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Міністр юстиції України

Вітання колектиВУ киїВського  
наУкоВо-дослідного інститУтУ сУдоВих 
експертиз МіністерстВа юстиції України  
з нагоди 100-річчя Від дня заснУВання

Шановні колеги!

Прийміть мої щирі вітання з нагоди 100-річного ювілею Київського 
науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції 
України.

Українська судова експертиза пройшла складний шлях становлен-
ня та розвитку й завжди була тісно пов’язана з історією Української 
держави.

Київський НДІСЕ, одна з найстаріших державних експертних 
установ України, був створений 4 липня 1913 року як Кабінет науково-
судової експертизи при прокурорі Київської судової палати. Протягом 
століття Київський НДІСЕ став однією із провідних установ судово-
експертного забезпечення правоохоронних органів, органів досудового 
слідства та судів. Щороку інститутом виконуються десятки тисяч судо-
вих експертиз, у тому числі, у резонансних кримінальних справах.
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Особлива за своєю суттю та висококваліфікована робота судових 
експертів спрямована на встановлення об’єктивних фактів, що слугу-
ють доказами у справах, є одним із вагомих чинників прийняття судами 
справедливих та законних рішень. Можна з упевненістю констатувати, 
що професія судового експерта надзвичайно важлива і шанована, а 
експертні установи є лідерами з науково-методичного забезпечення 
судово-експертної та оціночної діяльності в кожній демократичній 
державі.

Тож, з нагоди славетного сторічного ювілею сердечно вітаю колек-
тив інституту!

Переконаний, що ваша плідна праця та високий професіоналізм, 
відданість роботі, принциповість є запорукою у встановленні спра-
ведливості українським правосуддям, захисті прав і свобод громадян, 
побудові в Україні правової держави. Бажаю невичерпної життєвої 
енергії, професійних успіхів та нових творчих досягнень!

Міністр юстиції Олександр Лавринович
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л.М. головченко, канд. юрид. наук,  
начальник Управління експертного забезпечення правосуддя

Міністерство юстиції України

про необхідність Вдосконалення 
законодаВстВа про сУдоВо-експертнУ 

діяльність В Україні

На підставі аналізу літератури та проблем, які повсякденно вирішуються 
Управлінням експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції 
України, наведено пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового 

регулювання судової експертизи в Україні

Закон України “Про судову експертизу” було прийнято 25 лютого 
1994 року. Практика застосування цього Закону підтвердила його важ-
ливість як основоположного правового регулятора відносин у сфері 
судово-експертної діяльності. З метою удосконалення окремих поло-
жень цього Закону у 2004 році до нього були внесені певні зміни, які 
стосувались, зокрема упорядкування питань фінансування діяльності 
державних спеціалізованих установ, більш чіткого визначення вимог 
до експертів, які мають намір самостійно на професійній основі здій-
снювати судово-експертну діяльність.

За час дії цього Закону переважна більшість його положень не 
втратила своєї актуальності. Проте за час, що минув, Верховною Радою 
України було прийнято нові процесуальні кодекси, низку інших За-
конів України, а саме: “Про запобігання та протидію корупції”, “Про 
адмініст ративні послуги”, “Про державну службу” та інші нормативно-
правові акти, що стосуються регулювання судово-експертної діяль-
ності.

Поряд з тим, аналіз спеціальної літератури та проблем, які повсяк-
денно вирішуються Управлінням експертного забезпечення правосуддя 
Міністерства юстиції України, свідчить про те, що питання вдоскона-
лення нормативно-правового регулювання судової експертизи в Україні 
є актуальним як при підготовці центральними органами виконавчої 
влади пропозицій щодо змін законодавства, так і в практиці правозас-
тосування відповідних норм суб’єктами судово-експертної діяльності. 
Науковці та практики, аналізуючи правила призначення та проведення 
судової експертизи, відмічають певні прогалини в законодавстві та 
наголошують на необхідності застосування уніфікованого підходу до 
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цього питання [1–20 та ін.]. Наприклад, чинний Закон України “Про 
судову експертизу” взагалі не містить визначень первинної, додаткової, 
повторної, комісійної та комплексної експертиз, а в процесуальному 
законодавстві такі визначення або відсутні, або не зовсім точно відоб-
ражають сутність вказаних видів експертиз. Оскільки базовим для 
здійснення судово-експертної діяльності є саме Закон України “Про 
судову експертизу”, то головне, що необхідно зробити це організувати 
обговорення та прийняти нову редакцію цього закону, який би повно 
та правильно регулював всі питання, пов’язані як з призначенням та 
проведенням судової експертизи у різних видах судочинства, так й 
іншими напрямами судово-експертної діяльності в Україні.

У зв’язку із наведеним, триває робота, організована Міністерством 
юстиції Україні, з розробки нової редакції Закону Украї ни “Про судово-
експертну діяльність в Україні”. Розглянемо окремі положення, що є 
результатом цієї роботи.

Із найменування проекту можна побачити, що пропонується аде-
кватно відобразити сферу дії закону — не тільки врегулювання питань 
призначення та проведення судової експертизи, але й інші сторони 
судово-експертної діяльності: проведення експертних досліджень з 
метою надання висновків поза межами судочинства; наукові дослід-
ження, пов’язані зі створенням методик проведення судових експертиз 
(планування, проведення наукових робіт, апробація і впровадження їх 
результатів в експертну практику); науково-методичне та інформаційне 
забезпечення в галузі судової експертизи; організаційно-управлінське 
забезпечення в галузі судової експертизи; профілактика правопорушень 
засобами судової експертизи; добір, професійна підготовка та підви-
щення кваліфікації судових експертів.

Оскільки в чинному Законі України “Про судову експертизу” викла-
дено тільки мету судово-експертної діяльності, а саме поняття — не ви-
значено, на нашу думку доцільно навести це та інші поняття у відповідних 
нормах нового закону. Пропонується у загальній частині закону ввести 
статтю, яка б містила основні терміни, що використовуються в ньому, та 
їх визначення. Це стосується, наприклад, визначення державної спеціалі-
зованої експертної установи, експертної ініціативи, експертної спеціаль-
ності, експертного дослідження, зразків для проведення експертного до-
слідження, кваліфікації судового експерта, методики експертного дослід- 
ження, предмету, об’єкту судової експертизи; спеціальних знань тощо.

Потребує вдосконалення й поняття судової експертизи, оскільки в 
чинному законі його предмет обмежений лише обставинами справи, 
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а фактичні дані, встановлювані експертом на підставі застосування 
спеціальних знань, не увійшли до змісту поняття. Крім того, не повно 
окреслено коло замовників судової експертизи. Так, згідно Закону 
України “Про виконавче провадження”, державний виконавець своєю 
постановою може залучити експерта до виконавчого провадження, але 
у визначенні чинного Закону про це не вказано. З огляду на викладе-
не, пропонується визначити поняття судової експертизи у наступній 
редакції: судова експертиза — дослідження експертом матеріальних 
(матеріалізованих) об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію 
про фактичні дані та обставини справи, що перебуває в провадженні 
суду, органу досудового розслідування, державної виконавчої служби, 
та проводиться судовим експертом на основі його спеціальних знань.

Крім того, необхідно навести в законі й визначення поняття пра-
вового статусу судового експерта, взагалі, а також судового експерта 
державної установи і приватного судового експерта, зокрема. Поряд 
з тим, потребує визначення самої уповноваженої особи (органа), що 
наділена правом у порядку, встановленому законодавством України, 
призначити судову експертизу (залучити експерта).

На нашу думку, змістовним видається таке визначення судово-
експертної діяльності — діяльність, пов’язана з державним управлін-
ням і науково-методичним забезпеченням у галузі судової експертизи, 
організацією та проведенням судових експертиз, спрямована на за-
безпечення правосуддя незалежною, кваліфікованою та об’єктивною 
експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень 
науки та техніки.

Судово-експертна діяльність включає:
1) проведення судової експертизи;
2) проведення експертних досліджень з метою надання висновків 

поза межами судочинства;
3) наукові дослідження, пов’язані зі створенням методик прове-

дення судових експертиз (планування, проведення наукових робіт, 
апробація і впровадження їх результатів в експертну практику);

4) науково-методичне та інформаційне забезпечення в галузі судо-
вої експертизи;

5) організаційно-управлінське забезпечення в галузі судової екс-
пертизи;

6) профілактику правопорушень засобами судової експертизи;
7) добір, професійну підготовку та підвищення кваліфікації судових 

експертів.
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На наш погляд, є слушною пропозиція науковців та експертної 
спільноти доповнити існуючий перелік принципів судово-експертної 
діяльності: окрім законності, незалежності, об’єктивності та повноти 
дослідження, зафіксувати в законі ще й принцип дотримання прав, 
свобод та законних інтересів людини й громадянина, прав і законних 
інтересів юридичної особи, допустимості використання методів, засобів 
і способів проведення експертних досліджень, максимального збере-
ження об’єктів експертного дослідження та дотримання професійної 
етики судового експерта.

На сьогоднішній день не знайшла закріплення в законі норма про 
громадські об’єднання судових експертів, які виконують важливі функ-
ції в експертному забезпеченні правосуддя, адже громадські організації 
судових експертів утворюються з метою захисту соціальних і професій-
них прав судових експертів, здійснення методичної та видавничої ро-
боти, представництва інтересів судових експертів у державних та інших 
органах, і діють відповідно до статутів цих організацій. Позитивними 
прикладами таких об’єднань можуть слугувати Союз експертів України, 
товариства судових медиків і криміналістів та інші.

Слід також підтримати пропозицію правоохоронних та судових ор-
ганів щодо віднесення саме до обов’язків судового експерта — обов’язок 
заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для 
проведення повного дослідження, а також уточнення, яке має бути зафік-
сованим на рівні закону, про заборону вирішувати питання, які виходять за 
межі спеціальних знань експерта, у тому числі, з питань права. Вважається 
також за потрібне заборонити експерту давати показання щодо судової 
експертизи, виконаної іншим судовим експертом, у разі якщо ним осо-
бисто не проводилось дослідження з питань, поставлених уповноваженою 
особою, та не досліджувались первинні матеріали і документи, оскільки 
єдиним способом перевірити повноту та об’єктивність попередньої 
експертизи, визначеним процесуальним законодавством, є проведення  
повторної експертизи. Саме таким шляхом і йде судова практика.

У чинному Законі України “Про судову експертизу” відсутні норми 
щодо керівника експертної установи. У той же час керівник наділений 
багатьма організаційними функціями, які обумовлюють належне і вчас-
не виконання експертизи, а тому потребують законодавчого закріплен-
ня. Саме він здійснює загальне управління керованою ним установою, 
організовує її експертну, наукову, фінансово-господарську діяльність. 
Серед прав керівника державної спеціалізованої експертної установи, 
на наш погляд, мають бути закріплені такі: у передбачених законом 
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випадках (за наявності обставин, що виключають можливість органі-
зації проведення судової експертизи) повернути уповноваженій особі 
(органу) без виконання матеріали, надані для проведення експертизи; 
доручити (передоручити — за наявності передбачених законом підстав) 
проведення експертизи певному експертові або комісії тощо. Поряд 
з цим необхідно встановити правила й щодо обов’язків керівника, а 
саме: організувати проведення експертизи в керованій ним державній 
спеціалізованій експертній установі в порядку, встановленому зако-
нодавством України; забезпечити належні умови праці експерта; не 
розголошувати відомості, які стали йому відомі у зв’язку з організацією 
проведення експертизи; у межах повноважень здійснювати контроль за 
дотриманням судовими експертами виконавчої дисципліни, методич-
них вимог, нормативно-правових актів з питань організації проведення 
судових експертиз, правил професійної етики судового експерта; за-
безпечувати добір, професійну підготовку та підвищення кваліфікації 
судових експертів керованої ним установи; роз’яснювати права та 
обов’язки судового експерта під час присвоєння кваліфікації судового 
експерта державної установи; організовувати взаємодію із суб’єктами 
судово-експертної діяльності, правоохоронними органами, судами, 
іншими установами та організаціями з метою науково-методичного, 
інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності. Крім того, 
необхідно встановити правила щодо заборони керівнику державної спе-
ціалізованої експертної установи надавати судовому експерту вказівки, 
що порушують принцип його незалежності.

Новий закон, на нашу думку, має містити окремий розділ, який би 
встановлював правила щодо роботи експертно-кваліфікаційних комі-
сій та атестації судового експерта, оскільки експертно-кваліфікаційні 
комісії діють з метою проведення атестації для визначення рівня те-
оретичних знань і практичних навичок осіб, які виявили намір отри-
мати або підтвердити кваліфікацію судового експерта, присвоєння 
кваліфікаційного класу судового експерта та вирішення питань щодо 
дисциплінарної відповідальності судових експертів. Чітке врегулюван-
ня цих питань дуже важливе як для експертів державних установ, так 
і для приватних експертів.

Безумовно, що ядром нового закону про судово-експертну діяль-
ність мають стати норми, які стосуються врегулювання питань прове-
дення судової експертизи, а саме: підстав і строків, правил присутності 
учасників процесу, обігу об’єктів, категорій експертиз, висновку екс-
перта, повідомлення про неможливість надання висновку тощо.
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Потребують більш чіткого врегулювання й норми щодо фінансового 
та організаційного забезпечення експертної діяльності, охорони дер-
жавних спеціалізованих експертних установ. Найнеобхіднішим з точки 
зору турботи з боку держави про судового експерта має стати введення 
у новому законі розділу, який би встановлював норми про соціальні 
гарантії, оплату праці, заохочення, матеріально-соціальне забезпечен - 
ня, робочий час, час відпочинку та відпустки судового експерта.

Підставами застосування окремих і особливих норм соціального 
захисту судових експертів є такі специфічні риси та умови судово-
експертної діяльності:
–  науковий характер, інтенсивність інтелектуальної праці, її нерегу-

льована тривалість за умов виконання невідкладних і особливо важ-
ливих завдань з експертного забезпечення правосуддя;

–  суспільно впливова за наслідками значення робота, висока соціальна 
відповідальність за свою працю та її результати;

–  постійне морально-психологічне навантаження й напруженість, ви-
конання службових обов’язків під час здійснення судово-експертної 
діяльності в стресових ситуаціях;

–  систематичне перебування у відрядженнях, включаючи відрядження 
до місць скоєння злочинів, під час виконання функцій судового екс-
перта з ризиком для здоров’я й життя;

–  прояви морально-психологічного тиску, погрози та безпосередньо 
загрозливі дії проти судового експерта, у зв’язку з виконанням ним 
службових обов’язків;

–  установлена законом кримінальна відповідальність експерта за стат-
тями 384, 385, 387 Кримінального кодексу України.
На цей час, відповідно до ст. 18 чинного закону України “Про судо - 

ву експертизу”, на експертів державних установ поширюються особли-
вості матеріального та соціально-побутового забезпечення, передбачені 
Законом України “Про державну службу”, якщо інше не передбачено 
законами України. Однак с 1 січня 2014 року набирає чинності новий 
закон “Про державну службу”, який виключає працівників державних 
установ державної форми власності із сфери дії цього закону. Однак 
Конституцією України заборонено звуження існуючих прав та погір-
шення умов праці та соціального захисту громадянина, тому введення 
згадуваного розділу у новий закон “Про судово-експертну діяльність 
в Україні” відповідатиме вимогам основного закону України, та ви-
ключатиме необхідність у виділенні з державного бюджету додаткових 
коштів.
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Більш конкретно мають бути прописані й норми щодо міжнарод-
ного співробітництва в галузі судової експертизи: це стосується правил 
проведення судової експертизи за дорученням відповідного органу чи 
особи іншої держави, залучення фахівців з інших держав для спільного 
проведення судових експертиз, міжнародного наукового співробітни-
цтва в галузі судової експертизи.

Прикінцеві положення нового закону мають стосуватися порядку 
введення його в дію. Окрім норм щодо відповідних процедур, необхід-
но встановити правила щодо внесення змін до інших законів України 
з метою забезпечення єдиного підходу у різних видах судочинства до 
питань призначення та проведення судових експертиз, а також щодо 
інших аспектів здійснення судово-експертної діяльності.

Широке та змістовне обговорення наведених вище положень сприя-
тиме вдосконаленню законодавства України у сфері експертного забез-
печення правосуддя.
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резюме
На основе анализа литературы и проблем, которые повседневно решаются Управле-

нием экспертного обеспечения правосудия Министерства юстиции Украины, приведены 
предложения по усовершенствованию нормативно-правового регулирования судебно-
экспертной деятельности в Украине

Summary
The suggestions on an improvement normatively-legal adjusting of expert activity in Ukraine 

on the basis of analysis of literature and problems, which everyday decide Management of the 
Expert Providing of Justice of Ministry of Justice of Ukraine, are proposed. 
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1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЦЕССА, 
КРИМИНАЛИСТИКИ  
И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В.В. рожнова, канд. юрид. наук,  
доцент, профессор кафедры

Национальная академия внутренних дел

определение осноВных понятий  
В ноВоМ Упк Украины как фактор обеспечения 
единого пониМания и приМенения УголоВно-

процессУальной форМы

В статье исследуется эффективность определения основных понятий в но-
вом УПК Украины, как фактор обеспечения единого понимания и применения 
уголовно-процессуальной формы, с точки зрения отдельных требований 

юридической (законодательной) техники.

Особенностью уголовного процесса как специфического вида дея-
тельности соответствующих субъектов, которая отличает ее от других 
видов социально значимой деятельности, является детальная законо-
дательная регламентация оснований и порядка ее совершения, то есть 
наличие особенной процессуальной формы. Соблюдение уголовно-
процессуальной формы имеет основоположное значение, как в теории 
уголовного процесса, так и в правоприменительной практике. Это 
позволяет уяснить содержание основных институтов и положений 
уголовного производства, толковать уголовно-процессуальные нормы 
в соответствии с их истинным содержанием, обеспечивает единообраз-
ное и адекватное применение уголовного процессуального закона на 
практике, позволяет выявлять проблемы правоприменения и форму-
лировать пути их устранения.

Соблюдение уголовно-процессуальной формы лежит в основе обще-
правового принципа законности, который в уголовном производстве, в 
первую очередь, проявляется в том, что суд, следственный судья, про-
курор, руководитель органа досудебного расследования, следователь, 
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другие должностные лица органов государственной власти обязаны 
неукоснительно придерживаться требований Конституции Украины, 
Уголовного процессуального кодекса Украины (далее — УПК), между-
народных договоров, ратифицированных Верховным Советом Украины, 
требований других актов законодательства (ч. 1 ст. 9 УПК).

Однако, с другой стороны, не уменьшая важности точного и 
безусловного соблюдения процессуальной формы как гарантии за-
конности и обоснованности деятельности органов уголовного про-
изводства, необходимость ее соблюдения нельзя воспринимать как 
формализм, как соблюдение формы ради формы. Следовательно, 
уголовно-процессуальная форма, как и любая другая, лишена всякой 
ценности, если она не есть форма содержания. Выражая содержание 
уголовного процесса и будучи способом его существования, процес-
суальная форма призвана служить оптимальной реализации задач 
уголовного производства [1, с. 14].

Важную роль в этом процессе играет общеправовой принцип вер-
ховенства права, который в уголовном производстве определяется в 
соответствии с Конституцией Украины, а также с учетом практики 
Европейского суда по правам человека и обязывает соответствующие 
органы и должностные лица при совершении уголовно-процессуальной 
деятельности учитывать то, что человек, его права и свободы признаны 
наивысшими ценностями, именно они определяют содержание и на-
правленность деятельности государства (ст. 8 УПК).

Исходя из такого подхода и международно-правовых документов, 
выделяют такие обязательные элементы верховенства права: 1) за-
конность, в том числе прозрачный, подотчетный и демократический 
процесс принятия законодательства; 2) правовая определенность;  
3) запрет на произвол; 4) доступ к правосудию, который обеспечен 
независимыми и объективными судами; 5) соблюдение прав человека;  
6) недискриминация и равенство перед законом [2, с. 18].

Таким образом, важным условием должной, надлежащей правопри-
менительной практики является единообразное понимание и примене-
ние уголовно-процессуальной формы, которые, в свою очередь, среди 
прочих факторов, обеспечиваются качеством уголовного процессуаль-
ного закона, совершенством его законодательной техники.

К вопросам качества уголовного процессуального закона на разных 
этапах его становления и действия обращались многие ученые. Рас-
смотрение практически любого вопроса теории уголовного процесса, 
любой проблемы уголовно-процессуальной деятельности невозможно 
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представить без исследования соответствующих уголовных процессу-
альных норм. В последние годы проблема качества уголовного про-
цессуального закона значительно актуализировалась, в том числе и в 
связи с реализацией Концепции реформирования уголовной юстиции 
Украины (была утверждена Указом Президента Украины от 8 апреля 
2008 г. № 311/2008), и в частности с принятием нового УПК.

