних експертиз. Уже в 1936 році лише секція ідентифікації 
здійснила понад 400 експертиз». 4 січня 1934 року в газеті «Вісті ВУЦВК, 
рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів» була 
опублікована стаття «Діла і дні професора Фаворського», в якій поетапно 
описувався процес зародження української судової експертизи: «Ви 
починаєте шкодувати, що раніше не зазирнули до інституту. Вас починає 
дивувати, як це судові експерти знаходять відповіді на питання, які 
здаються безвихідними», – пише автор публікації (рис.3). 

У період воєнних років найчастіше виходили друком не коментарі 
щодо діяльності судових експертів, а їх наукові праці з питань теорії і 
практики. Криміналістична експертиза описувалась на сторінках 
правничого журналу «Революційне право» – двотижневого органу 
Наркомату юстиції, Верховного Суду та Прокуратури УРСР. У повоєнні 
роки й до часів незалежності України судова експертиза розвивалася в 
обмежених умовах, за відсутності належної матеріально-технічної бази. 
Засоби масової інформації увагу експертам приділяли лише в разі 
необхідності висвітлення гучних справ. Час від часу публікувалися 
новини зі статистичними даними щодо кількості виконаних експертиз, 
штатною чисельністю працівників тощо. Зовсім зрідка висвітлювалась 
наукова судово-експертна діяльність.  
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Рис. 3. Сторінка з газети «Вісті ВУЦВК, рад робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів» зі статтею «Діла і дні професора Фаворського» 
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Загалом, висвітлення в засобах масової інформації новин про власне 
українську судово-експертну діяльність на стадії започаткування мала 
переважно освітній характер. Кореспонденти цікавились високопосадовцями, 
які вірили в необхідність наукового підходу у сфері судово-експертної 
діяльності, та правосуддя загалом. Увагу приділяли додатково організаційним 
питанням, приміром, витратам на утримання судових експертів, рівнем їх 
матеріально-технічного забезпечення та ін. Висвітлення наукової діяльності та 
популяризація важливості проведення судових експертиз, як можливості 
використання спеціальних знань, завжди залишалась другорядною. 
Незважаючи на це, аудиторія мала можливість сформувати загальне 
враження про діяльність судових експертів.  
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РЕЦЕПЦИЯ УКРАИНСКОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
 

Н.В. Нестор 
Н.Н. Баюрко 
Т.П. Кривак  

 
В статье сделан краткий исторический экскурс, посвященный 

становлению и развитию судебно-экспертной деятельности в Украине. В 
частности, представлено освещение судебно-экспертной деятельности в 
прессе, начиная с момента создания Кабинета Судебной экспертизы при 
прокуроре Киевской судебной палаты 1914-15 годов. В статье на основе 
архивных материалов, а именно, газет и других учредительных документов 
Кабинета научно-судебной экспертизы, проанализировано восприятие 
общественностью появления судебной науки, ее возможностей, описаны 
основные этапы становления судебной науки. 

Отмечено, что пресса того времени описывала важность и значимость 
появления судебной экспертизы, указывались основные виды проводимых 
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исследований, объяснялась специфика работы судебных экспертов. Также в 
статьях газет и журналов того времени освящались преобразования, 
которые происходили в экспертных учреждениях, возрастание числа 
проводимых экспертных исследований, увеличение количества судебных 
направлений, в которых проводились экспертизы, повышение требований к 
квалификации экспертов, связанные с вызовами времени. 

В статье также указывается, что в переломные моменты истории 
Украины развитие судебной науки и проведение экспертиз продолжалось, 
более того, деятельность экспертов активизировалась, особенно во времена 
УНР, после событий 1917 года. Однако в годы Великой Отечественной войны 
пресса того времени очень редко писала о судебно-экспертной 
деятельности, все чаще встречались комментарии касательно теории и 
практики криминалистики. 

Ключевые слова: судебная экспертная деятельность, судебный 
эксперт, средства массовой информации, Кабинеты судебной экспертизы. 

 
PERCEPTION OF UKRAINIAN FORENSIC EXPERTISE IN THE MASS 

MEDIA AT THE STAGE OF ITS FORMATION 
 

N. Nestor 
N. Baiurko 
T. Kryvak 

 
The article deals with a brief historical excursion on the formation and 

development of forensic activity in Ukraine. In particular, the coverage of forensic 
expert activities in the press, starting with the establishment of the Cabinet of 
Scientific and Forensic Expertise at the Prosecutor’s Chamber of Justice of Kyiv in 
the years 1914-1915. The article based on archival materials, namely, 
newspapers and other constituent documents of the Cabinet of Scientific and 
Forensic Expertise, analyzes the public perception of the emergence of forensic 
science, its capabilities, and describes the main stages of forensic science.  

It was noted that the press of that time described the importance and 
significance of the appearance of a forensic examination, indicated the main types 
of research conducted, explained the features of the work of forensic experts. Also 
in the articles of newspapers and magazines of that time revealed the 
transformations that took place in expert institutions, the increase in the number of 
expert studies conducted, the increase in the number of forensic areas in which 
expertise was carried out, and were highlighted the increase in requirements for 
the qualifications of experts related to the challenges of time. 

The article also indicates that at crucial points in the history of Ukraine the 
development of forensic science and the expertise continued, moreover, the activities of 
experts became more active, especially during the Ukrainian People’s Republic as well 
as after the events of 1917. However, during the years of the Great Patriotic War, the 
press of that time very rarely wrote about forensic activities, very often were only 
comments on the theory and practice of criminalistics. 

Key words: forensic expert activity, forensic expert, mass media, Cabinets of 
forensic expertise. 
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