В течение последних десятилетий в достаточно широком спектре 
стали появляться исследования в области юридической лингвисти-
ки, законодательной техники. Особо следует отметить работы таких 
украинских авторов как Ж.А. Дзейко, С.Э. Зархина, О.В. Каплина,  
С.П. Кравченко, Т.В. Малярчук, Ю.Ф. Прадид, В.Я. Радецкая, В.И. Рын - 
дюк, Б.Р. Стецюк, З.А. Тростюк и др.

Принятие нового УПК в этом аспекте завершило одни и положило 
начало другим исследованиям. Новый закон во многом изменил на-
работанные десятилетиями и ставшие привычными догмы уголовного 
производства, ввел новые институты, понятия и термины. В связи с 
этим изучение проблем уголовно-процессуальных понятий, в частно-
сти определения их содержания, не может не занимать важное место в 
науке уголовного процесса, что в свою очередь, имеет первостепенное 
значение для правоприменительной практики, поскольку применение 
норм права обусловлено фактором понимания их содержания.

Целью этой статьи является установление эффективности опреде-
ления основных понятий нового УПК, как фактора обеспечения еди-
ного понимания и применения уголовно-процессуальной формы, с 
точки зрения отдельных требований юридической (законодательной) 
техники.

Слова в правовых источниках выступают тем исходящим материа-
лом, который является основой формирования правовой мысли, спосо-
бом донесения правовых предписаний к субъектам правоприменения, 
формой передачи юридически значимой информации.

Основоположную роль и основную смысловую нагрузку в праве 
несут понятия и термины. Они фактически являются наивысшей сте-
пенью логического обобщения предметов и явлений. Понятие из ряда 
признаков определенного явления выбирает наиболее существенные, 
по которым можно судить обо всем явлении, при этом наличие этих 
признаков является достаточным для правильного понимания явления. 
Именно поэтому понятия и термины выступают практически наиболее 
важными составляющими нормативно-правового акта [3, с. 222]. Для  
их формирования необходимо использовать, в первую очередь, аде-
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кватные слова. При этом следует учитывать системные связи как внут-
ри самого понятия, термина, так и между несколькими понятиями, 
терминами, а также принимать во внимание общепринятые лексико-
семантические нормы функционирования различных значений по-
нятия, термина.

Уголовное процессуальное право наряду с общеупотребляемыми 
словами использует слова точного значения — термины, принципи-
альное отличие которых от слов общего значения состоит в том, что 
они обозначают сознательно созданный элемент социального знания 
[4, с. 28]. Отображение в термине специального знания требует особо 
тщательного похода к его определению. Такая задача, как правило, 
усложняется в условиях реформирования законодательства, измене-
ния отдельных основоположных идей правового регулирования. Эти 
обстоятельства обуславливают необходимость уточнения лексического 
состава соответствующего законодательства.

Приемы формулирования правовых понятий и терминов в тексте  
нормативно-правовых актов могут быть различными: в виде характе-
ристики-определения при первом упоминании; в скобках при первом 
упоминании; с помощью речевой связки “то есть”; в виде отдельного 
пункта, отдельной части статьи нормативно-правового акта; в виде 
самостоятельной статьи нормативно-правового акта; в виде ссылки 
или примечания.

Одним из наиболее распространенных в последнее время приемов 
юридической техники является закрепление наиболее важных, основных 
понятий и терминов в одной из первых статей нормативно-правового 
акта. В то же время такой способ является не совсем удобным для актов 
со значительным объемом понятий, которые нуждаются в определении. 
В таких случаях законодатель использует совокупность различных 
приемов: формулирует специальную статью, в которой дает определение 
основных понятий, а также приводит определения понятий, которые не 
вошли в эту статью, в других статьях нормативно-правового акта.

В новом УПК законодатель также использовал различные приемы 
определения правовых понятий и терминов. В ч. 1 ст. 3 УПК сформули-
ровано определение 26 основных, по мнению законодателя, терминов 
кодекса, а ч. 2 этой же статьи содержит положение, которое указывает 
на определение других терминов, которые употребляются в кодексе, 
специальными нормами этого кодекса и других законов Украины.

Анализ содержания ч. 1 ст. 3 и других специальных норм УПК 
в части определения основных терминов в нем, с учетом основных 
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правил законодательного закрепления правовых понятий и терминов, 
разработанных теорией права, а также определенных стандартом ДСТУ 
3966–2000 [3, с. 222–227; 5; 6; 7], дает основания для изложения ряда 
замечаний общего характера.

1. Прежде всего, следует поддержать экспертов Совета Европы, 
которые в своем заключении указали на нечеткость и повторяемость 
перечня основных понятий, которые к тому же в определенной своей 
части, являются не такими уж основными и необходимыми для от-
дельного определения [8]. Некоторые из тех определений, которые 
содержит эта статья, уже урегулированы другими законами (например, 
термины “прокурор”, “руководитель органа прокуратуры”, “несовер-
шеннолетнее лицо”, “малолетнее лицо”) или же определяются далее, 
когда речь идет о конкретных институтах или видах производства (на-
пример, какой суд является судом апелляционной или кассационной 
инстанции). Кроме того, неужели настолько основными для уголовного 
процессуального законодательства являются понятия “закон Украины 
об уголовной ответственности”, “размер минимальной заработной 
платы”? Очевидно, что определение этих понятий является предметом 
правового регулирования других соответствующих отраслей права и 
в сфере уголовного процессуального права содержание этих понятий 
измениться не может.

2. Попытки разработчиков нового УПК определить широкий круг 
участников уголовного производства в пунктах 19, 25, 26 ч. 1 ст. 3 УПК, 
вследствие нарушения требования системности, привели к путанице и 
неточностям в самом тексте кодекса, а в итоге так и оставили открытым 
общий вопрос об участниках уголовного производства.

Так, в п. 19 ч. 1 ст. 3 УПК потерпевший, его представитель и закон-
ный представитель в случаях, установленных УПК, отнесены к стороне 
обвинения. В то же время, в п. 25, 26 ч. 1 ст. 3 УПК и в других статьях 
УПК потерпевший, его представитель и законный представитель упо-
минаются отдельно от сторон уголовного производства. Такая ситуа-
ция закономерно ставит вопрос о функции потерпевшего в уголовном 
процессе: какую же функцию все таки выполняет потерпевший, если 
не функцию обвинения? Разве перестает он быть заинтересованным 
участником уголовного производства, нуждающимся в механизмах за-
щиты своего законного интереса, в случае, если производство является 
не частным, а публичным (а таковых значительное большинство)?

В п. 25 ч. 1 ст. 3 УПК речь идет об участниках уголовного произ-
водства, к которым закон относит стороны уголовного производства 
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(в том числе, следователя, руководителя органа расследования, проку-
рора) и других названых в нем лиц. Очевидно, что понятие “участники 
уголовного производства” должно быть наиболее широким по содер-
жанию в сравнении с понятиями “стороны уголовного производства” 
и “участники судебного производства”.

Буквальное толкование определения понятия “участники уголов-
ного производства”, которое закреплено в п. 25 ч. 1 ст. 3 УПК, сви-
детельствует о том, что перечень этих участников является исчер-
пывающим, а значит, не включает в себя суд, судью, следственного 
судью, оперативные подразделения, других уполномоченных лиц, 
уполномоченный (центральный) орган Украины, педагога, психолога 
и др. Наряду с этим, все другие нормы УПК, которые регламентируют 
уголовное производство предусматривают участие этих субъектов в 
уголовно-процессуальной деятельности. В частности, глава 3 УПК на-
зывается “Суд, стороны и другие участники уголовного производства”, 
а § 2 этой главы “Сторона обвинения” содержит статью об оперативных 
подразделениях.

Не совсем корректным следует признать также включение в опреде-
ление понятия “участники судебного производства” (п. 26 ч. 1 ст. 3 
УПК) общего понятия “стороны уголовного производства”, поскольку 
вряд ли можно признать непосредственными участниками судебного 
производства следователя, руководителя органа расследования, опера-
тивные подразделения, подозреваемого.

3. Понятие “уголовное производство” по объему определения в  
п. 10 ч. 1 ст. 3 УПК является более узким, чем это выплывает из фак-
тического содержания самого кодекса, который и регулирует порядок 
этого производства. Поскольку кроме досудебного расследования  
(в определении п. 5 ч. 1 ст. 3 УПК) и судебного производства (в опре-
делении п. 24 ч. 1 ст. 3 УПК) в содержание уголовного производства 
входят также восстановление материалов уголовного производства  
(раздел VII); исполнение судебных решений (раздел VIIІ); международ-
ное сотрудничество в процессе уголовного производства (раздел ІХ).

4. В отличие от термина “обвинение”, определенного в п. 13 ч. 1 
ст. 3 УПК, в тексте кодекса, к сожалению, отсутствует определение 
термина “подозрение”. Хотя этот термин является исключительно 
специальным для уголовного процессуального закона и имеет важное 
правовое значение, поскольку, в соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 3 УПК, 
именно с сообщения о подозрении начинается этап привлечения лица 
к уголовной ответственности.
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5. В пунктах 3 и 13 ч. 1 ст. 3 УПК фактически одинаковые по со-
держанию термины определяются по-разному. Так, в п. 13 обвинение 
определено как утверждение о совершении конкретным лицом деяния, 
предусмотренного законом Украины об уголовной ответственности, 
выдвинутое в порядке, установленном УПК. А в п. 3 государственное 
обвинение (что при соотношении с понятием обвинения указывает не 
более, чем на субъекта такого утверждения) уже определяется как про-
цессуальная деятельность прокурора, которая состоит в доказывании 
перед судом обвинения с целью обеспечения уголовной ответствен-
ности лица, которое совершило уголовное правонарушение.

Возникает вопрос: так все же обвинение — это утверждение или 
деятельность? К сожалению, закон не учел в этом случае теоретические 
разработки об использовании термина “обвинение” в материальном 
и процессуальном значениях. Очевидно, что, определяя обвинение, в 
частности государственное, как деятельность, необходимо было ука-
зывать на поддержание обвинения. Именно так формулируется соот-
ветствующая функция прокуратуры Украины в тексте Конституции 
Украины (ст. 121) и Закона Украины “О прокуратуре” (ст. 5).

Более того, если применить определение государственного обви-
нения, данное в п. 3 ч. 1 ст. 3 УПК, к соответствующему тексту других 
норм кодекса, то получится, например, что прокурор уполномочен 
“поддерживать процессуальную деятельность …”, “отказываться от 
поддержания процессуальной деятельности …”.

Вышеизложенные замечания не исчерпывают всех, на наш взгляд, 
проблемных вопросов, которые касаются определения основных по-
нятий и терминов в новом УПК. Это свидетельствует о необходимости 
их переосмысления и нового формулирования с учетом реализации 
принципов понятийной определенности, системности, внутренней 
согласованности, соответствия критериям определения юридических 
понятий и терминов.
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Summary
In article efficiency of definition of the main concepts of the new Criminal Procedure 

Code of Ukraine, as a factor of ensuring uniform understanding and application of a criminal 
and procedural form, from the point of view of separate requirements of legal (legislative) 
equipment is investigated.
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Національної академії внутрішніх справ

потреби слідчої практики як Відображення 
проблеМ і тенденцій її розВиткУ

У статті розглянуто роль потреб слідчої практики у визначенні проблем і тен-
денцій її розвитку, як своєрідного індикатора недоліків і невідповідностей у 
слідчій діяльності. Визначені обставини, які впливають на рівень відображен-
ня потреб. Досліджено фактори, що мають значення для формування по-
треб. Проаналізовано процес передачі інформації про виявлені потреби від 

дослідника до користувача.

Розслідування злочинів являє собою цілеспрямовану діяльність 
слідчого щодо з’ясування наявності чи відсутності фактів та обставин, 
які мають значення для кримінального провадження. Вона, як і інші 
види діяльності, потребує для успішного здійснення пізнання і враху-
вання потреб у першу чергу їх об’єктивної обумовленості.
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Наукове трактування проблеми потреб передбачає її об’єктивну 
обумовленість практичними інтересами, необхідністю. Тобто потреба 
відображає відношення суб’єкта до діяльності, спонукає його до кон-
кретних дій. Цілком очевидно, що потреби усвідомлюються людьми, 
в цьому процесі проходить їх виявлення і актуалізація. При чому, ця 
робота здійснюється як на рівні раціональному, так і за допомогою 
емпіричного матеріалу [1, с. 21–25]. Саме тут потреби набувають харак-
теру внутрішньої рушійної сили. Однак неможливо не визнавати, що 
зміст і структура цього процесу характеризується значною складністю. 
До останнього часу вчені, які займаються цією проблемою, не внесли 
достатньої ясності в цю проблему. Вважається доведеним, що люди не 
створюють з власної волі потреби, а поступають у своїй життєдіяльності 
згідно потребам, які усвідомлюються по різному як за рівнем відобра-
ження, так і по мірі їх усвідомлення.

Потреба практики як один із матеріальних процесів дійсності, яка 
знаходиться у тісному зв’язку і обумовленості з іншими процесами, 
подіями і явищами, відображається в них і сама являється відобра-
женням певних процесів. “Будь яка подія, — відмічає В.І. Корюкін, —  
пов’язана із змінами у навколишньому середовищі... Зв’язок змін і по-
дій існує об’єктивно” [2, с. 42–43]. В цьому нас переконує щоденний 
досвід боротьби зі злочинністю, стан і рівень діяльності по розкрит-
тю і розслідуванню злочинів. У даній статті неможливо оцінити всю 
сукупність потреб, які відчуває слідча практика, але головним у ній 
є те, що потреби відображають те, чого вимагає практика, без чого її 
функціонування буде ускладнюватися.

На кожному етапі свого розвитку слідча практика характеризується 
рядом обставин, які впливають на рівень відображення потреб. Сучас-
ний етап характеризується наступними моментами:

а)  зростанням об’єму і складності завдань, які вирішуються в галузі 
правоохоронної діяльності, у зв’язку з інтенсивним розвитком 
народного господарства, культури, демографічних процесів, у 
тому числі міграційних, появою нових форм господарчої ді-
яльності;

б)  змінами умов функціонування органів, що ведуть розслідування 
в умовах гласності, подальшій демократизації суспільства, роз-
ширенням прав і свобод громадян;

в)  підвищенням вимог до діяльності провоохоронних органів у 
зв’язку з подальшою необхідністю удосконалення боротьби зі 
злочинністю.
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Зміна завдань і умов функціонування органів, які ведуть розсліду-
вання, виявляє невідповідність уже існуючих форм, засобів і методів 
практики їх реалізації, що обумовлює появу нових потреб. 

На формування нових потреб мають вплив: 
1. Умови і потреби розвитку суспільства і закономірності по бо - 

ротьбі зі злочинністю, які для цього розвитку необхідні. 
2. Закономірності і характер самої діяльності. 
3. Стан і тенденції розвитку злочинності (поява нових видів зло-

чинів, способів вчинення їх і т. д.).
4. Стан і рівень розвитку науки криміналістики, яка володіє мож-

ливістю теоретичного осмислення потреб.
У своїй сукупності ці фактори відмічаються рухливістю і їм ха-

рактерні коливання. Нестабільність їх обумовлюєтьтся багатьма еко-
номічними і соціально-політичними аспектами. Тому для того, щоб 
удосконалити слідчу практику і забезпечити відповідність новим умо-
вам і завданням, необхідно вивчати потреби. Саме через ці потреби 
проявляються проблеми і напрями розвитку практики.Частіше за все, 
як свідчать результати дослідження, це виражається у незадовільно-
му стані певної діяльності: організації роботи слідчих, використання 
технічних засобів, проведення слідчих дій, розслідування певних зло-
чинів. В.А. Образцов, аналізуючи слідчу практику, відмічає, “що най-
більші труднощі при розслідуванні злочинів, як правило, виникають 
в умовах проблемних ситуацій, які характеризуються недостатністю 
корисної інформації. В одних випадках про осіб, що вчинили злочин, у 
других — про елементи вчинення злочину (головним чином про спосіб 
злочинної поведінки)” [3, с. 12]. Тут слід зауважити, що потреба відоб-
ражає нестачу корисної інформації про елементи вчинення злочину і 
про спосіб злочинної поведінки, що у свою чергу викликає найбільші 
труднощі у розслідуванні злочинів.

В.О. Коновалова підкреслює складність вирішення слідчим розумо-
вих завдань [4, с. 50–52]. Ця проблема обумовлена рівнем знань і умінь 
слідчого, його інтелектуальними здібностями, практичним досвідом, 
здатністю приймати і реалізовувати рішення в екстремальних умовах. 
Отже, у даному випадку, потреби практики пов’язані з питанням під-
бору і підготовки слідчих.

Зрозуміло, що помилки, низький рівень діяльності можуть бути 
викликані недоліками в організації і забезпеченні слідчої діяльності. 
Головне, що тут виділяється — необхідність у певних засобах, умовах, 
видах діяльності, об’єктивно потрібних для функціонування і роз-
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витку слідчої практики, при чому у системі слідчої діяльності — це 
відправний початок, обумовлена необхідність, недолік, який вимагає  
вирішення.

Потреби — це категорія багаттогранна, вони визначаються станом 
і умовами слідчої практики, завданнями, які стоять перед нею на пев-
ному етапі і можуть бути пов’язані з будь-яким напрямом і формою її 
здійснення: а) необхідністю теоретичної розробки певних положень; 
б) удосконаленням кримінально-процесуального законодавства, яке 
регламентує процес розслідування злочинів; в) змінами організаційних 
структур слідчих апаратів; г) розробкою і удосконаленням засобів і 
методів слідчої діяльності.

Слідча практика, як і будь-яка діяльність людини, функціонує від-
повідно до вимог об’єктивних законів. У механізмі прояву цих законів 
потреби грають важливу роль. Вони розвиваються разом із засобами їх 
задоволення і в залежності від розвитку цих засобів. Важливість цього 
полягає у змозі виявляти і обумовлювати здійснювані потреби, оскіль-
ки їх реалізація пов’язана з науковими, методологічними, правовими, 
фінансовими факторами тощо.

Більшість учених, що досліджували проблеми удосконалення слід - 
чої практики, підкреслюють не просто наявність певних потреб прак-
тики, а конкретну відсутність того, що для неї необхідно. Наприклад, 
підкреслюється недостатня розробка методики технічного дослідження 
документів і вказується, що для її вирішення необхідна активізація 
фізичних, хімічних і фізично-хімічних методів. Питання про об’єми 
потреб більш за все цікавить учених, ці дані необхідні для організації 
планувань, координації наукових досліджень у галузі криміналістики 
та судової експертизи.

Потреби слідчої практики і стан їх задоволення відображаються за-
вдяки негативним обставинам, які несуть інформацію про стан слідчої 
практики. У таком аспекті слід розглядати проблемну ситуацію, сут- 
ність якої полягає у невідповідності між потребами у слідчій роботі і 
кількістю слідчих. Вирішили це радикально: право проведення попере-
днього слідства було покладене на правоохоронні органи. “Результати 
роботи знов створених слідчих апаратів, — відмічає В.Т. Томін, — під-
твердили правильність такого рішення і сьогодні саме слідчі апарати 
є основним суб’єктом досудового слідства в країні” [5, с. 4]. Співстав-
лення обставин, які викликані відсутністю тих чи інших факторів, дає 
нам конкретні відомості про зміст потреби. З точки зору відображення 
потреб слідчої практики, ці обставини у свою чергу можуть свідчити 
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про те, що функціонування системи порушене чи, навпаки, відтворене. 
Іншими словами, потреба виступає як сигнал об’єктивно вираженої 
необхідності зміни функціонування системи розкриття і розслідуван-
ня злочинів. Знову виявлена потреба проявляється через збої, низьку 
якість діяльності.

Слідчій практиці характерна деяка циклічність її розвитку. Досяга-
ючи певного рівня свого розвитку, вона накоплює такі фактори: а) не-
відповідність наявності сил і засобів потребам практики; б) застарілість 
структури і організації діяльності слідчого апарата; в) недостатність 
технічних засобів і матеріалів для виявлення, фіксації та дослідження 
доказів; г) необхідність нових методів, прийомів, засобів розкриття  
і розслідування злочинів. Ці фактори негативно відображаються на 
її результатах, по суті являються тормозом, стримуючим моментом її 
функціонування зі всіма випливаючими звідси наслідками, як явни-
ми, так і прихованими, не завжди усвідомленими дійсною, достатньо 
казуїстичною системою показників.

Усунення обставин, які являються стримуючим фактором розвитку 
практики, проходять не самі по собі. Воно — результат реалізації по-
треб, які створють умови: а) для викорінення старого; б) для переходу 
у нову якість. Але будь-яке нове не є постійно новим. Розвиваючись, 
воно готує передумови для виникнення ще більш нового і передового. 
Самі по собі негативні фактори не виникають, вони є результатом  
неврахування закономірностей, які лежать в основі процесу розсліду-
вання злочинів, ігнорування тенденцій і явищ, які намітились у сус-
пільному розвитку. Тому, природньо, усунення стримуючих факторів 
розвитку практики саме по собі нічого не дає.

У цьому плані вважається, що не завжди виниклі потреби спочатку 
постають у явному вигляді, вони встановлюються тільки при система-
тичному спостереженні.

Найчастіше потреби проявляють себе в ході повсякденної діяльнос-
ті, коли не береться за мету їх виявлення. Мова йде про те, що у ході 
практичної діяльності фіксуються її стан і результати: при підготовці 
різних документів, оцінці стану роботи різними органами, у системі 
підвищення кваліфікації і т. п.

У даному випадку потреба не досліджується і не виділяється спеці-
ально, а відображається разом з іншими питаннями. У ході практики 
зздійснють свою діяльність різні категорії працівників. В їх свідомості 
фіксуються, відображаються потреби тієї конкретної діяльності, якою 
вони займаються: слідчою, оперативно-розшуковою, експертною та 
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іншими видами практики боротьби зі злочинністю. Кожен із цих видів 
діяльності не є однорідним.

У практиці розслідування злочинів, наприклад, широко застосову-
ється спеціалізація слідчих. Слідчі здійснюють свою діяльність у різних 
регіонах країни і в різних умовах. Все це об’єктивно передбачає знання 
ними конкретних, обумовлених певною діяльністю, потреб, що має 
бути враховано при їх вивченні. У результаті аналізу правильного розу-
міння потреб слідчої практики, сучасних тенденцій і перспектив її роз-
витку, важливо звернути увагу на відображення їх об’єктивності щодо: 
а) нестабільності результатів слідчої діяльності; б) збільшення кіль-
кості нерозкритих злочинів; в) недотримання термінів розслідування;  
г) збільшення кількості слідчих помилок на досудовому слідстві; д) по - 
рушення законності; є) збільшення інтенсивності роботи слідчих.

Зрозуміло, що стан потреб слідчої практики характеризується не-
ефективністю діяльності, нездатністю здійснювати функції боротьби зі 
злочинністю. Подібне може відчуватися і при розслідуванні конкрет-
ного злочину. Глибина і характер стану потреб обумовлена не тільки 
об’єктом потреб, але і залежить від особливостей суб’єкта.

У науковому відношенні зміст потреб передбачає наступну структу-
ру: суб’єкт (органи, які здійснюють досудове розслідування злочинів); 
об’єкт (діяльність по розслідуванню злочинів). Сукупність, цілісність 
цих структурних елементів дає уявлення про потреби як про складне 
соціальне явище.

Органи, які здійснюють досудове розслідування не існують поза 
діяльністю щодо розкриття і розслідування злочинів. Зазвичай суб’єкт 
(слідчі органи) відмічається більшою стабільністю та швидким роз-
витком за об’кт (результати діяльності по розслідуванню злочинів).  
У слідчій практиці вимоги і запити зростають швидше, динамічніше 
за їх вирішення. Реальні життєві умови включають багатогранні мож-
ливості для вирішення сформованих потреб практики. Але й вони не 
безмежні і залежать від місця і ролі органів, які проводять досудове роз-
слідування, вирішення завдань, які ставляться суспільством, соціально-
економічних умов, рівня розвитку науки.

Вирішення потреб практики являє собою передачу інформації від 
дослідника до користувача, що є однією із необхідних умов науково-
технічного прогресу. У більшості випадків передача знань про потреби 
практики проходить щляхом інформування визначеного кола суб’єктів 
про отримані результати дослідження, на основі яких зацікавлені ко-
ристувачі застосовують знання, що становлять для них інтерес. Такий 



26

спосіб отримання даних наукових досліджень не відповідає умовам 
розвитку суспільства на сучасному етапі і, в першу чергу, у плані 
взаємозв’язку науки і практики. Необхідність активізації і подальшо-
го розвитку системи “наука-практика” потребує створення умов, при 
яких наука повинна реалізовувати соціальний запит практики, тобто 
здійснити розробку найбільш значимих для практики потреб. У зв’язку 
з цим виникає необхідність відмітити рівні прояву і вирішення потреб: 
а) потреби, які уповільнюють все і потребують кардинальних змін 
(організаційно-структурних, законодавчих, матеріально-витратних), 
крім того, підвищення кваліфікації кадрів, зміни системи забезпечення, 
інших зусиль збоку державних органів; б) потреби, на вирішення яких 
необхідно докласти додаткових зусиль; в) потреби, викликані побіч-
ними явищами, відсутністю законних засобів і методів впливу на них, 
що в результаті породжують порушення законності.

По мірі об’єднання всіх цих факторів, недоліків, збоїв, упущень 
складається тенденція напрямку розвитку слідчої практики. А знання 
цього — шлях до укріплення взаємозв’язку науки і практики, тобто, 
між визначенням потреб цієї практики та перспективами розвитку 
криміналістичної теорії, яка повинна задовольняти ці потреби. Крім 
того, основ не коло проблем розвитку криміналістики, як правило, роз-
глядається у тісному зв’язку із проблемами практики. Необхідність ви-
вчення потреб практики визначається законом обумовленості криміна-
лістичних рекомендацій потребами практики боротьби зі злочинністю. 
Дія даного закону вимагає від криміналістики дослідження практики з 
метою визначення її потреб для їх своєчасного задоволення, розробки 
нових методів підвищення ефективності практичної діяльності.

Таким чином, потреби практики виступають не тільки першопричи-
ною розвитку науки взагалі, але й спонукають до розробки конкретних 
рекомендацій.
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резюме
Потребности практики выступают не только первопричиной развития науки вообще, 

но и побудителем разработки конкретных рекомендаций. Сказанное позволяет сделать 
вывод о том, что во-первых, потребности практики выступают в виде специфического 
оценочного критерия следственной деятельности; во-вторых, отражая какую-либо про-
блему, потребности выступают в роли индикатора, обозначающего, на каком именно 
направлении развитие соприкасается с тормозящими обстоятельствами; в-третьих, 
отражение потребностей следственной практики, содержащее определенный объем 
информации о стоящих перед ней проблемах, ориентирует криминалистику на их раз-
решение как в теоретическом, так и в практическом плане.

Summary
The necessities of practice will tap not only primary cause of development of science in 

general but also a stimulus of development of concrete recommendations. The said allows to 
draw a conclusion that at first, the necessities of practice come forward as a specific evaluation 
criterion of investigation activity; secondly, reflecting some problem, necessities play the role of 
indicator, designating, on what exactly direction development adjoins with braking circumstances; 
thirdly, the reflection of necessity of investigation practice, containing the certain volume of 
information about the standings problems of practice, orients on their permission criminalistics, 
both in a theoretical and in practical plan.
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Методы криМиналистики  
как элеМенты познания

В статье представлен весь спектр методов науки криминалистики в виде 
систематизированного анализа ее развития. Предложено рассматривать 
методы криминалистики в трехуровневой системе:1)всеобщий метод по-
знания образует материалистическая диалектика, охватывающая методы 
диалектической и формальной логики;2)общенаучные методы, т.е. методы, 
применяемые во всех науках;3) специальные методы, которые охватывают 
совокупность собственно криминалистических и специальных методов дру-

гих наук, приспособленных для решения задач борьбы с преступностью.

Будучи одной из юридических наук, криминалистика для решения 
своих задач применяет различные методы научного познания окру-
жающего мира и методы криминалистики — это способ достижения 
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какой-либо цели, совокупность приемов либо операций практического 
или теоретического познания действительности.

Методы криминалистики представляют собой систему, состоя-
щую из всеобщего, общенаучных и специальных методов. Ни один из 
этих методов нельзя абсолютизировать, поскольку они реализуются в 
теории и на практике во взаимосвязи. Только их совокупность может 
обеспечить достижение целей криминалистического познания. Обще-
научные и специальные методы применяются в органическом единстве, 
поскольку любой специальный метод есть определенная комбинация 
общенаучных методов. Основными объектами изучения криминалисти-
ки являются преступная деятельность и деятельность правоохранитель-
ных органов, познаются закономерности этих видов деятельности. На 
основе познания этих закономерностей криминалистика разрабатывает 
свои методы исследования преступлений как явлений объективной 
реальности. В методологии науки и в системе ее методов необходимо 
четко различать методы научного познания, реализуемые в процессе 
формирования самой криминалистики, и прикладные методы, средства 
и приемы, используемые при расследовании преступлений [2, 3].

Наука криминалистика является самостоятельным аспектом про-
цесса познания действительности, отражения предметов и явлений 
материального мира в сознании людей на основе практики. В этой 
связи такие философские категории, как материя, движение, энергия, 
информация, время, пространство, при разработке всех криминалисти-
ческих проблем играют основополагающую роль [4].

Методы криминалистики необходимо рассматривать в трехуров-
невой системе. Первый уровень — всеобщий метод познания образует 
материалистическая диалектика, охватывающая методы диалектиче-
ской и формальной логики. Второй уровень — общенаучные методы,  
т.е. методы, применяемые во всех науках. И третий уровень — специ-
альные методы, которые охватывают совокупность собственно крими-
налистических и специальных методов других наук, приспособленных 
для решения задач борьбы с преступностью.

Диалектический метод является всеобщим методом познания. Диа - 
лектическая философия вооружает исследователя знанием общих 
категорий и законов познания, применяемых в любом научном ис-
следовании. Они помогают правильно исследовать факты и явления 
объек тивной действительности, относящиеся к предмету кримина-
листики. Так, важное значение имеет положение о том, что объект 
исследования должен рассматриваться в развитии [5]. Следовательно, 
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представления о предмете криминалистики должны быть динамичны-
ми, постоянно пополняющимися и изменяющимися в соответствии с 
уровнем развития науки.

Криминалистам нельзя обойтись и без формально-логических ме-
тодов познания (анализ, синтез, абстрагирование, гипотеза, формали-
зация, индукция, аналогия и др.). Они имеют важнейшее значение на 
любой стадии познания, применимы к любому разделу криминалис - 
тики в силу своего общелогического статуса.

Общенаучные методы познания, применяемые в криминалисти - 
ке, — это система правил, рекомендаций, приемов по изучению кон-
кретных объектов, явлений, фактов, используемых во всех науках, во 
всех областях научной и практической деятельности. К этим мето-
дам, широко применяемым криминалистами, относятся: наблюдение, 
описание, сравнение, измерение, эксперимент, моделирование, мате-
матические и кибернетические методы, деятельностный и системно-
структурный подходы.

Система общенаучных методов периодически пополняется, ибо 
по мере развития науки появляются дополнительные общенаучные 
теории, а разрабатываемые в них приемы познания становятся обще-
научными методами. Это, например, моделирование, в частности 
математическое, деятельностный и системно-структурный подходы. 
Специфику применения общенаучных методов в криминалистике 
обусловливают изучаемые ею закономерности, цели исследования, а 
также особая сфера приложения этих методов — борьба с преступ- 
ностью [7].

Наблюдение есть специально организованное, систематическое, 
преднамеренное и целенаправленное восприятие, преследующее цель 
изучить предмет, явление. На практике фигурирует наблюдение в узком 
его понимании — зрительное восприятие каких-либо объектов — и в 
широком — восприятие этих же объектов посредством органолептиче-
ских чувств (слуха, осязания, обоняния). Субъектом наблюдения вы-
ступает следователь, а в качестве наблюдаемых объектов фигурируют: 
вещи (различные предметы, образцы, следы преступления, обстановка 
места происшествия и др.); люди и их действия (социальные, психо-
логические и биологические свойства людей, проявляющиеся вовне  
в виде материальных следов или эмоциональных реакций); трупы; жи-
вотные; явления и события, связанные с преступлением, и др.[9]

Способность наблюдать и делать правильные выводы весьма сущест-
венно зависит от свойств личности следователя, условий, в которых 
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происходит наблюдение, и применяемых технических средств. Различа-
ется непосредственное и опосредованное, простое и квалифицирован-
ное наблюдение. В последнем случае используются приемы и средства, 
расширяющие возможности наблюдателя (лупа, светофильтры, микро-
скоп, электронно-оптический преобразователь, ультрафиолетовый 
осветитель и др.). Наблюдение совершенствуется в процессе тренировки 
и пополнения профессионального опыта, оно играет большую роль в 
целенаправленном исследовании материальных и иных последствий 
расследуемого преступления [8, 9].

Описание — фиксация признаков объекта, выявленных в процессе 
его исследования. Описание одновременно служит формой закрепления 
знаний об исследуемых объектах. Важнейшая цель описания — систе-
матизация сведений о групповых и индивидуальных свойствах изучен-
ных объектов. Различают три вида описания, широко используемых в 
криминалистике: а) словесная передача информации об исследуемом 
объекте; б) графическая фиксация информации; в) передача преоб-
разованных или сокращенных (сжатых) данных об объекте — кодиро-
ванное описание. Описание широко применяется в ходе производства 
следственных действий и судебных экспертиз, в криминалистических 
учетах, при судебном рассмотрении уголовных дел.

Сравнение — одновременное исследование и оценка двух или бо-
лее объектов путем сопоставления их свойств и признаков. Объектами 
сравнения в криминалистике являются предметы, люди, их действия, 
явления, события и т.д. Особенно велика его роль при сопоставлении 
различных доказательств с целью их оценки. Сравнение как метод 
познания реализуется в криминалистических исследованиях с целью 
идентификации или установления групповой принадлежности изучае-
мого факта, явления.

Математические методы предполагают использование аппарата 
метрологии, математической статистики, теории игр, аналитической и 
проективной геометрии, теории вероятностей и других отраслей мате-
матики. Наиболее распространенным из них является измерение. Оно 
используется для установления количественных характеристик свойств 
объектов, пространственных и временных отношений между ними. 
Объектами измерений в криминалистике являются свойства объектов 
(размеры, вес, температура, влажность и др.), их пространственные и 
временные отношения (расстояние, частота и длительность процес-
сов, явлений), скорость движения объектов (человека, транспортного 
средства, животного) и др.
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Эксперимент — это специально организованный опыт, проверка вы-
двинутых версий и т.п. В криминалистическом аспекте этот метод заклю-
чается в искусственном воспроизведении явлений (событий) в заданных 
условиях для выяснения их природы и сущности, особенностей процесса 
развития. При этом явление выделяется из многообразия других и может 
изучаться изолированно от связанных с ним причин и следствий, что 
позволяет глубже проникать в сущность исследуемого объекта (явления). 
В практике расследования преступлений проводится несколько видов 
эксперимента — следственный, оперативный и экспертный.

Моделирование. Сущность этого метода состоит в замене объекта 
познания моделью и ее анализе с последующим распространением по-
лученных результатов на исследуемый объект. Модель — специально 
созданный аналог предмета, устройства, системы, способный их заме-
щать в процессе научной деятельности. В криминалистике моделиро-
вание применяется при изучении ряда объектов, например предметов 
со следами; отдельных процессов, в частности механизма следообразо-
вания. Частным случаем моделирования является реконструкция, т.е. 
воспроизведение (воссоздание в первоначальном виде) какого-либо 
предмета, явления, полностью или частично уже не существующего, 
по его описанию или остаткам [7].

Новые информационные технологии наиболее активно применя - 
ются при разработке и использовании автоматизированных информа-
цион но-поисковых систем, а также при расследовании посягательств 
в сфере высоких технологий (компьютерные, сетевые преступления). 
Эти методы ориентированы на: 1) извлечение информации о различных 
объектах и процессах, автоматизацию ее обработки; 2) применение 
автоматических устройств и компьютеров для получения производных 
параметров по фиксированным первичным данным; 3) автоматизацию 
процесса кодирования информации для ее ввода в компьютер или их 
сеть; 4) исследование математических моделей криминалистических 
объектов; 5) компьютерное распознавание образов и мн. др.

Системно-структурный и деятельностный подходы позволяют ис-
следовать сложные объекты, явления, процессы в качестве систем, со-
стоящих из комплекса взаимосвязанных элементов. В криминалистике 
исследуются различные системы:
–  существующие в реальности (человек, его следы и др.);
–  идеальные, отражающие реальные с различной степенью полноты 

и точности (например, мысленные образы различных объектов в 
сознании людей);
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–  спроектированные и сконструированные (автоматизированные си-
стемы для ведения криминалистических учетов, поиска необходи - 
мой информации и др.);

–  комбинированные, состоящие из естественных и созданных чело-
веком элементов (системы “эксперт–ПК”, разработанные для про-
ведения ряда криминалистических экспертиз).
Специальные методы — это собственно криминалистические мето-

ды и специальные методы других наук, заимствованные криминалисти-
кой для использования в научных исследованиях и в прикладных целях. 
Сфера их применения ограничена в том смысле, что они используются 
либо в криминалистике, либо в ряде других наук.

Собственно криминалистические методы — это технико-кримина-
лис тические методы и структурно-криминалистические методы, ис-
пользуемые при планировании расследования преступлений; форми-
ровании групп тактических приемов, применяемых при производстве 
следственных действий; разработке криминалистических методик 
расследования и т.д., а также модифицированные методы криминали-
стической фотографии, звуко-, видеозаписи и пр.

Специальные методы других наук исчерпывающе перечислить 
невозможно. К наиболее применяемым в криминалистике относятся  
[1, 6, 7]:

а) социологические методы, используемые для сбора и обсчета 
информации об условиях наиболее эффективного применения тех или 
иных тактических и методических рекомендаций, выявления след-
ственных ошибок, определения новых направлений дальнейшего раз-
вития науки, а также решения других вопросов путем анкетирования, 
интервьюирования;

б) физические и химические методы (люминесцентный анализ, 
микроскопия, парамагнитный резонанс, молекулярная спектроскопия, 
хроматография, рентгеноструктурный анализ и др.), применяемые при 
производстве судебных экспертиз;

в) статистические методы, заимствованные из уголовной статистики 
и криминологии (индексы, таблицы, способы группировки относи-
тельных величин и др.);

г) антропологические и антропометрические методы, применяемые 
при описании, исследовании людей, трупов, костных останков (напри-
мер, при описании по методике словесного портрета разыскиваемого, 
задержанного; восстановлении внешнего облика погибшего по черепу 
и т.д.). Эти методы широко используются при предъявлении для опо-
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знания, экспертной идентификации людей по внешним признакам, а 
также в ряде видов криминалистической регистрации;

д) психологические методы, в основном используемые при реше- 
нии проблем криминалистической тактики и методики расследования 
преступлений (в частности, выявление психологических закономер-
ностей поведения участников расследования до, в момент и после со-
вершения преступления, разработка психологических основ тактики 
производства того или иного следственного действия). Более частные 
случаи — это тактические приемы установления психологического 
контакта с участниками уголовного процесса, методы психологического 
воздействия на лиц, противодействующих расследованию и установле-
нию истины по делу, и др.

Чтобы конкретный научный метод мог войти в арсенал кримина-
листики, он должен отвечать определенным условиям: эффективности, 
простоты и надежности, безопасности, допустимости (с точки зрения 
нравственности, правовых и этических норм) и экономичности, т.е. 
экономии времени, сил и средств при их реализации.

Разработка средств и методов борьбы с преступностью — одна 
из социальных функций криминалистики. Будучи результатом науч-
ных исследований, эти средства и методы различаются по источнику 
происхождения, содержанию, целям и субъектам применения. По 
источнику происхождения они могут быть результатом: развития и 
совершенствования практической деятельности — следственной, экс-
пертной, оперативно-розыскной, судебной; применения достижений 
других наук — естественных, технических, общественных; собственно 
криминалистических исследований.

По содержанию криминалистические средства и методы подраз-
деляются на технические, тактические и методические, а по субъекту 
реализации — на следственные, оперативные, экспертные и судеб-
ные. Это деление отчасти условно, поскольку указанным субъектам 
не запрещено применять (лично или с помощью специалиста) любые 
криминалистические средства и методы в рамках, установленных Уго-
ловно-процессуальным кодексом.

Результаты использования перечисленных методов воплощаются 
в криминалистических рекомендациях, приемах и средствах, предна-
значенных для практической деятельности по расследованию прес-
туплений, розыску и изобличению виновных субъектов; экспертному 
криминалистическому исследованию следов и вещественных доказа-
тельств; судебному исследованию материалов уголовного дела; созда-
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нию и использованию регистрационных массивов криминалистически 
значимой информации.
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резюме
В статье представлен весь спектр методов науки криминалистики в виде системати-

зированного анализа ее развития. Предложено рассматривать методы криминалистики 
в трехуровневой системе. Изложены системно-структурный и деятельностный подхо-
ды, которые позволяют исследовать сложные объекты, явления, процессы в качестве 
систем, состоящих из комплекса взаимосвязанных элементов. Приведены собственно 
криминалистические методы и специальные методы других наук, заимствованные 
криминалистикой для использования в научных исследованиях и в прикладных целях. 
Представлены информационные технологии как наиболее активно применяемые для 
целей и задач криминалистики.

Summary
The article presents the entire spectrum of forensic science in the form of a systematic 

analysis of its development. Asked to consider methods of criminalistics in a three-tier system. 
Set out systematic structural and activity approaches that allow the study of complex objects, 
phenomena and processes as a system consisting of a set of interrelated elements. Given proper 
forensic methods, and special methods of other sciences, criminalistics borrowed for use in 
research and applied purposes. Presented information technology as the most actively used for 
the purposes and objectives of criminalistics
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і.М. Мельников, ст. викладач

Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів  
Національної академії внутрішніх справ

криМіналістична ВибУхотехніка  
В систеМі наУки криМіналістики

Стаття присвячена генезису криміналістичної вибухотехніки та її місцю  
в системі науки криміналістики

Сучасний період розвитку криміналістики характеризується поглиб-
леними дослідженнями загальнотеоретичних питань окремих розділів 
цієї науки. В галузі криміналістичної техніки з’явилися наукові праці, 
які вміщують аналіз і характеристику техніко-криміналістичних засобів 
і методів роботи з речовими доказами, вказують шляхи використання 
спеціальних знань в судочинстві, досліджують проблеми судової екс-
пертизи. Не є виключенням і вибухотехніка, знання якої безпосередньо 
мають відношення до розслідування злочинів, які вчиняються з вико-
ристанням вибухових пристроїв та речовин.

Криміналістична вибухотехніка активно розвивається в останні 
роки. Це обумовлено тим, що злочинці в багатьох випадках вико-
ристовують для досягнення своїх злочинних цілей вибухові пристрої. 
Практика свідчить, що в радянський період в Україні в злочинних цілях 
вибухи здійснювались епізодично, причому в більшості випадків вико-
ристовувались саморобні вибухові пристрої, а такі злочини вважалися 
резонансними. За даними експертної служби МВС України, протягом 
1999–2012 рр. в Україні зафіксовано 549 кримінальних вибухів. При 
цьому слід пам’ятати й про велику кількість вилучених вибухових 
прист роїв і речовин та боєприпасів.

Збільшення кількості злочинів даної категорії характерно і для 
інших країн. Це спричиняє обґрунтовану занепокоєність у грома-
дян і спонукає державу вживати серйозних заходів боротьби з таким  
явищем.

Зріст застосування вибухових речовин та пристроїв в якості способу 
вчинення злочинів обумовлений різними причинами і обставинами.

По-перше — це використання злочинними організованими угрупо-
ваннями можливостей вибухових пристроїв для досягнення злочинних 
цілей.

По-друге — цьому сприяє соціально-економічна криза в Україні 
і пов’язані з цим проблеми в армії, що призводить до ослаблення 
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контролю за збереженням, використанням і знищенням вибухових 
речовин.

По-третє — збільшилась кількість військових конфліктів і бойових 
дій на території колишнього СРСР після його розпаду та в країнах 
Західної Європи і Близького Сходу, в результаті чого значна кількість 
громадян отримали відповідний досвід поводження з вибуховими ре-
човинами та боєприпасами.

Зазначені причини зростання злочинів, пов’язаних із застосуван-
ням вибухових пристроїв, визначають доцільність виділення в кримі-
налістиці окремих напрямків, пов’язаних з методикою розслідування 
і криміналістичного дослідження об’єктів, які мають відношення до 
вибуху. Ця об’єктивна необхідність обумовила розвиток і становлення 
криміналістичної вибухотехніки як самостійної галузі криміналістич-
них знань. Не випадково в підручниках з криміналістики, виданих в 
останні роки, розглядаються питання криміналістичного дослідження 
вибухових пристроїв [1, с. 121; 2, с. 23]. Слід погодитись з І.Д. Мотор-
ним, який вважає, що в теперішній час створені теоретичні і емпіричні 
передумови для розгляду криміналістичної вибухотехніки в розгляді в 
вигляді окремого криміналістичного вчення [3, с. 7].

Криміналістична вибухотехніка як галузь криміналістики в своє-
му розвитку пройшла відповідні етапи. Для позначення нової галузі 
криміналістичної техніки спочатку використовувався термін “кримі-
налістична піротехніка”, який був запропонований З.І. Кирсановим  
і Л. Летоштяком на початку 80-х років двадцятого століття [4]. На 
матеріалах органів безпеки ЧССР ними було сформульовано наукове 
визначення криміналістичної піротехніки як галузі криміналістичної 
техніки, яка вивчає закономірності відображення і отримання інфор-
мації про походження і застосування “вибухових систем” і розробляє 
методи і засоби виявлення, закріплення і дослідження матеріальних 
носіїв інформації в цілях розкриття і попередження злочинів [5, с. 7]. 
Ми не можемо погодитися з даною термінологією. Термін “криміналіс-
тична піротехніка” не відображав специфіки даного виду досліджень в 
нашій країні, використовувався недовго і незабаром був замінений на 
термін “криміналістична вибухотехніка”. Цей термін на нашу думку, 
є більш вдалим. Саме з цього словосполучення і пішов термін “ви-
бухотехнічна експертиза”, який використовується більшістю фахівців  
сьогодні.

В своїх працях ряд таких вчених, як Р.С. Бєлкін, А.І. Вінберг,  
О.Р. Шляхов, О.О. Ейсман справедливо відзначають, що виникнення і 
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розвиток окремих криміналістичних теорій (вчень та їх елементів, роз-
ділів) пов’язано: а) з потребою судової практики в нових теоретичних 
положеннях, засобах і методах боротьби із злочинністю; б) з розробкою 
науково-прикладних технологій криміналістичної спрямованості в при-
родних (материнських для даної теорії) науках; в) з розвитком загальної 
теорії криміналістики і суміжних окремих криміналістичних теорій, 
зміною зв’язків і залежності між ними за рівнем і сферою практичного 
застосування [6, с. 27–28].

В умовах кількісного зростання злочинів, зв’язаних з використан-
ням вибухових пристроїв (ВП) і вибухових (ВР), інтерес до проблеми 
їх криміналістичного дослідження значно зріс. Великий емпіричний 
матеріал, створення нових засобів пошуку і знешкодження ВП, їх 
експертного дослідження, а також розробка нових методик і рекомен-
дацій стали підставою для комплексного узагальнення накопиченого 
матеріалу і його наукової систематизації. До кінця 90-х рр. формуються 
концептуальні підходи в побудові окремих теоретичних і прикладних 
положень в галузі розслідування злочинів, здійснених з використанням 
ВР, ВП, в систему окремої галузі знань в криміналістиці.

Ми пропонуємо, виходячи із власного досвіду роботи та аналізу віт-
чизняних наукових праць, відомостей експертної служби МВС України 
та інших країн колишнього СРСР, наступний варіант трактування ета - 
пів формування вітчизняної криміналістичної вибухотехніки:
–  перший етап — кінець XIX століття — 1941 рік — розробка на основі 

нової галузі наукового знання — криміналістики перших науково об-
ґрунтованих методик розслідування злочинів, пов’язаних з вибухами 
та тероризмом;

–  другий етап — 1942–1975 роки — виникнення, накопичення емпірич-
ного матеріалу і виділення дослідження вибухових речовин та при-
строїв або їх залишків в новий підвид досліджень в рамках існуючих 
видів досліджень під час проведення слідчих дій;

–  третій етап — 1975–1991 роки — становлення наукових основ кри-
міналістичної вибухотехніки;

–  четвертий етап — 1992–1994 роки — організаційний етап по ство - 
ренню матеріально-технічної бази та підготовка фахівців-вибухо-
техніків в правоохоронних органах;

–  п’ятий етап — з 1995 року по теперішній час — еволюція, перетво-
рення криміналістичної вибухотехніки в окреме криміналістичне 
вчення та створення спеціалізованих вибухотехнічних підрозділів в 
правоохоронних органах.
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Охарактеризуємо більш детально кожний з наведених еволюційних 
етапів.

Перший етап — кінець XIX століття — 1941 рік — характеризується 
як час формування передумов виникнення нових знань про вибухові 
процеси, вибухові речовини вибухонебезпечних об’єктів, виникнення 
нової галузі наукового знання — криміналістики та перші спроби роз-
робки принципово нових, науково обґрунтованих методик розслідуван-
ня злочинів, пов’язаних з вибухами та тероризмом (наприклад, таких 
як замахи на членів царської сім’ї та видних політичних діячів).

Другий етап — 1942–1975 роки — включає в себе виникнення, 
накопичення емпіричного матеріалу і оформлення, виділення вибу-
хотехнічного дослідження вибухових речовин та пристроїв або їх за-
лишків в новий підвид досліджень в рамках існуючих видів досліджень 
(судових експертиз). Зокрема, у 1942 р. була підписана директива НКВС 
СРСР “Про агентурно-оперативні заходи щодо виявлення диверсійних 
шкіл, створених німецькою і фінською розвідками, і заходи щодо роз-
шуку та арешту диверсантів, які перекинуті противником через лінію  
фронту” [5].

Третій етап — 1975–1991 роки — характеризується становленням 
наукових основ криміналістичної вибухотехніки у вигляді сукупнос-
ті ряду теоретичних положень про науково-технічні засоби, методи 
і прийоми експертно-криміналістичного дослідження деяких видів  
ВР і ВП.

Четвертий етап — 1992–1994 роки — по суті є організаційним, під 
час якого створюється матеріально-технічна база та спеціалізовані 
підрозділи в правоохоронних органах по виявленню, знешкодженню, 
вилученню та дослідженню вибухонебезпечних об’єктів, проходить 
підготовка наукових кадрів, фахівців з дослідження вибухових речовин 
і пристроїв або їх залишків після вибухів. Формуються та створюють-
ся в незалежній Україні (а також в інших країнах колишнього СРСР) 
регіональні вибухотехнічні підрозділи, лабораторії в системі експерт-
ної служби МВС і починається підготовка експертів-вибухотехніків 
в Експертно-криміналістичних центрах МВС України [7, 8] та Росії 
[9, с. 17]. Відбувається реорганізація структурного апарату МВС, яка 
направлена на посилення боротьби із злочинами, пов’язаними із зас-
тосуванням ВР і ВП.

П’ятий етап — з 1995 року по теперішній час — характеризується як 
період, під час якого відбувається еволюція, перетворення криміналіс-
тичної вибухотехніки в окреме криміналістичне вчення, в рамках якого 
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вивчаються закономірності виникнення і дослідження інформації, 
пов’язаної із вибухами, а також з вибуховими речовинами і пристроями. 
В Україні створюється Вибухотехнічна служба у складі ДНДЕКЦ МВС 
України. З’являються наукові роботи, починається розробка нових 
сучасних науково-технічних засобів, методів і технологій виявлення, 
фіксації, знешкодження, вилучення і дослідження вибухонебезпечних 
об’єктів та їх залишків після вибуху, а також розробка нормативних ак-
тів, рекомендацій по використовуванню одержуваних даних на користь 
слідчої і оперативної практики.

Включення в криміналістичну техніку нових розділів, як правило, 
викликає наукову дискусію: чи є цей напрямок криміналістичним чи 
ні [10, с. 43–48; 11, с. 7–9, с. 63]. Причому головним критерієм роз-
межування вважається, на нашу думку, переважаюча роль криміналіс-
тичних методів.

Критеріями, за якими можна робити висновки про наявність ново- 
го напрямку криміналістичної техніки, є, на нашу думу, наступне:
–  вирішення специфічних криміналістичних завдань, які не ставлять-

ся для дослідження аналогічних об’єктів в інших сферах діяльності 
людини;

–  специфіка об’єктів дослідження є і в той же час їх розповсюдженість, 
наявність частого вилучення їх з місць подій;

–  методологічна і методична розробленість даного напрямку.
Тому новий напрямок збирання, збереження, дослідження і вико-

ристання в процесі доказування у кримінальних провадженнях мате-
ріально закріплених слідів (відображень) вибуху, слідів ВП (осколки, 
частини засобів висадження та інші), ВР, наслідків руйнувань, місця 
вибуху і т.п. для ідентифікації вибухового пристрою та його компонен-
тів, одержання додаткової інформації про скоєний злочин і особах, 
причетних до нього, може бути віднесений, на нашу думку, до кримі-
налістичної техніки.

Криміналістична вибухотехніка відноситься до суто прикладних 
галузей знань і представляється цілісною системою інтеграційної на-
укової дисципліни, направленої на вирішення широкого кола задач 
по розкриттю, розслідуванню і попередженню злочинів, пов’язаних 
із застосуванням ВР і ВП. Головна мета криміналістичної вибухотех-
ніки — служити інтеграційною теорією аналізу самих різних об’єктів 
дослідження і їх властивостей з тим, щоб подолати, за словами В.Г. Го - 
рохова, “теоретико-прикладну відчуженість предметних, природних і 
юридичних наук в умовах їх диференціації, що склалася, в вирішенні 
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задач розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових 
пристроїв” [12, с. 25].

Криміналістична вибухотехніка, як окрема галузь науки криміна-
лістики, системно пов’язана з областями фундаментальних знань —  
фізикою і хімією вибуху, медициною і фізіологією (по характеру дії вра-
жаючих факторів вибуху на живі організми), матеріалознавством, радіо-
електронікою і т.д. Відмінності між фундаментальними і прикладними 
дослідженнями лежать в особливостях вибору напрямів і об’єктів дос-
лідження. У фундаментальній науці вибір проблем визначається, перш 
за все, внутрішньою логікою її розвитку і технічними можливос тями 
її здійснення на сучасному етапі розвитку суспільства. В прикладних 
науках вибір проблем і об’єктів дослідження обумовлений дією потреб 
суспільства — технічних, економічних і соціальних задач. Поза всяких 
сумнівів, для криміналістичної вибухотехніки такого роду потребою 
стала очевидна необхідність ефективного техніко-криміналістичного  
забезпечення розкриття, розслідування і запобігання злочинів, зв’яза-
них із застосуванням ВР і ВП. Для цього потрібно було об’єднати зна-
ння в області конструювання ВП і виготовлення окремих їх елементів, 
способів бойового застосування, оцінки вражаючих властивостей ВР і 
ВП та інших напрямів, пов’язаних з пошуком, локалізацією, знешкод-
женням вибухонебезпечних предметів, а також виявленням, фіксацією 
і дослідженням слідів вибуху [13, с. 8].

На сьогодні формування поняття криміналістичної вибухотехні-
ки знаходиться у стані становлення. Є багато неузгодженостей щодо 
віднесення криміналістичної вибухотехніки до певного місця в науці 
криміналістиці, як самостійної галузі знань. Ставиться також під сумнів 
самостійність криміналістичної вибухотехніки як окремого криміналіс-
тичного вчення. Ці питання необхідно обов’язково розв’язати.

Відзначимо принципові розбіжності методологічного і структурно-
го характеру, зміст представлених окремих криміналістичних вчень, в 
яких розглядаються проблеми дослідження вибухових процесів, слідів 
вибуху і вибухових речовин. Так, наприклад, І.Д. Моторний виділяє 
вказану проблематику в рамках криміналістичної вибухотехніки як 
галузі криміналістичної техніки [3, с. 4–5]. Цієї думки дотримуються 
багато учених (З.І. Кирсанов, Л. Летоштяк, Є.М. Тихонов) [4, 295].

На відміну від вказаних авторів, В. М. Плескачевський відносить 
криміналістичну вибухотехніку до криміналістичного зброєзнавства. 
Він розглядає криміналістичне зброєзнавство як самостійний розділ 
криміналістичної техніки, що є системою наукових знань по дос-
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лідженню предметів і пристроїв, що володіють ознаками зброї [14,  
с. 9–16].

Відомо, що вибухові пристрої історично виникли, як один з видів 
зброї (мінно-вибухового виду). Тепер уже ні у кого не викликає сумніву 
необхідність розгляду вибухових пристроїв як об’єктів криміналістич-
ного дослідження. Вибухові пристрої, саме як різновид зброї, частіше 
за все використовуються в протиправній цілях. Все це зумовило форму-
вання в рамках криміналістичного зброєзнавства самостійної наукової 
дисципліни — криміналістичної вибухотехніки [15, с. 19] (або як його 
називають іноді — криміналістичного вибухознавства) [16].

Можна погодитися з думкою В.М. Плескачевського про те, що 
значна частка вибухових пристроїв за своїми вражаючими діями відно-
ситься до зброї. Але як тоді бути з широкою номенклатурою вибухових 
засобів промислового виготовлення, не призначених для руйнування 
або ураження (стандартні заряди для зварювання вибухом, сейсмо-
розвідки, зондування атмосферних опадів і інші)? Тому ми не можемо 
погодитися з віднесенням криміналістичної вибухотехніки до кримі-
налістичного зброєзнавства, а вважаємо її частиною криміналістичної 
техніки в рамках науки криміналістики.

Вміст криміналістичної вибухотехніки відображається через її  
структуру як систему окремих розділів і елементів. Р.С. Бєлкін відзна-
чає, що вихідним принципом системного дослідження служить уяв-
лення про цілісність системи, що вивчається [17, с. 378]. Цілісність тут 
розуміється як мережа внутрішніх і зовнішніх зв’язків, що визначають 
предмет, об’єкти, задачі і методи досліджень як самостійної області 
знання. Тому, на нашу думку, цілісність криміналістичної вибухотех-
ніки, як самостійної галузі криміналістичних знань, відображається її 
предметом, який пов’язаний з діяльністю правоохоронних органів по 
розкриттю, розслідуванню та попередженню злочинів з використанням 
вибухових пристроїв та речовин [18, с. 119].

В криміналістичній літературі зустрічається декілька визначень кри-
міналістичної вибухотехніки. Наприклад, В.М. Плескачевський пише: 
“Криміналістичне вибухознавство — спеціальний розділ криміналістич-
ного зброєзнавства, який вивчає закономірності конструювання вибу-
хових пристроїв, їх технічні дані, закономірності вибуху і утворення їх 
слідів, а також практику розслідування злочинів, пов’язаних з вибухом” 
[14, с. 4–5]. І.Д. Моторний визначає криміналістичну вибухотехніку 
як окреме криміналістичне вчення, що вивчає закономірності виник-
нення, перетворення і використовування криміналістичної інформації 
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про ВР, ВП, про предмети, які їх імітують, пов’язаних з ними особах і 
об’єктах і про розроблені на цій основі науково-технічні засоби, при-
йоми і методики пошуку, обстеження, знешкодження, огляду, фікса-
ції, вилучення і дослідження даних об’єктів і слідів їх застосування 
в цілях забезпечення карно-процесуальної, оперативно-розшукової, 
адміністративно-правової форм діяльності правоохоронних органів 
і спецслужб по попередженню, виявленню і розкриттю деяких видів 
злочинів [19, с. 15–16]. Відзначаючи в представленому формулюванні 
практично весь перелік основних положень вказаної окремої криміна-
лістичної теорії, слід сказати про її перевантаженість і зайву деталізацію. 
Крім того, термін “криміналістична інформація”, який використову-
ється автором, є беззмістовний і не несе ніякого смислового наван-
таження. Тут слід погодитися з думкою Р.С. Бєлкіна, що в природі не 
існує криміналістичної інформації, а є лише криміналістично значуща 
інформація, що використовується для вирішення криміналістичних 
задач, незалежно від її роду та джерела [17, с. 237].

Ми поділяємо точку зору А. А. Топоркова, який вважає, що кримі-
налістична вибухотехніка являє собою галузь криміналістичної техніки, 
яка вивчає закономірності отримання і використання інформації щодо 
вибухових речовин, засобах підриву, вибухових пристроїв, пов’язаних 
з ними особами і об’єктах в цілях забезпечення, виявлення, поперед-
ження і розслідування кримінальних вибухів [20, с. 213]. На наш погляд, 
це визначення доцільно уточнити, оскільки в ньому мова іде про осіб, 
які пов’язані з застосуванням ВП та засобів вибуху.

Для розслідування злочинів, пов’язаних з використанням ВП, необ-
хідно з’ясувати основні напрямки дослідження цієї галузі, її об’єкти. 
На наш погляд, до переліку об’єктів вибухотехнічної експертизи слід 
віднести:

1. Вибухові речовини і пристрої.
2. Вибухи.
3. Злочинну діяльність, спрямовану на підготовку, вчинення і при-

ховування слідів злочину.
4. Діяльність представників правоохоронних органів, яка безпо-

середньо спрямована на виявлення і дослідження вибухових речовин і 
пристроїв, а також слідів їх застосування.

На нашу думку, криміналістична вибухотехніка — це галузь кримі-
налістичної техніки, яке вивчає вибухові речовини та пристрої, зако-
номірності відображення та одержання інформації про їх застосування 
і розробляє технічні прийоми, методи і засоби виявлення, вилучення, 



43

діагностики, збереження і дослідження вибухонебезпечних об’єктів 
та слідів їх застосування з метою розкриття і розслідування злочинів, 
пов’язаних з кримінальними вибухами.

Структура будь-якої самостійної системи має окремі елементи, які 
взаємопов’язані в даній системі. Властивості кожного елемента вважа-
ємо визначені властивостями і функціями системи, тобто властивості 
цілого не можуть бути зрозумілими без знання деяких властивостей еле-
ментів та навпаки [13, с. 23]. На нашу думку, структура криміналістичної 
вибухотехніки умовно повинна складатися з наступних розділів:

1. Загальні положення криміналістичної вибухотехніки як окремої 
криміналістичної теорії: предмет, об’єкти, задачі, місце в системі науки 
криміналістики.

2. Загальні положення, які характеризують методи і засоби вияв-
лення і вилучення вибухонебезпечних об’єктів.

3. Теоретичні основи методики виявлення, вилучення, знешкоджен-
ня і знищення ВП і боєприпасів.

4. Теоретичні основи методики судової вибухотехнічної експер тизи.
5. Рекомендації по використанню криміналістичної вибухотехніки в 

цілях попередження, виявлення, розкриття і розслідування злочинів.
Таким чином, криміналістична вибухотехніка має свій специфічний 

предмет, об’єкти та структуру і є самостійною галуззю криміналістики.
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резюме
Статья посвящена генезису криминалистической взрывной техники и ее месту в 

системе науки криминалистики. Рассмотрены происхождение термина “взрывотехника”, 
развитие ее как самостоятельной отрасли в системе науки криминалистики, а также 
предмет, объекты и структура криминалистической взрывотехники.

Summary
The article is devoted genesis of criminalistics research of explosive objects and its place in 

the system of science of criminalistics. Considered origin of name of this, development it as to 
independent area in the system of science of criminalistics, and also object, objects and structure 
of criminalistics’s research of explosive objects.
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п.і. репешко, канд. наук з державного управління, ст. викладач

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Щодо сУтності сУдоВо-експертної діяльності 
як об’єкта держаВного регУлюВання

У статті на підставі проведеного аналізу літературних та нормативних дже-
рел обґрунтовується запропоноване автором визначення сутності судово-
експертної діяльності як об’єкта державного регулювання в нашій державі.

Судова експертиза як галузь наукового знання складалася про-
тягом багатьох десятиліть. В результаті наполегливої роботи вчених 
була створена загальна методологічна основа судової експертизи, яку 
складають загальна теорія судової експертизи (судова експертологія), 
теорії судово-експертної ідентифікації, діагностики і ситуатології 
(судово-експертного ситуативного аналізу), система вчень, методів 
і методик судової експертизи. З цього приводу видається доречним 
навести думку Р.С. Бєлкіна та А.І. Вінберга про те, що загальними за-
конами розвитку науки, які заслуговують самої прискіпливої уваги, є 
закон безперервності накопичення наукового знання, закон інтеграції 
та диференціації наукового знання, закон зв’язку та взаємного впливу 
науки та практики [1, с. 53].

Т.В. Авер’янова справедливо вважає, що вчення про судову екс-
пертизу як різновид практичної діяльності містить в собі загальну 
характеристику експертної діяльності, її напрямків, в тому числі й 
профілактичного, та визначає її роль у судочинстві як основної форми 
використання спеціальних знань, розкриває відмінності експертного 
дослідження від дослідження наукового, показує роль світоглядних та 
праксеологічних принципів експертної діяльності. Основне місце у 
цьому вченні займають організаційні проблеми експертної діяльності, 
що вирішуються із залученням положень науки управління та її розді-
лу — наукової організації праці експерта [2, с. 48].

Видається доречним звернути увагу на те, що стаття 1 Закону Украї-
ни “Про судову експертизу” визначає судову експертизу як дослід-
ження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, 
явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що 
перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового 
слідства [3]. В той же час статтею 1 Закону України “Про наукову і 
науково-технічну діяльність” наукова і науково-технічна експертизи 
визначаються як діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз 
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та оцінка науково-технічного рівня об’єктів експертизи і підготовка 
обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об’єктів 
[4]. Порівнюючи ці два законодавчо закріплені визначення двох різ-
них видів експертиз, неможливо не погодитися з позицією окремих 
науковців про те, що судово-експертна діяльність за своєю природою 
не є науковою діяльністю.

З цього приводу виглядає цілком обґрунтованою точка зору Т.В. Аве - 
р’янової, яка вважає, що судова експертиза є різновидом практичної 
діяльності, що ґрунтується на науці, але не є науковим дослідженням. 
Помилковість змішування наукового дослідження та проведення екс-
пертиз, на її переконання, стає очевидним при порівнянні їх цілей. 
Цілі застосування методів наукового дослідження обумовлені цілями 
самого цього дослідження — пізнання сутності об’єктів дослідження і 
на цій основі закономірностей об’єктивної дійсності. У цьому Т.В. Аве - 
р’янова вбачає принципову різницю між науковим дослідженням та 
практичною діяльністю. У цьому ж полягає різниця цілей застосуван-
ня методів науки та методів практичної діяльності. Це пов’язане, по-
перше, з відмінністю практичної діяльності від наукового дослідження 
та, по-друге, зі специфічними особливостями, які властиві різним видам 
практичної діяльності, адже цілі практичної діяльності — не відкриття 
об’єктивних закономірностей навколишнього світу, не побудова теорії, 
не перевірка наукових гіпотез, а у вирішенні виключно практичних 
завдань. Звичайно, що для досягнення цих цілей потрібні відповідні 
методи, причому їх вибір прямо залежить не лише від цілі, але й від 
умов практичної діяльності [2, с. 234–235]. Така позиція Т.В. Аве - 
р’янової видається справедливою.

М.Г. Щербаковський вважає, що судово-експертна діяльність — 
це система процесуальних та організаційних процедур, пов’язаних з 
проведенням судових експертиз [5, с. 26]. Більш детальніше визна-
чають експертну діяльність Д.О. Сорокотягіна та І.М. Сорокотягін, 
які переконують, що це вид діяльності, який включає в себе органі-
заційне, матеріальне та інформаційне забезпечення, а також прове-
дення професійних досліджень та оцінок отриманих результатів, що 
здійснюється досвідченими особами у сфері судочинства [6, с. 111]. 
Обидва з наведених у цьому абзаці визначень, у першому випадку —  
судово-експертної діяльності, у другому — експертної діяльності, 
мають узагальнюючий їх організаційний елемент, а також сходяться 
у процедурно-процесуальному елементі, хоча й визначають його по 
різному. У визначенні М.Г. Щербаковського йдеться про систему про-
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цесуальних процедур, пов’язаних з проведенням судових експертиз, а 
Д.О. Сорокотягіна та І.М. Сорокотягін вказують на сферу судочинства. 
Загальновизнано, що судочинство — це процесуальна форма здійснен- 
ня правосуддя, різновид державної діяльності, пов’язаної з розглядом і 
вирішенням цивільних, кримінальних та інших судових справ, порядок 
здійснення якого регулюється Конституцією України та процесуальним 
законодавством [7, с. 718]. Отже можна визнати, що й у цьому позиції 
цих авторів співпадають.

Проте Я.В. Коміссарова міркує інакше, ніж попередні автори, роз-
різняючи поняття експертної діяльності та судово-експертної діяль- 
ності. Стверджуючи, що судово-експертна діяльність не є правозасто-
совною, а отже не може розглядатися у якості різновиду процесуаль-
ної діяльності, вона вважає, що експертне дослідження є складовим 
елементом експертної діяльності, а судова експертиза — елементом 
судово-експертної діяльності. На її думку, використовувати терміни 
“експертна діяльність” та “судово-експертна діяльність” у якості сино-
німів не варто, оскільки вони не є тотожними: під першим розуміється 
трудова, а під другим — процесуальна діяльність фізичної особи, яка 
є носієм спеціальних знань. Отже, як вважає Я.В. Коміссарова, “екс-
пертна діяльність” — це професійна діяльність громадянина, який 
обрав собі відповідну професію, а “судово-експертна діяльність” — це 
процесуальна діяльність учасника судочинства [8, с. 28].

Без однозначного розуміння дефініції “судово-експертна діяль-
ність” її структури та функцій, як справедливо стверджує М.Я. Сегай, 
неможливо розкрити в адекватних наукових поняттях предмет, струк-
туру, функції та систему судової експертології, об’єктом вивчення якої 
є судово-експертна діяльність [9, с. 27]. Вперше на законодавчому рівні 
термін “судово-експертна діяльність” було введено Законом України 
“Про судову експертизу”. Сам закон не має визначення цього поняття, 
але розкриває його сутність в преамбулі та у окремих статтях Закону. 
Так, в преамбулі сказано, що він визначає правові та організаційні 
основи судово-експертної діяльності “з метою забезпечення право-
суддя України незалежною кваліфікованою та об’єктивною експерти-
зою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки та 
техніки” [3].

Включення в Законі України “Про судову експертизу” у зміст су до-
во-експертної діяльності її правових основ, на переконання М.Я. Се - 
гая, дає підстави для більш широкого тлумачення поняття “судово-
експертна діяльність”. По-перше, це поняття, в якому метою діяльності 
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є забезпечення правосуддя науково обґрунтованою, об’єктивною та не-
залежною експертизою, визначає сутність державної політики в галузі 
судової експертизи, яка пунктом 14 статті 92 Конституцією України 
визнана невід’ємною складовою правосуддя, чиї основи визначаються 
виключно законами України. По-друге, суб’єктами цієї діяльності є не 
тільки учасники судочинства, а й органи державної влади, які здійс-
нюють правозабезпечуючу, правозастосовну та організаційну функції 
по належному забезпеченню правосуддя судовою експертизою. По-
третє, правове і організаційне забезпечення по суті є лише супроводом 
головної ланки судово-експертної діяльності — науково-методичного 
забезпечення проведення експертиз атестованими судовими експерта-
ми. Отже, робить висновок М.Я. Сегай, судово-експертна діяльність 
може бути визначена як заснована на конституційних засадах діяльність 
органів державної влади, юридичних і фізичних осіб по забезпеченню 
правосуддя незалежною, об’єктивною, кваліфікованою, такою, що 
спирається на досягнення науки і техніки, судовою експертизою [10, 
с. 752].

Щодо закономірностей, які властиві судово-експертній діяльності, 
то О.Р. Россінська, О.І. Галяшина та О.М. Зінін вважають такими нас-
тупні: 1) закономірності інформатизації та комп’ютеризації судової 
експертизи, що включають закономірності активного використання ін-
формаційних технологій (процесів, методів пошуку, збирання, зберіган-
ня, обробки, пред’явлення, розповсюдження інформації); утворення та 
удосконалення інформаційних систем (сукупності інформації, що міс-
титься у базах даних інформаційних технологій та технічних засобів, що 
забезпечують її обробку); розвитку інформаційно-телекомунікаційних 
мереж, призначених для передачі по лініям зв’язку інформації, доступ 
до якої здійснюється з використанням засобів обчислювальної техніки; 
2) закономірності функціонування різних видів експертиз на єдиній 
методологічній основі: наявність спеціальних знань, використання 
логіко-формального та логіко-діалектичного апаратів, застосування 
методів, що забезпечують достовірність висновків, їх апробація та 
впровадження в експертну практику; 3) закономірності об’єктивізації, 
уніфікації та формалізації експертного висновку, подання; виявленої 
експертом інформації у формі, зрозумілій для адресата доказування 
(слідчого, прокурора, судді, іншого учасника процесу). Якщо будь-
яка інша наука, говорячи своєю мовою, гарантує її розуміння пред-
ставниками лише даної науки, то в теорії судової експертизи інакше: 
результати експертних досліджень, яким надається словесна форма, 
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мають бути загальнозрозумілими; 4) закономірності виявлення при 
проведенні судових експертиз та за результатами узагальнень експерт - 
ної практики обставин, що сприяють або можуть сприяти скоєнню зло-
чинів, а також розробки на цьому підґрунті рекомендацій з усунення 
даних обставин. Ці закономірності, що витікають з сенсу та зі змісту 
експертної діяльності, забезпечують профілактичну функцію судової 
експертизи [11, с. 49–50].

Досліджуючи проблеми становлення судової експертології в сис-
темі юридичних наук, М.Я. Сегай зауважив, що не можна погодитися 
з думкою, що обсяг предмета судової експертології має обмежуватися 
вивченням закономірностей, притаманних лише загальній методоло-
гії і структурі експертного пізнання. Будь-яка теорія повинна реалі-
зувати себе а практичній діяльності тієї галузі, яку вона обслуговує. 
Тому судова експертологія, не включаючи до свого предмета галузеві 
судово-експертні знання і практичні види судової експертизи, обслу-
говує експертну практику опосередковано, шляхом розробки загальних 
теоретичних засад і засад сучасної експертної методології, яка охоплює 
типові методи і методики, що опираються на базові інструментальні 
засоби і сучасну електронно-обчислювальну техніку, і повинна віді-
гравати роль методологічних орієнтирів при побудові галузевих екс-
пертних дисциплін і притаманних їм експертних методів, методик і 
технологій. При цьому, як справедливо зауважив М.Я. Сегай, судова 
експертологія не може обходити осторонь розробку наукових засад 
організаційно-управлінського аспекту, які б забезпечували найбільш 
ефективне функціонування державних судово-експертних установ як 
важливої складової судоустрою та судочинства [12, с. 9–10]. З цього 
приводу варто врахувати думку Н.І. Клименко, яка визнає, що судова 
експертологія вже обслуговує не тільки право, адже судово-експертна 
діяльність активно поширюється не лише на сфери управління госпо-
дарського чи адміністративного судочинства, а й на інші галузі сус - 
пільної діяльності, які потребують традиційної експертної оцінки для 
прийняття важливих рішень у галузі права, управління, економіки 
тощо [13, с. 12].

Зміст судово-експертної діяльності, як вважають С.А. Балгабаєва 
та А.А. Куставлєтова, включає в себе: 1) організацію діяльності органів 
судової експертизи; 2) виконання судової експертизи у відповідних 
справах; 3) наукові дослідження у галузі судової експертизи; 4) науково-
методичне забезпечення судової експертизи; 5) підбір, професійна 
підготовка та підвищення кваліфікації судових експертів [14, с. 15]. 
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Погоджуючись в цілому із наведеними вище елементами змісту судово-
експертної діяльності, все ж варто визнати, що більш прийнятним ви-
дається визначення цілісної системи судово-експертної діяльності із 
чотирьох складових блоків, яку запропонував М.Я. Сегай: 1) діяльність 
держави з правового забезпечення судово-експертної діяльності на за-
конодавчому та відомчому нормативно-правовому рівні; 2) діяльність 
державних органів виконавчої влади, що здійснюють функцію управ-
ління судово-експертною діяльністю; 3) діяльність головних суб’єктів 
судово-експертної діяльності, які забезпечують організацію та про-
ведення судових експертиз в державних судово-експертних установах; 
4) діяльність учасників судочинства, причетних до проведення судових 
експертиз. У зв’язку з цим судово-експертна діяльність як об’єкт піз-
нання судового експертознавства, на переконання М.Я. Сегая, може 
бути визначена як діяльність держави, юридичних і фізичних осіб із 
забезпечення правосуддя незалежною, об’єктивною та кваліфікованою 
експертизою, здійснюваної професійними (атестованими) судовими 
експертами [9, с. 28]. Така позиція більш повно враховує організацій-
ний, правовий, кадровий, ресурсний та інші механізми державного 
управління судово-експертною діяльністю в Україні.

З цього приводу видається доречним врахувати позицію П.І. Надо-
лішнього, який вважає, що методологію державного управління можна 
визначити як сукупність світоглядних засад і конкретних знань про нау-
кові методи пізнання й зміни реальності, що складають філософсько-
теоретичну основу дослідження та практики державного управління —  
цілеспрямованого впливу держави на процеси суспільного розвитку 
[15, с. 91]. Розвиток нашої держави у напрямку демократизації усіх 
суспільних відносин, в тому числі й у сфері правозастосовної практи-
ки та правосуддя, обумовлює необхідність удосконалення механізмів 
державного регулювання розвитку судово-експертною діяльністю, що 
потребує кардинальних змін.

Система управління судово-експертною діяльністю, на думку  
В.В. Лук’яненка, може бути представлена у вигляді сукупності наступ-
них взаємопов’язаних компонентів: механізму управління (основопо-
ложні принципи, функції, цілі, методи); система управління в статиці 
(структура органів управління, кадри, техніка та технологія); система 
управління в динаміці (процеси управління — розробка, прийняття та 
реалізація управлінських рішень); механізм самовдосконалення сис-
теми управління (як продовження функціонування та особлива стадія 
динаміки). Згідно В.В. Лук’яненка, формування ефективної системи 
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державного управління в сфері судово-експертної діяльності може 
здійснюватися у наступних напрямах: 1) утворення нової правової 
бази, яка на більш високому рівні буде регулювати питання судово-
екс пертної діяльності та державного управління нею; 2) формування 
інститутів, організаційних структур та інструментів здійснення дер-
жавного управління, які відповідають вимогам сьогодення; 3) кадрове 
забезпечення як самих державних установ судових експертиз, так і 
елементів системи, що здійснює управління ними; 4) зміцнення та 
формування нових фінансово-економічних засад функціонування 
державних установ судових експертиз; 5) наукове та інформаційне 
забезпечення систем державного управління у цій сфері, формування 
механізмів моніторингу її функціонування [16, с. 279]. Такий підхід до 
визначення системи управління судово-експертною діяльністю в Укра-
їні видається обґрунтованим, адже він враховує цільові, функціональні, 
організаційні та інші складові механізму державного регулювання у 
галузі судово-експертної діяльності в нашій державі.

Підсумовуючи наведене можна визначити судово-експертну діяль-
ність у якості об’єкта державного регулювання як діяльність держави, 
юридичних та фізичних осіб по забезпеченню правосуддя незалежною, 
об’єктивною, компетентною та кваліфікованою експертизою, що 
здійснюється професійними (атестованими) судовими експертами на 
підставі Закону України “Про судову експертизу” та іншими особами 
у межах їх компетенції, у порядку та на підставах, визначених відпо-
відними нормами чинного законодавства України.
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резюме
В статье на основании проведенного анализа литературных и нормативных источни-

ков обосновывается предложенное автором определение сущности судебно-экспертной 
деятельности как объекта государственного регулирования в нашем государстве.

Summary
In the article on the basis of the analysis of literary and of normative sources suggested by 

the author substantiated definition of the essence of forensic work as an object of state regulation 
in our state.
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Національної академії внутрішніх справ

історичні аспекти станоВлення  
наУкоВих засад інфорМатизації  
сУдоВо-експертної діяльності  

В 50–70-х роках хх століття

У статті розглянуті історичні аспекти становлення наукових засад інформати-
зації судово-експертної діяльності у другій половині ХХ століття. Висвітлено 
основні етапи впровадження та використання математичних методів і елек-
тронних обчислювальних машин для інформаційного забезпечення вирішення 
експертних завдань. Наведена характеристика початкового періоду ство-
рення теоретичного та експериментального підґрунтя для інформатизації 

судової експертизи.

Прогнозування сучасних тенденцій інформатизації судово-експерт-
ної діяльності неможливе без ґрунтовного аналізу історичних аспек-
тів впровадження та використання методів і положень математики, 
кібернетики, інформатики, а також засобів обчислювальної техніки 
в судовій експертизі. Слід зауважити, що генезис інформаційного 
забезпечення потреб судово-експертної практики був безпосередньо 
пов’язаний з низкою робіт відомих вітчизняних вчених-криміналістів 
другої половини ХХ століття, присвячених використанню математичних 
методів та автоматизованих інформаційних систем. При цьому про-
цес інформатизації мав паритетний характер — розробка прикладного 
математичного забезпечення стимулювала прогрес новітніх ЕОМ, які, 
у свою чергу, сприяли удосконаленню програмного забезпечення для 
вирішення експертних завдань.

За вагомістю пізнавальних процесів, які вплинули на науково-
технічний рівень забезпечення судово-експертних досліджень у вітчиз-
няних спеціалізованих експертних установах, на нашу думку, необхідно 
виділити такі чотири основні етапи:

•  1950–1960 рр. — трансформація ідей та принципів кібернетики в 
судову експертизу, дослідження можливостей використання ма-
тематичних методів та ЕОМ для автоматизації судово-експертних 
досліджень;

•  1960–1980 рр. — розроблення, створення і впровадження спе-
ціалізованих автоматизованих систем в судово-експертну ді-
яльність;
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•  1980–1990 рр. — широке впровадження електронно-обчислю валь-
ної техніки третього покоління та спеціалізованого прик ладного 
програмного забезпечення в судово-експертні дослід ження;

•  1990–2013 рр. — широке використання комп’ютерів четвертого 
й п’ятого поколінь, створення і впровадження інтегрованих 
автоматизованих інформаційних систем, інтерактивних систем, 
комп’ютерних мереж та систем штучного інтелекту для забез-
печення судово-експертних досліджень.

На думку автора, на перших двох етапах закладалися підвалини 
сучасної широкомасштабної інформатизації всіх напрямів судово-
експертної діяльності, у зв’язку з чим, наведемо їх розгорнуту харак-
теристику. Саме про них і піде мова в статті.

Перший етап (1950–1960 рр.) характеризується:
–  формулюванням загальних принципів, вимог і підходів щодо вико-

ристання методів природничих та технічних наук у криміналістичній 
експертизі [1];

–  розробленням теоретичних і методичних засад використання ма-
тематичних та кібернетичних методів для автоматизації судово-
експертної діяльності;

–  трансформацією математичних і кібернетичних методів відповідно 
до специфіки завдань та об’єктів судової експертизи;

–  широким визнанням у науковій літературі принципової можливості 
використання положень математики й кібернетики для вирішення 
завдань автоматизації судово-експертних досліджень;

–  апробацією математичних та кібернетичних методів для розв’язання 
ідентифікаційних завдань у судовій експертизі [2; 3].
Для цього етапу характерне широке використання математичних 

методів, теорії імовірності, математичної статистики, апарату метро-
логії.

Даний етап представлено роботами Г.Л. Грановського, О.О. Ейсмана 
[4], М.О. Селіванова [5], М.С. Польового, А.Я. Паліашвілі [6], О.Р. Шля- 
хова [7], Л.Г. Еджубова [8] та ін.

Однак, перші фундаментальні роботи з використання математич- 
них методів у вітчизняній криміналістиці та судовій експертизі з’яви лись 
лише на початку 50-х років. Так, наприклад, колектив експертів Всесоюз-
ного НДІ судових експертиз (СРСР) (С.П. Папков, А.П. Краснов, П.Г. Ор- 
лов, З.І. Кірсанов) провели експериментальну роботу з підрахунку 
відносної частоти випадіння ознак почерку у російському скоропису 
(1954–1958 рр.) та у письмі друкованим шрифтом (1959–1960 рр.).
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Таким чином, вже в 1959 р. криміналістами СРСР було накопичено 
певний досвід використання апарату теорії імовірності для визначення 
індивідуального комплексу ознак шляхом підрахунку частот випадіння 
окремих ознак.

Поряд із цим певні дослідження було проведено й відносно об-
ґрунтування можливості використання математичних, у тому числі 
ймовірністно-статистичних, методів і в інших видах судової експертизи. 
Так, Л.Г. Еджубов (1959 р.) та А.Я. Паліашвілі (1960 р.) показали це 
стосовно розпізнавання деталей папілярного узору в дактилоскопіч-
них дослідженнях; З.І. Кірсанов та П.Г. Орлов (1962 р.) — стосовно 
виділення ідентифікаційних ознак зовнішності у судово-портретній 
експертизі; В.М. Колосова (1959 р.) — у судово-медичній експертизі та 
дослідженні матеріалів, речовин і виробів, зокрема, при спектральному 
аналітичному дослідженні свинцю та паперу [9–11].

За результатами згаданих досліджень було складено таблиці іденти-
фікаційної значущості ознак. Нові експертні методики опубліковано в 
спеціальній криміналістичній літературі, вони успішно застосовуються 
на практиці до цього часу [12, с. 7–14, 17–21].

Згаданими роботами започатковано перший етап використання 
математичних методів в експертних дослідженнях. Цей етап можна 
охарактеризувати як етап трансформації та впровадження засобів об-
числювальної техніки у судову експертизу.

Другий етап (1960–1980 рр.) характеризується тим, що:
–  для вирішення криміналістичних завдань, поряд з апаратом метро-

логії і теорії імовірності, використовуються математичні методи з 
таких розділів математики, як математична логіка, теорія множин, 
теорія розпізнавання образів, аналітична й проективна геометрія; 
на їхній основі розроблялися нові методи та створюється новий 
термінологічний апарат;

–  здійснюється розроблення методик використання обчислювальної 
техніки для автоматизації розв’язання завдань у галузі судової екс-
пертизи;

–  в експертних установах відбувається модернізація наявної бази при-
ладів, широко впроваджуються засоби обчислювальної техніки;

–  ведуться науково-дослідні роботи зі створення автоматизованих 
систем для інформаційного забезпечення судово-експертних дослід-
жень, зокрема автоматизованих інформаційно-пошукових систем 
для конкретних об’єктів дослідження;

–  проходять апробацію перші автоматизовані системи розпізнавання 
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відбитків папілярних узорів, в яких використовуються методи й за-
соби математичного моделювання;

–  у структурі судово-експертних установ створюються спеціалізовані 
лабораторії кібернетичних методів дослідження [13, с. 26–27];

–  відбувається автоматизація правової інформаційно-довідкової служби,  
судово-експертних досліджень та інформаційного забезпечення.
Основні положення цих процесів відображено у роботах відомих 

вчених-криміналістів Р.С. Бєлкіна, Л.А. Гегечкорі, Г.Л. Грановського 
[14, 15], А.Я. Вікарука, Ю.М. Воронкова, Л.Г. Еджубова [16, с. 220–224], 
Р.М. Ланцмана [17, 18], В.Ф. Орлова, М.С. Польового, В.З. Полякова, 
В.А. Пучкова, Н.Г. Сахарова, М.І. Шаповала, О.Р. Шляхова [19, 20].

Слід зазначити, що у зазначений період відбулася низка наукових 
конференцій з питань, присвячених інформатизації судово-експертної 
діяльності.

У 1963 р. відбулася Всесоюзна конференція криміналістів відомчих 
юридичних науково-дослідних інститутів (НДІ) на якій було обговорено 
розроблені на той час методики використання математичного апарату у 
судовій експертизі й намічено шляхи її подальшої математизації. Також 
була констатована можливість використання математичних методів 
та ЕОМ в інших сферах криміналістичної діяльності та судовому до-
казуванні. Тому можна вважати, що саме з цього часу почався другий 
етап у використанні математичних методів та обчислювальної техніки 
у криміналістиці.

Важливе значення у розвитку й реалізації ідей, методів і технічних 
засобів кібернетики в криміналістиці у 1966 р. мало рішення Держ-
комітету з науки та техніки при Раді Міністрів СРСР про створення 
у ВНДІСЕ СРСР спеціалізованих лабораторій, а саме: кібернетичних 
методів у кримінології та правовій статистиці; автоматизації судово-
експертних досліджень; обчислювальної техніки.

З цього часу проблема використання кібернетики у сфері юридичної 
діяльності набула державної ваги. Як наслідок, у наступні роки в ряді 
відомчих юридичних НДІ було організовано тематичні групи, а потім 
спеціалізовані лабораторії кібернетичного профілю.

У квітні 1966 р. за ініціативою секції “Кібернетика та право”, ство-
реної у 1959 р. при Науковій раді з комплексної проблеми “Кібернети-
ка” АН СРСР, Всесоюзний інститут з вивчення причин і розроблення 
заходів попередження злочинності й Всесоюзний науково-дослідний  
інститут судових експертиз (ВНДІСЕ) МЮ СРСР провели конферен-
цію, на якій розглядалися проблеми використання статистичних мето-
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дів у кримінології та криміналістиці. Вперше предметом колективного 
обговорення юристів і математиків стали питання математизації кримі-
нологічних і криміналістичних досліджень, автоматизації оброблення 
інформації та оптимізації управління системою кримінальної юстиції 
на базі використання ЕОМ.

У МВС СРСР 1968 року встановлено першу в системі юридичних 
установ СРСР ЕОМ другого покоління “Минск-22”. А з 1969 р. стали 
створюватись республіканські інформаційно-обчислювальні центри 
(ІОЦ). Це дало значний поштовх розробленню ефективних систем 
збору, опрацювання та використання як оперативно-розшукової, так і 
іншої криміналістичної інформації.

У 1970 р. на ІІ Всесоюзній конференції з проблем математиза-
ції і кібернетизації юридичної діяльності було розглянуто проблеми 
створення інформаційно-пошукових систем, розв’язання конкретних 
правових завдань на електронних цифрових обчислювальних машинах 
(ЕЦОМ), створення системи автоматизованого опрацювання кримі-
нологічної і криміналістичної інформації, створення системи аналізу 
на ЕОМ почерку для судово-експертних цілей, систем автоматизації 
обліку дактилоскопічних карток.

У листопаді цього ж року оперативно-технічне управління МВС 
СРСР провело Всесоюзну нараду за участі представників тих УВС, де 
вже було створено ІОЦ, Головного інформаційно-обчислювального 
центру (ГІОЦ) МВС СРСР, ВНДІ та Вищої школи МВС СРСР, а також 
Інституту кібернетики АН УРСР. У доповідях було проаналізовано пер-
ші результати організації та використання інформаційних центрів, особ - 
ливості їхнього функціонування при переведенні роботи їх на ЕОМ, 
принципи й перспективи розроблення основ автоматизації управління 
органами внутрішніх справ. Значну увагу також було приділено коду-
ванню інформації та створенню інформаційно-пошукових систем на 
базі ЕОМ, що використовувалися на той час.

У 1971 р. відбулась чергова Всесоюзна конференція з питань 
теорії та практики застосування математичних методів і обчислю-
вальної техніки у криміналістиці та судовій експертизі. Поряд з об-
говоренням результатів експериментальної перевірки й практики 
використання низки запропонованих раніше методів дослідження, 
що ґрунтуються на застосуванні математичного апарату та засобів об-
числювальної техніки, значну увагу в програмі конференції вперше 
було приділено методологічним і процесуальним аспектам проблем 
кібернетизації юридичної діяльності. Особливо акцентувалась увага 
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на використанні обчислювальної техніки в криміналістиці та судовій  
експертизі.

На Всесоюзній науково-технічній конференції МВС СРСР, що від-
булась у 1972 р., функціонувала, як самостійна, секція з проблемних 
питань використання обчислювальної техніки в діяльності ОВС, на 
якій було обговорено питання теорії та практики використання ідей 
кібернетики й ЕОМ. Також було відмічено, що в системі МВС СРСР 
функціонує п’ять обчислювальних центрів (Москва, Ленінград, Київ, 
Рига, Свердловськ), обладнаних ЕОМ “Минск-22” та “Минск-32”, і 
10 інформаційно-обчислювальних підрозділів.

У Всесоюзному інституті з вивчення причин та розроблення заходів 
попередження злочинності Прокуратури СРСР (пізніше ВНДІ проблем 
зміцнення законності й правопорядку) у 1973 р. було організовано спе-
ціалізовані лабораторії: з розроблення загальних принципів створення 
автоматизованих систем управління; функціональних підсистем АСУ; 
інформаційного забезпечення; математичного забезпечення й техніч-
них засобів.

У листопаді 1975 р. відбулася V Всесоюзна наукова конференція 
з актуальних проблем теорії і практики застосування математичних 
методів ЕОМ у діяльності органів юстиції. Центральне місце на конфе-
ренції зайняли питання розроблення автоматизованих інформаційно-
пошукових систем і питання теорії використання математичних методів 
і обчислювальної техніки в криміналістиці та судовій експертизі.

Зазначені наукові форуми показали, що роботи з використання 
кібернетики у сфері криміналістики та судової експертизи вийшли за 
межі пошукових досліджень і висунули цілий ряд актуальних проблем 
у цій сфері.

Над розв’язанням означених завдань у цей період працювали ко-
лективи вчених ВНДІСЕ, ВНДІ проблем зміцнення законності і право-
порядку Прокуратури СРСР, ВНДІ та ГІОЦ МВС СРСР, а також вчені 
ряду республіканських НДІ й лабораторій.

У цей період можливості автоматизованих систем обмежувалися 
розв’язанням лише деяких функціональних завдань. Системність ав-
томатизованої обробки інформації характеризувалась частковістю та 
локальністю.

Для оптимізації процесів управління судово-експертною діяльністю 
використовуються математичні методи оптимального керування. За-
кладаються основи використання штучного (гібридного) інтелекту в 
судовій експертизі [21].
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На другому етапі досліджуваних нами процесів становлення ав-
томатизації судової експертизи, комп’ютерна техніка стає ринковим 
товаром і коштує дуже дорого, а тому вона доступна далеко не всім 
організаціям, у тому числі й судово-експертним установам. Однак, 
незважаючи на високу вартість, розширюються сфери використання 
комп’ютерної техніки: для розрахунків, управління технологічними 
процесами, в телекомунікаційних системах, наукових дослідженнях  
тощо.

Держава здійснює безпосереднє управління виробничо-техноло-
гічною базою з випуску автоматизованих інформаційних систем, конт-
ролює питання стандартизації та уніфікації засобів обчислювальної 
техніки.

Щодо перспективи впровадження згаданих вище технологій з ба-
зових природничих і технічних наук у такий розділ криміналістики, 
як криміналістична техніка А.І. Вінберг ще у 1962 р., дав наступний 
науковий прогноз: “Сучасний рівень криміналістичної техніки вже 
настільки високий, що дозволяє у ряді випадків не тільки творчо прис-
тосувати для цілей криміналістики досягнення інших наук, а й сприяти 
розробленими криміналістами засобами розвитку інших галузей знан-
ня” [22, с. 13].

У тому ж році Л.Г. Еджубов вперше на дисертаційному рівні розгля-
нув можливості кібернетики та електронно-обчислювальної техніки для 
розв’язання експертних завдань, проаналізував загальнонаукові засади 
застосування кібернетики в криміналістиці й запропонував принципи 
побудови кодових систем дактилоскопічної реєстрації [23].

Підсумовуючи досягнення розглянутих нами перших двох етапів  
у використанні математичних методів та ЕОМ в криміналістиці та судо-
вій експертизі можна з упевненістю сказати, що формування концеп-
туальних засад використання інформаційних технологій в експертній 
діяльності почалося ще на початку 60-х років минулого століття. Це 
було викликано, перш за все, впровадженням математичних методів 
та ЕОМ третього покоління в гуманітарні галузі продуктивних сил 
суспільства, зокрема, в судову експертизу.

Згаданий вище історичний відрізок часу можна визначити як період 
створення теоретичного та експериментального підґрунтя для інфор-
матизація пізнавальної діяльності експерта, подальшого пошуку нових 
перспективних напрямів автоматизації вирішення експертних завдань, 
пошуку нових можливостей використання інформаційних технологій 
у судовій експертизі.
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резюме
В статье рассмотрены исторические аспекты становления научных основ информа-

тизации судебно-экспертной деятельности во второй половине ХХ столетия. Освещено 
основные этапы внедрения и использования математических методов и електронно-
вычислительных машин для информационного обеспечения решения экспертных 
заданий. Приведена характеристика начального периода создания теоретического и 
экспериментального базиса для информатизации судебной экспертизы. Показана роль 
метематических методов и вычислительной техники для создания экспертных инфор-
мационных систем.

Summary
The article describes the historical aspects of the formation of scientific bases of information 

forensic activities in the second half of the twentieth century. Highlights the key stages of 
implementation and use of mathematical methods and E-computers for information management 
solutions expertise. The characteristic of the initial period of a theoretical and experimental 
basis for information forensics. The role metematicheskih methods and computer technology 
to establish peer information systems.
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использоВание специальных знаний  
по ноВоМУ Упк Украины

Принятие нового УПК Украины требует анализа и правильного понимания 
новых норм и процессуальных институтов. Это касается новой формы ис-
пользования в процессе уголовного производства специальных знаний —  
консультаций. Анализируются нормы УПК, которыми регулируется про-
ведение консультаций на этапе досудебного производства и судебного 

рассмотрения материалов производства.
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Расследование уголовных правонарушений можно представить 
как сложный информационно-познавательный процесс. Порядок 
его производства регулируется нормами Уголовного процессуального 
кодекса Украины, который вступил в силу 19 ноября 2012 года. Учи-
тывая широкое разнообразие уголовных правонарушений, постоянное 
совершенствование традиционных и разработку новых способов их 
совершения, для их раскрытия во многих случаях следователю недос-
таточно знаний только в области юриспруденции. Выяснение многих 
обстоятельств, которые характеризуют объективные и субъективные 
элементы правонарушения крайне затруднительно, а иногда и вовсе 
невозможно без использования для этого специальных знаний в науке, 
технике, искусстве и ремесле.

Использованию специальных знаний в расследовании уголовных 
правонарушений достаточное внимание уделяли ученые и практики. 
В научных изданиях, посвященных данной проблеме, специальные 
знания предлагается рассматривать в широком и узком понимании, что 
позволяет точнее определиться с данной научной категорией.

В широком смысле под специальными знаниями в уголовном произ - 
водстве предлагают рассматривать любые профессиональные знания, 
которые необходимы для разрешения вопросов в процессе осуществле-
ния досудебного производства или рассмотрения материалов в суде.

Следует обратить внимание, что последовательная демократизация 
уголовного производства сопровождается расширением прав стороны 
защиты на работу с различными материальными источниками инфор-
мации для установления обстоятельств совершенного правонарушения 
и оправдания невиновного. В соответствии с расширением принципа 
состязательности сторон в уголовном производстве, они должны быть 
наделены равными правами на использование специальных знаний для 
собирания и представления суду предметов, документов и иных дока-
зательств. Данное положение должно распространяться на равенство 
прав сторон в вопросе использования специальных знаний, в целях 
реализации общего принципа состязательности уголовного производ-
ства (ст. 22 УПК Украины).

Таким образом, законодатель расширяет круг участников уголов-
ного производства, которые могут использовать в своей деятельности 
специальные знания для установления и исследования обстоятельств 
расследуемого правонарушения. В зависимости от характера связей 
указанных лиц с обстоятельствами расследуемого уголовного правона-
рушения и использованием в процессе познания специальных знаний, 
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они могут быть выделены в следующие группы: а) специальные знания 
лиц стороны обвинения; б) специальные знания лиц стороны защиты; 
в) специальные знания лиц, которых стороны процесса привлекают для 
разрешения задач уголовного производства.

Глубокий и всесторонний анализ субъектов, видов и форм исполь-
зования специальных знаний стороной обвинения проведен Б.В. Ро- 
манюком [1]. Возможности использования специальных знаний в про-
цессе доказывания адвокатом-защитником (представителем стороны 
защиты) освещаются в академическом курсе криминалистики, который 
подготовлен авторским коллективом Академии адвокатуры Украины [2, 
с. 49–52]. Данные положения необходимо считать лишь началом поиска 
на пути более широкого использования стороною защиты специальных 
знаний для выявления источников информации об обстоятельствах 
правонарушения, применения в работе с ними современных приемов 
и методов исследования и сохранения для представления суду в неиз-
мененном виде.

Эволюция форм использования специальных знаний в уголовном 
производстве прошла длительный путь поиска и преобразований. От 
рассмотрения одной достаточно широкой формы использования специ-
альных знаний, в виде судебной экспертизы, пришли к дифференциа-
ции форм на те, которые предусмотрены или не предусмотрены УПК, 
результаты которых имеют или не имеют доказательственное значение, 
в соответствии с субъектом их использования [3, с. 206–207].

Подробнее остановимся на рассмотрении вопроса об использовании 
специальных знаний лицами, к помощи которых обращаются стороны 
для решения задач расследования. В первую очередь это касается лица, 
которое обладает соответствующими специальными знаниями и может 
быть наделено статусом специалиста, права и обязанности которого 
изложены в ст. 71 УПК Украины. В отличие от УПК Украины 1960 г., 
новый УПК предусматривает привлечение специалиста для решения 
таких задач: а) для оказания непосредственной технической помощи во 
время досудебного расследования и судебного рассмотрения (ч. 2 ст. 71  
УПК Украины); б) для дачи консультаций по вопросам, что требуют 
соответствующих специальных знаний и умений (ч. 1 ст. 71; ч. 1 ст. 360 
УПК Украины; в) для дачи письменных разъяснений во время исследо-
вания доказательств в суде (ч. 1 ст. 360 УПК Украины). Таким образом, 
использование специальных знаний в форме получения консультаций 
от лиц, осведомленных в соответствующих отраслях науки и техники 
приобрело законодательное закрепление. В тоже время некоторые 
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воп росы получения консультаций и их процессуального оформления, 
особенно в процессе досудебного производства, требуют дальнейше-
го исследования и урегулирования. Так, если специалист принимает 
участие в следственном (розыскном) действии, использование его 
профессиональных знаний научно-технических средств осуществляется 
под контролем и в пределах, определенных следователем. Процесс и 
результаты такой деятельности получают отображение в протоколе 
соответствующего процессуального действия. Полученные таким об-
разом сведения (информация) могут быть признаны доказательствами в 
уголовном производстве. Разъяснения специалиста, сформулированные 
на основе его специальных знаний, в суде подаются им в письменной 
форме и являются доказательствами в уголовном производстве (ст. 99 
УПК Украины).

Консультации лиц, владеющих специальными знаниями, издавна  
использовали правоохранительные органы в практике борьбы с пре-
ступностью. Эту форму использования специальных знаний в уго-
ловном производстве называли непроцессуальной. Результаты ее ис-
пользования не всегда находили отражение в материалах уголовного 
производства.

В тоже время данная форма использования специальных знаний 
на практике получила широкое распространение, привлекла внимание 
ученых к ее углубленному исследованию. В результате длительных 
дискуссий сформировалось мнение о целесообразности подобных 
консультаций в оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной 
деятельности по выявлению и раскрытию уголовных правонарушений. 
В этот период обосновывается предложение о необходимости законо-
дательного урегулирования консультативной формы использования 
специальных знаний в уголовном производстве [4, с. 48–55].

Анализ норм действующего УПК Украины показывает, что предло-
жение ученых получило отображение в ряде правовых норм, которыми 
регулируется порядок использования специальных знаний в уголовном 
производстве. Вместе с тем нельзя считать, что все вопросы исполь-
зования специальных знаний в уголовном производстве разрешены 
на достаточном уровне. Следует заметить, что правовые нормы об 
использовании специальных знаний и научно-технических средств в 
уголовном производстве, в зависимости от их конкретизации, можно 
выделить в три группы. К первой можно отнести те, которые содержат 
предписания об использовании специальных знаний специалистом 
на любом этапе уголовного производства. Так, в ст. 71 УПК Украины 
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определены формы, в которых специалист может оказывать помощь: 
а) дача консультаций по вопросам, которые требуют соответствующих 
специальных знаний и умений; б) оказание непосредственной техниче-
ской помощи (фотографирование, составление схем, планов, чертежей, 
отбор образцов для проведения экспертизы и др.). Положения данной 
статьи должны реализовываться на всех этапах уголовного производ-
ства, о чем говорится в ч. 2 ст. 71 УПК Украины “специалист может 
быть привлечен … сторонами уголовного производства во время досу-
дебного расследования и судом во время судебного рассмотрения”.

Ко второй группе можно отнести положения ст. 360 УПК Украи-
ны. В данной статье речь идет о праве суда во время исследования 
доказательств воспользоваться “устными консультациями или пись-
менными разъяснениями специалиста”. То есть, положения данной 
нормы регулируют использование помощи специалиста судом во время 
исследования доказательств.

К третьей группе могут быть отнесены те нормы права, которые 
регулируют порядок привлечения специалиста к участию в конкретном 
следственном (розыскном) действии (ст. 226 — особенности допроса 
малолетнего или несовершеннолетнего лица; ч. 8 ст. 228 — предъяв-
ление лица для опознания; ч. 1 ст. 236 — исполнение определения о 
разрешении обыска жилища или иного владения и др.). Следует за-
метить, что в ряде случаев указание в конкретных нормах на возмож-
ность привлечения специалиста к участию в следственном (розыскном) 
действии, является ничем иным как повторением правил из общей 
нормы. Например, “с целью получения помощи в вопросах, которые 
требуют специальных знаний, следователь, прокурор для участия в 
обыске имеют право пригласить специалистов (ч. 1 ст. 236 УПК)”,  
“в целях получения помощи в вопросах, которые требуют специ-
альных знаний, следователь, прокурор для участия в осмотре может 
приг ласить специалистов (ч. 3 ст. 237 УПК)”. Этот перечень может 
быть продолжен, однако в этом нет необходимости. Считаем, что в 
конкретных нормах о следственных (розыскных) действиях речь долж-
на идти о тех особенностях, которые не отражены в общих правилах 
о привлечении специалистов для участия в уголовном производстве,  
а не дублировать их.

Несмотря на закрепление в УПК консультаций, как одной из форм 
использования специальных знаний, ряд вопросов продолжают оста-
ваться дискуссионными. Это касается вопроса о содержании, форме 
фиксации и доказательственном значении результатов такой деятель-
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ности. Консультации в уголовном производстве могут рассматриваться 
как основанные на специальных знаниях умозаключения специалиста, 
которые сообщаются следователю, прокурору или суду по вопросам, 
разрешение которых требует специальных знаний без производства 
экспертизы. Что касается формы консультаций, законодатель одно-
значного ответа не дает. Если в ст. 360 УПК речь идет о консультациях 
в устной форме, то в ст. 71 УПК об этом не упоминается. Не находим 
ответа и в комментарии к данной статье [5, с. 206–209, 747–748]. По 
нашему мнению, такой подход к комментированию новых положений 
анализируемой статьи не является случайностью. Порядок и возмож-
ности использования помощи специалиста продолжают рассматривать 
с позиций урегулирования этой деятельности в УПК Украины 1960 г. 
Действительно, в ст. 128-1 УПК речь шла о специалисте как лице, при-
влеченном к участию в следственном действии (Выделено нами — Б.Л.; 
Е.Л.). Вне рамок следственного действия, обращение к лицу, владею-
щему специальными знаниями, не наделяло его правами специалиста 
в правовом понимании, как участника процесса.

Иначе решается данный вопрос в действующем УПК Украины. 
Специалистом в уголовном производстве является лицо, которое вла-
деет специальными знаниями и умениями применения технических 
или иных средств и может давать консультации во время досудебного 
расследования и судебного рассмотрения по вопросам, которые требуют 
соответствующих специальных знаний и умений (выделено нами —  
Б.Л., Е.Л.). В данном случае законодатель не связывает момент появ-
ления такого участника как специалист с конкретным следственным 
(розыскным) действием, а говорит о возможности обращения к нему по 
вопросам, которые требуют специальных знаний на протяжении всего 
уголовного производства. Это расширяет возможности использования 
консультаций следователем на всем этапе уголовного производства, со-
ставной частью которого является досудебное расследование (п. 10 ст. 3  
УПК). Данная стадия уголовного производства начинается с момента 
внесения ведомостей об уголовном правонарушении в Единый реестр 
досудебных расследований и заканчивается в установленных законом 
формах. В такой интерпретации данного положения соответствующий 
субъект может обратиться за помощью к лицу, которое владеет специаль-
ными знаниями в любой момент уголовного производства, а последний  
с этого момента наделяется правами и обязанностями специалиста.

Закрепив возможность получения консультаций во время досу-
дебного расследования и судебного рассмотрения, законодатель рас-
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сматривает их в качестве процессуальных способов использования 
специальных знаний, для разрешения вопросов, которые этого требуют. 
В этой связи представляет интерес вопрос о формах, в которых такие 
консультации предоставляются. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 360 УПК 
Украины суд может воспользоваться устными консультациями. Это дос-
таточно полно соответствует характеру данной деятельности. Вопросы  
сторон и ответы на них специалиста как консультанта отображаются 
в журнале судебного заседания или в материальных носителях полной 
фиксации судебного заседания техническими средствами. К ознаком-
лению с ними можно обратиться в суд, если в этом возникает необ-
ходимость. О формах получения консультаций во время досудебного 
расследования в УПК не упоминается. В этой связи Р.Л. Степанюк 
приходит к выводу, что такие консультации продолжают оставаться не-
процессуальной формой использования специальных знаний [3, с. 211].  
Подобное утверждение не может восприниматься безоговорочно. 

Во-первых, данная форма использования специальных знаний для 
получения информации об обстоятельствах уголовного правонаруше-
ния закреплена в нормах УПК, а потому не может не признаваться 
процессуальной. Противником использования специальных знаний 
в непроцессуальных формах, в свое время, выступал В.К. Лисиченко  
[6, c. 20–26]. Разделяя данное мнение, Б.В. Романюк отмечает, что 
практика использования такой помощи в расследовании имеет место, 
однако ее необходимо рассматривать не как форму использования 
специальных знаний следователем, а как способ приобретения им со-
ответствующих знаний и умений [1, с. 37].

Во-вторых, консультации во время досудебного расследования мо-
гут даваться как в устной, так и в письменной формах. Любая из сторон 
(чаще всего защиты) может обратиться к специалисту соответствующей 
отрасли знаний для разъяснения вопросов, которые имеют значение 
для уголовного производства. По результатам такой консультации, за-
прашивающая сторона получает письменный ответ (документ), кото - 
рый может представить следователю или в суд. 

В-третьих, в ряде случаев консультативная деятельность и ее ре-
зультаты получают отображение в документах, которые оформляются 
в процессе проведения соответствующих процессуальных действий. 

В-четвертых, на лицо, которое приглашено для дачи консультаций 
как специалиста распространяются права и обязанности, предусмот-
ренные ст. 71 УПК Украины. Таким образом, дачу специалистом кон-
сультаций во время досудебного расследования необходимо признать 



68

процессуальной формой использования специальных знаний в уголов-
ном производстве.

Рассматривая вопрос о консультациях, как форме использования 
специальных знаний в уголовном производстве, нельзя оставить без 
внимания их соотношение с “письменными разъяснениями специали-
ста”, о которых речь идет в ст. 360 УПК Украины. К сожалению, ни сам 
законодатель, ни авторы комментария УПК Украины не показывают 
их отличия [5, c. 206–209, 747–748]. В толковом словаре украинского 
языка консультацию рассматривают как совет специалиста по какому-
либо вопросу, а разъяснение это то, что вносит ясность, способствует 
пониманию чего-либо [7, с. 450, 1085]. В любом случае это деятельность 
лица, владеющего специальными знаниями в соответствующей области, 
по ответу на вопрос, который в ином порядке решить невозможно.  
В таком случае возникает вопрос о целесообразности одновременного 
использования этих понятий в ст. 360 УПК Украины. Если консульта-
ции продолжительное время используются в уголовно-процессуальной 
деятельности, в достаточной степени отражены в юридической литера-
туре, то не лучше ли данное понятие ввести в уголовное процессуальное 
законодательство, исключив из него “разъяснение”, без которого не 
может быть консультации. Кроме того, в ст. 71 УПК Украины необхо-
димо отметить, что консультации могут отражаться в устной и письмен-
ной форме. В зависимости от ситуации и характера вопросов, по ко - 
торым необходимо получить консультацию, следователь и специалист 
самостоятельно будут определять как форму постановки вопроса, так 
и форму ответа на него.
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резюме
Прийняття нового КПК України ставить на порядок денний проведення поглибле-

ного аналізу його нових правових інститутів та окремих норм права. Це стосується нової 
форми використання спеціальних знань — консультацій. Автори аналізують норми КПК, 
якими регулюється проведення консультацій на етапі досудового провадження і судового 
розгляду матеріалів провадження.

Summary
The adoption of new Criminal Procedural Code of Ukraine enjoins the fundamental 

analysis of its new juridical institutions and other provisions of law. It concerns the new form 
of the special knowledge’s application such as consultations. The authors analyze the norms of 
Criminal Procedural Code by which it is regulated the advising on the stage of pre-trial procedure 
and juridical examination of procedure documentation.

с.ю. петряєв, канд. юрид. наук, зав. кафедри

ФСП НТУУ “КПІ”

періодизація розВиткУ Використання 
спеціальних знань У практиці  

розслідУВання злочиніВ В Україні

Проаналізована періодізація історії використання науки та техніки в практиці 
розслідування злочинів. Охарактеризовано ознаки переходу до нового 
історичного етапу розвитку — інформаційних технологій. Виділено два 
періоди в історії розвитку криміналістики і судової експертизи: перший — 
зародження і формування науково-теоретичної, технічної та законодавчої 
бази; другий — период інформаційних технологій, автоматизації і переходу 

до інформаційного кіберпростору.

Криміналістика як наука існує вже більше ста років. Історії її 
становлення та розвитку приділяли багато уваги відомі вітчизняні і 
зарубіжні вчені-криміналісти. Серед них Р.С. Бєлкін, А.В. Іщенко,  
І.Ф. Крилов, М.В. Салтевський, Ю. Торвальд та інші.

Процес зародження і розвитку використання спеціальних знань 
у практиці розслідування злочинів на території України вчені-кримі-
налісти поділяють на три етапи [1, с. 35–40; 2, с. 51–54].

Перший етап пов’язують з появою і розвитком наукових знань кри-
міналістики, визначенням її предмету, завдань, системи та створенням 
перших судово-експертних установ. Цей період припадає на кінець ХІХ —  
початок ХХ століття. Зокрема, у Києві, Одесі, а згодом і у Харкові від-
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криваються кабінети науково-судових експертиз, формується наукова 
школа вітчизняних вчених-криміналістів. Найбільше відомими серед 
них є М.С. Бокаріус, С.М. Потапов, В.І. Фаворський, С.М. Матвєєв, 
М.П. Макаренко, В.О. Вахліс та ін. Розробляються перші методики з 
дослідження речових доказів, запроваджуються в експертну практику 
технічні засоби з виявлення, фіксації та дослідження слідів і матері-
альних об’єктів. Виходять в світ перші наукові монографії, журнали та 
довідники, присвячені науковим проблемам розкриття злочинів.

Другий етап пов’язаний з відновленням господарства України у 
складі СРСР, уведенням НЕПу. Кабінети науково-судової експертизи 
перетворюють на інститути науково-судової експертизи. На дослід-
ницьку роботу приходить нове покоління вчених-криміналістів —  
М.М. Зюскін, М.М. Бокаріус, С.І. Тихенко, Б.Р. Киричінський,  
С.Д. Кап лан, Є.Ф. Развадовський та ін. Розвиваються теоретичні та 
практичні положення криміналістики та судової експертизи.

Третій етап розвитку криміналістики в Україні починається після 
Великої Вітчизняної війни з відновлення діяльності інститутів судових 
експертиз. У 1969 році засновується Львівське відділення Київського 
НДІСЕ. Наприкінці 40-х — початку 50-х років в системі правоохо-
ронних органів створюються науково-технічні відділи, які покликані 
впроваджувати досягнення науки і техніки у боротьбу зі злочинністю. 
Нове, післявоєнне покоління вчених криміналістів розпочало актив-
ну роботу з подальшого розвитку теоретичних та практичних основ 
криміналістики та судової експертизи. Серед вітчизняних вчених най-
більш відомі Л.Ю. Ароцкер, Б.Р. Бергер, М.М. Зюскін, В.К. Лисиченко,  
М.В. Салтевський, Є.М. Світлаков, М.Я. Сегай, Т.Ф. Шаркова; росій-
ських — Р.С. Бєлкін, А.І. Вінберг, Є.І. Зуєв, Б.М. Комаринець, С.П. Міт - 
річев, О.Р. Шляхов та багато інших. Для підтримання наукової дискусії 
та впровадження новітніх досягнень науки і техніки у практику в систе-
мі експертних установ міністерства юстиції та міністерства внутрішніх 
справ щорічно проводяться всесоюзні науково-практичні конференції, 
виходять в світ профільні монографії та наукові збірники. Підприємства 
починають серійно випускати відповідну техніку з пошуку, фіксації та 
дослідження слідів та матеріальних об’єктів.

Періодизація історичних подій залежить від багатьох факторів — 
науково-теоретичного, технічного та правового розвитку суспільства. 
На цій підставі, проаналізувавши історію розвитку криміналістики та 
судової експертизи, доходимо висновку, що третій етап закінчується 
розпадом СРСР і починається наступний етап — четвертий. Він прий-
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шовся на роки розбудови України як незалежної держави. Поштовх 
новому етапу розвитку використання спеціальних знань у розкритті 
злочинів надали не тільки завдання розбудови нової незалежної дер-
жави, але й швидкий розвиток науково-технічного прогресу, потребу 
зміни застарілого законодавства, нові форми соціальних відносин і, 
насамперед, вступ суспільства у нову епоху людства — епоху інфор-
маційних технологій. Характерними ознаками формування цього роз- 
витку криміналістики та судової експертизи, на наш погляд, є:

1. Прийняття Закону України “Про судову експертизу” у 1994 році. 
Цей закон визначає правові, організаційні і фінансові основи судово-
експертної діяльності з метою забезпечення правосуддя України неза-
лежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою, орієнтованою на 
максимальне використання досягнень науки і техніки [3, с. 232]. Він є 
базовим законом про судово-експертну діяльність, яка водночас, являє 
собою не тільки предмет правового регулювання, а й об’єкт пізнання 
науки про судову експертизу — судової експертології, котра є віддзер-
каленням у наукових принципах, поняттях і закономірностях свого 
об’єкта — судово-експертної діяльності [4, с. 740–762].

Закон “Про судову експертизу” відкрив нову сторінку у правовому 
забезпеченні судово-експертної діяльності. Він законодавчо визначив 
статус судового експерта, створив реєстр судових експертів, визначив 
організаційно-управлінські та науково-методичні функції судово-екс-
пертної діяльності [5, с. 4].

Даний Закон ініціював прийняття аналогічних законів Республі-
кою Казахстан (1997), Азербайджанською Республікою (1999), Росією 
(2001).

2. Значне розширення мережі судово-експертних установ та їх філій.  
За перші роки незалежності України багатьма державними органа-
ми були створені нові судово-експертні установи та реорганізовані 
структури вже існуючих. Так, Одеська судово-експертна лаборато-
рія та Львівське відділення Київського НДІСЕ Міністерства юстиції 
України перетворені в самостійні інститути. Додатково були відкриті 
Донецький, Дніпропетровський та Кримський НДІСЕ і 12 філій у ін-
ших областях. У 2004 році створено Науково-дослідний центр судової 
експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції 
України, якій уповноважений здійснювати судово-експертну діяльність 
у сфері інтелектуальної власності.

Суттєві структурно-організаційні зміни торкнулися і правоохорон-
них органів. Зокрема, МВС України у 1992 році створює Криміналіс-
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тичний центр та в його структурі вибухо-технічне управління. У 1998 
році ця структура перетворюється на Державний науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр з відповідними підрозділами в 
областях, містах та районах. Експертно-криміналістичне відділення 
стає невід’ємним структурним підрозділом кожного районного відділу 
внутрішніх справ.

З 2004 року починають працювати експертні підрозділи Державної 
прикордонної служби України. Одним з основних їх завдань є кри-
міналістична експертиза паспортів та інших документів, які згідно із 
законодавством використовуються під час перетинання державного 
кордону України.

У 1994 році Державна митна служба України створює Центральне 
митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи, а 
згодом відкриває ще п’ять регіональних експертних лабораторій. Хоча 
дані лабораторії і не мають статусу судово-експертних установ, їх на-
укова та технічна потужність заслуговує на увагу.

Значні зміни відбулися в експертно-криміналістичних підрозділах 
Служби безпеки та Збройних сил України.

3. Суттєве збільшення кількості судових експертів. Забезпечення 
реалізації принципу об’єктивності судочинства та розширення мережі 
судово-експертних установ зумовило необхідність суттєвого збільшення 
кількості судових експертів. З 1994 року Міністерством юстиції Украї-
ни, у відповідності до статті 9 закону України “Про судову експертизу” 
ведеться Державний Реєстр атестованих судових експертів. Для того, 
щоб усвідомити масштаби зростання кількості судових експертів, на-
ведемо такий приклад: на даний час кількість співробітників в системі 
експертних установ Міністерства юстиції України збільшилась у по-
рівнянні з дев’яностими роками минулого століття майже утричі, а 
експертів, які працюють у підрозділах МВС України, — більше, ніж у 
дев’ять разів [6].

Крім того, заснований Законом України “Про судову експертизу” 
інститут судових експертів, які не є працівниками державних спеціа-
лізованих установ, збільшив кількість судових експертів ще на дві 
тисячі.

Загальна кількість судових експертів, які працюють в державних 
експертних установ та здійснюють експертну діяльність у приватному 
порядку, дорівнює майже дев’яти тисячам.

4. Відкриття факультетів та курсів з підготовки національних кадрів у 
галузі судової експертизи. Стаття 11 Закону України “Про судову екс-
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пертизу” визначила відповідні вимоги до судового експерта: особа по-
винна мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не 
нижче спеціаліста, пройти відповідну підготовку, та мати кваліфікацію 
(свідоцтво) судового експерта з певної спеціальності. Отже збільшення 
потреб у судових експертах в рази та вимоги до їх кваліфікації, а також 
потреби судочинства у науково-правовому забезпеченні доказової бази 
обвинувачення та захисту особи в суді поставили на порядок денний 
завдання про відкриття відповідних навчальних закладів з підготовки 
судових експертів.

Так, для забезпечення правоохоронних органів експертами-кримі-
на лістами, на яких покладено завдання проведення криміналістичних 
експертиз, у 1992 році на базі Київської вищої школи міліції імені  
Ф.Е. Дзержинського відкрито факультет з підготовки експертів-кри-
міналістів. Згодом, аналогічні факультети були відкриті у Донецькому 
інституті внутрішніх справ та Луганському державному університеті 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

При науково-дослідних інститутах судової експертизи Міністерства 
юстиції України відкриті постійно діючі курси з підготовки судових 
експертів для фахівців, які мають базову освіту за різними спеціаль-
ностями. Для отримання свідоцтва на право здійснення судово-екс-
пертної діяльності при Управлінні експертного забезпечення право-
суддя, на підставі Законе “Про судову експертизу”, працює Центральна 
експертно-кваліфікаційна комісія, яка здійснює перевірку та оцінку 
якості науково-теоретичної та професійно-практичної підготовки 
фахівців з певного класу або виду судової експертизи, за результатами 
державної атестації приймає рішення про видачу (або відмову у видачі)  
свідоцтв державного зразка про здобуття фахівцями відповідного рів-
ня кваліфікації та “права підпису” експертного висновку. Всі судові 
експерти повинні проходити курси підвищення кваліфікації та під-
тверджувати право займатися судово-експертною діяльністю (кожні 5 
років — експерти державних установ, кожні 3 роки — експерти, що не 
працюють в державних установах).

Такого рівня підготовки судових експертів Україна раніше не мала.
5. Поступове відокремлення судової експертизи від криміналістики. 

Починаючи з 50-х років минулого століття серед вчених-криміналістів 
постійно точиться дискусія про самостійний характер предмету судо-
вої експертизи. У 1979 році виходить в світ монографія О.Р. Шляхова 
“Судебная экспертиза: организация и проведение”. В даній роботі 
професор виклав поняття, структуру та розвиток судової експертизи, 
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систему і функції експертних установ та організаційно-правові засади 
їх діяльності, дав характеристику процесу експертного дослідження, 
структуру висновку експерта, рекомендації з підвищення якості його 
доказового значення. В той же рік з друку виходить навчальний посіб-
ник А.І. Вінберга та Н.Т. Малаховської “Судебная экспертология”, де 
були висвітлені загальні теоретичні та методологічні проблеми судових 
експертиз [7, 8]. Дані роботи стали відправними у формуванні судової 
експертизи у самостійну науку.

З кінця дев’яностих років юридичні факультети включили дану дис-
ципліну у навчальні плани підготовки юристів. За останнє десятиріччя 
у світ вийшли навчальні посібники з судової експертизи та судової 
експертології таких українських вчених, як В.Г. Гончаренка, Н.І. Кли-
менко, М.Я. Сегая, М.Г. Шеремета, М.Г. Щербаковського та інших.

6. Поява нових видів судових експертиз. Зміни суспільних відносин, 
швидке зростання комп’ютерних технологій, розвиток правового за-
хисту громадян, послужили умовою народження та впровадження в 
експертну практику нових видів судових експертиз. Серед них найбільш 
затребувані — судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності, 
комп’ютерно-технічні експертизи, вибухотехнічні експертизи, деякі 
види автотехнічної, безпеки праці, фоноскопічної, мистецтвознавчої 
експертизи, генотипоскопічні та багато інших. Правове життя диктує 
свої вимоги, що породжує все нові і нові види досліджень.

У відповідності до третьої частини статті 8 Закону України “Про 
судову експертизу” методики проведення судових експертиз підлягають 
атестації та державній реєстрації в порядку, що визначається Кабінетом 
Міністрів України [3]. Таке правове підґрунтя, при виконанні експерт-
ного дослідження, гарантує дотримання принципів судово-експертної 
діяльності — законності, незалежності, об’єктивності і повноти дос-
лідження.

7. Криміналістична та судово-експертна діяльність в період інформа-
ційних технологій. Характерним показником розвитку суспільства кінця 
ХХ — початку ХХІ століть є інформатизація всіх ланок соціальних 
відносин. Така світова тенденція безпосередньо вплинула на стрім-
ке та комплексне впровадження досягнень науки і техніки в процес 
вирішення завдань кримінального судочинства. Сучасні технології, 
технічні засоби автоматизації процесу дослідження речових об’єктів та 
інформаційна підтримка прийняття експертного рішення забезпечують 
не тільки швидке досягнення кінцевого результату дослідження, але й 
об’єктивність високого рівня. Експертизи, на які раніше фахівці витра-
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чали дні і навіть тижні, сьогодні, завдяки інформаційним технологіям, 
вирішуються упродовж годин і навіть хвилин.

Яскравим прикладом, зазначеного вище, може слугувати історія 
розвитку дактилоскопічних ідентифікаційних досліджень. З самого 
початку запровадження дактилоскопії у процес боротьби із злочин-
ністю, криміналісти прагнули знайти простий та оптимальний спосіб 
класифікації папілярних візерунків пальців рук. Першу системати-
зацію дактилоскопічних візерунків запропонував аргентинський по-
ліцейський чиновник Іван Вучетич у 1891 році. У наступному 1892 
році, незалежно від ідей І.Вучетича, вийшла в світ книга англійця сера 
Френсіса Гальтона “Відбитки пальців” [9, с. 23], в якій автор розглянув 
питання упорядкування відбитків пальців та їх використання в процесі 
ототожнення особи. Це стало підґрунтям для формування загальної 
десятипальцевої системи дактилоскопічної реєстрації. Згодом, у 1923 
році вийшла монографія радянського судового медика П.С. Семенов-
ського “Дактилоскопія як метод реєстрації”, в якій була запропонована 
п’ятипальцева дактилоскопічна система. Її відмінність і перевага поряд 
з десятипальцевою системою полягала в тому, що до її масиву заводи-
лися відомості лише про найбільш активних регіональних злочинців, 
по-друге, процес перевірки слідів рук скорочувався вдвічі завдяки 
поділу відбитків окремо на праву та ліву руки. Дана дактилоскопічна 
система реєстрації активно використовувалася майже до кінця 80-х 
років ХХ століття. Останньою спробою вдосконалення ручної праці 
експертів була монодактилоскопічна система, класифікація відбитків 
в якій здійснювалася за видом та підвидом візерунків.

Упродовж останнього десятиріччя ХХ століття завдяки впрова-
дженню інформаційних технологій, в світі з’явилася ціла низка авто-
матизованих дактилоскопічних ідентифікаційних систем (АДІС), серед 
них: MORFO (Фрація), NEK (Японія), PRINTRAK (США) та інші.  
В Україні перша АДІС почала працювати в 1992 році в інформаційному 
центрі УМВС України в Луганській області і мала назву “DERMOLOG” 
(ФРН). До початку ХХІ століття в державі були випробовані й інші 
АДІС: DEX, Сонда, Папілон (Росія) та Дакто-2000 (Білорусія). За за-
гальними характеристиками в якості загальнодержавної дактилоскопіч-
ної системи правоохоронні органи зупинили свій вибір на АДІС Дакто-
2000. Дана система дозволяє здійснювати накопичування дактилокарт 
на відповідних осіб, слідів рук, що були вилучені з місць нерозкритих 
злочинів, та їх перевірку у будь-якому порядку: дактокарта–дактокарта, 
слід–слід, слід–дактокарта і навпаки. Автоматизований процес пере-
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вірок за масивом в один мільйон здійснюється в середньому від 5 до  
15 хв. Крім того, АДІС “ДАКТО-2000” сумісна на рівні обміну дакти-
ло скопічною інформацією з будь-якими аналогічними всесвітньо 
відомими системами (MORPHO, PRINTRAK, COGENT, NEC та ін.), 
які використовують стандарти ANSI/NIST, INT-I та формат архі- 
вації WSQ.

На прикладі історії розвитку дактилоскопічних досліджень ми ві-
добразили глобальні зміни в технічному забезпеченні організації роз-
слідування та розкриття злочинів. Аналогічні зміни торкнулися всіх 
галузей криміналістичної техніки та судової експертизи.

Така уніфікація програм сприяння процесу розкриття злочинів 
свідчить про повномасштабну глобалізацію та інформатизацію не тільки 
технологій, але й самих алгоритмів і принципів криміналістичної та 
судово-експертної діяльності. Сучасний комплексний підхід до ви-
користання міжнародних інформаційних баз даних дозволить Україні 
стати повноправним членом світового співтовариства у боротьбі зі 
злочинністю.

Сама ж злочинність давно вийшла за межі окремо взятої країни, 
перетворившись на міжнародну проблему. Для боротьби з цим явищем 
перед багатьма країнами постає питання про створення єдиного інфор-
маційного простору. В рамках цього простору сьогодні формуються  
єдині криміналістичні інформаційні фонди, які потребують обов’яз ко-
вого правового забезпечення їх використання у кіберпросторі.

Підсумовуючи вище зазначене доходимо до висновку про те, що 
криміналістична та судово-експерта діяльність вступили у новий етап 
свого розвитку. Разом з тим, процес розвитку криміналістики і судо-
вої експертизи є незворотнім, що передбачає можливість формування  
і розвитку нових етапів, які будуть змінювати один одного. На початку 
статті ми зазначили, що періодизація історичних подій залежить від 
багатьох факторів розвитку суспільства — науково-теоретичного, тех-
нічного та правового. Отже, з огляду на дані умови, можна виділити два 
періоди в історії розвитку криміналістичної та судово-експертної діяль-
ності: перший — зародження та формування науково-теоретичної, тех-
нічної та законодавчої бази; другий — період інформаційних технологій, 
автоматизації та переходу у інформаційний кіберпростір. Безу мовно,  
кожен із зазначених періодів може мати свої етапи розвитку.

Слід зазначити, що другому етапу розвитку використання спеціаль-
них знань у практиці розслідування злочинів у період інформаційних 
технологій притаманна діяльність у інформаційному кіберпросторі.



77

список використаної літератури
 1. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навч. посіб. Для студ. юрид. спец. 

вищ. навч. закл. / Н.І. Клименко. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре, 2007. — 528 с.
 2. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): підручник / М.В. Сал-

тевський. — К.: Кондор, 2005. — 588 с.
 3. Закон України “Про судову експертизу” // ВВР України. — 1994. — № 28. —  

Ст. 232.
 4. Сегай М.Я. Судова експертологія — наука про судово-експертну діяльність / М. Се- 

гай // Вісник академії правових наук України. — Х.: Право, 2003. — № 2 (33) — № 3  
(34). — С. 740–762.

 5. Експертизи у судовій практиці: наук.-практ. посібн. / за заг. ред. В.Г. Гончаренка. —  
2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 400 с.

 6. Державний Реєстр атестованих судових експертів. —. [Електронний ресурс] Мініс-
терства юстиції України. — Режим доступу до сайту: http://rase.minjust.gov.ua.

 7. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. — М.: Юрид. лит., 
1979. — 168 с.

 8. Винберг А.И. Судебная экспертология / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская. — Волго-
град: НИРИО, 1979. — 181 с.

 9. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография / И.А. Воз-
грин — СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2003. — 475 с.

резюме
Проанализирована переодизация истории использования науки и техники в практике 

расследования преступлений. Обозначены признаки перехода к новому историческому 
этапу развития — информационных технологий. Выделены два периода в истории раз-
вития криминалистики и судебной экспертизы: перый — зарождения и формирования 
научно-теоретической, технической и законодательной базы; второй — период инфор-
мационных технологий, автоматизации и перехода в информационное киберпростран-
ство.

Summary
The history of periodization in use of science and technology in the practice of investigating 

crimes has been analyzed. Signs were marked of the transition to the new historic stage — 
informational technology. Two periods are distinguished in the history of criminology and 
forensics: the first- the beginning and the formation of scientific and theoretical, technical and 
legal framework; the second the period of informational technology, automation and transition 
to the informational cyberspace.
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коМпетенция эксперта и специалиста  
В УголоВноМ процессе респУблики казахстан: 

Вчера, сегодня, заВтра

В статье проведен сравнительный анализ компетенции таких участников 
уголовного процесса Республики Казахстан, как эксперт и специалист,  
а также внесены предложения в проект нового Уголовно-процессуального 
кодекса РК, которые в дальнейшем позволят разграничить функции экс-

перта и специалиста.

В уголовном процессе Республики Казахстан есть только два субъ-
екта, применяющие специальные знания при расследовании прес-
туплений в процессуальной форме — это эксперт (ст. 83 УПК РК) и 
специалист (ст. 84 УПК РК). Разграничение компетенции этих двух 
участников уголовного процесса — предмет длительной и оживленной 
научной дискуссии. Одни ученые полагают, что основным различием 
эксперта и специалиста является то, что последний не проводит ис-
следований, он только изучает объекты [1–3]. Другие утверждают, 
что действия специалиста по поиску доказательств и их описанию 
относятся к исследованиям [4, 5]. Считаем необходимым согласиться 
с мнением Ю.К. Орлова о том, что результатом исследовательских дей-
ствий специалиста могут быть только наглядно воспринимаемые фак - 
ты, имеющие общедоступный характер и понятные всем участникам 
следственного действия [6]. Иными словами, специалист привлекается 
только в случае, если в ходе уголовного процесса достаточно эмпири-
ческого уровня решения вопросов без применения выработанных и 
апробированных методик, требующих использования лабораторного 
оборудования, дорогостоящих реактивов, сложных вычислений, дли-
тельного времени [7].

Проведенный сравнительный анализ действующего уголовно-про-
цессуального законодательства Республики Казахстан, регламенти-
рующего деятельность эксперта и специалиста, и проекта нового УПК 
РК, позволил внести предложения о разграничении компетенции этих 
участников уголовного процесса.

В этом ключе представил интерес опыт соседних стран: России, 
Беларуси, Украины. Так, белорусский законодатель определил, что спе-
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циалист привлекается для “участия и оказания содействия в производ-
стве следственных и других процессуальных действий” (п. 1 ст. 62 УПК 
РБ), а результаты его деятельности фиксируются в соответствующем 
протоколе. Аналогичная норма есть в Уголовном процессуальном ко-
дексе Украины (п. 1 ст. 71), также специалист может быть привлечен для 
предоставления непосредственной технической помощи (п. 2 ст. 71),  
а его действия должны быть зафиксированы в протоколе процессуаль-
ных действий либо в приложении к нему. Составление специалистом 
каких-либо самостоятельных процессуальных документов в рамках 
уголовного процесса законодатели этих стран не предусмотрели.

Российский законодатель в 2003 году ввел в Уголовно-процес су-
альный кодекс новый вид доказательств — заключение специалиста [8].  
Согласно п. 3 ст. 80 УПК РФ “заключение специалиста — представлен-
ное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед 
специалистом сторонами”. Появление в перечне доказательств заклю-
чения специалиста дало толчок бурной научной дискуссии. Так, по 
мнению Е.А. Зайцевой и С.М. Гарисова, внесение в УПК РФ новых 
видов доказательств “нарушило традиционные представления ученых 
и практиков по вопросу соотношения заключения эксперта с резуль-
татами процессуальной деятельности специалиста” [9].

В.П. Божьев введение в перечень доказательств заключения спе-
циалиста назвал “псевдоноваторством”, считая одним из недостатков 
этой новеллы отсутствие у этого доказательства таких свойств, как 
относимость и допустимость [10].

На неоднозначность заключения специалиста как одного из видов 
доказательств указывают и авторы “Практического руководства по 
производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов”: в 
УПК РФ не предусмотрено напрямую действие, результатом которого 
должно быть заключение специалиста [11].

В.Н. Григорьев отмечает, что “с одной стороны, введение в рос-
сийское уголовное производство такого источника доказательств как 
заключение специалиста представляется прогрессивным шагом...  
С другой стороны, — то, как это сделано в УПК РФ, наводит на мысль 
о возрождении элементов системы формальных доказательств, по- 
пытки нивелирования правила о свободной оценке доказательств участ-
никами процесса, придания отдельным из них большей (или меньшей) 
доказательственной силы по сравнению с другими” [12].

Нет единой позиции о статусе специалиста и процессуальном 
зна чении его заключения и среди правоприменителей: так на вопрос 
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о возможности проведения специалистом исследования российские  
судьи ответили положительно [13].

Таким образом, введение в уголовный процесс России нового вида 
доказательств — заключения специалиста — по мнению российских 
ученых, требует дальнейшего совершенствования как в законодатель-
ной, так и в правоприменительной сфере.

Принятый 13 декабря 1997 года в Республике Казахстан Уголовно-
процессуальный кодекс разграничил функции эксперта и специалиста: 
так, экспертом является “незаинтересованное в деле лицо, обладающее 
специальными научными знаниями,... которому может быть поруче-
но производство экспертизы” (п. 1 ст. 83 УПК РК). В свою очередь, 
специалист — это “не заинтересованное в деле лицо, обладающее 
специальными знаниями, необходимыми для оказания содействия в 
собирании, исследовании и оценке доказательств путем разъяснения 
участникам уголовного процесса вопросов, входящих в его специаль-
ную компетенцию, а также применения научно-технических средств” 
(п. 1 ст. 84 УПК РК).

Согласно п. 2 ст. 84 УПК РК специалист имел право “в рамках 
следственного или судебного действия проводить исследование, не 
приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо 
изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за 
исключением сравнительных, материалов дела с отражением его хода и 
результатов в протоколе либо в официальном документе, приобщаемом к 
уголовному делу”. В данной формулировке обращают на себя внимание 
два некорректных термина, первый из которых — право на проведе-
ние “исследования материалов дела”. Следует полностью согласиться  
с Т.Д. Телегиной, указывающей, что “в целях разграничения процессуаль-
ной компетенции специалиста и эксперта представляется необходимым 
признать, что специалист проводит “изучение”, а эксперт — “исследо-
вание”. Первое носит более поверхностный, описательный характер по 
сравнению с исследованием...” [14]. Было бы корректно использовать 
термин “изучение материалов дела”, и в этом случае не потребовалась бы 
оговорка о запрете на проведение сравнительных исследований. Второй 
некорректный термин — отражение результатов действий специалиста  
в “официальном документе” — также требует замены, так как в УПК РК  
в главе 15 “Доказательства” законодатель использует следующие терми-
ны: “документы” (ст. 123) и “иные документы” (п. 2 ст. 115).

В 2012 году в Уголовно-процессуальный кодекс РК в части регла-
ментации прав и обязанностей специалиста, а также в перечень до-
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казательств были внесены существенные изменения [15], однако опыт 
Российской Федерации учтен не был:
–  в статью 84 “Специалист” добавлен п. 1-1, согласно которому “при 

необходимости проведения исследования и получения заключе-
ния в досудебном производстве может быть привлечен сотрудник 
уполномоченного подразделения органов внутренних дел Респуб-
лики Казахстан в качестве специалиста. При несогласии сторон 
с заключением специалиста орган, ведущий уголовный процесс, 
назначает экспертизу”;

–  в п. 2 ст. 84 в части регламентации права специалиста на прове-
дение исследований введена оговорка, позволяющая проводить 
сравнительные исследования (“...за исключением сравнительных, 
материалов дела, кроме случаев, предусмотренных частью 1-1 нас-
тоящей статьи”);

–  в п. 3 ст. 84 специалист обязан “давать пояснения по поводу вы-
полняемых им действий, а в случае, предусмотренном частью 1-1 
настоящей статьи, провести исследование и дать заключение”;

–  в перечень доказательств в п. 2 ст. 115 “Понятие доказательств” было 
добавлено такое доказательство как “заключение специалиста”.
Следует отметить неудачную регламентацию новелл, закрепляющих 

права и обязанности специалиста, а также нового вида доказательств —  
заключения специалиста. Первая ошибка, допущенная законодателем, 
состоит в том, что норма, регламентирующая права и обязанности  
одного из участников уголовного процесса — специалиста, включает 
в себя двойные стандарты и предполагает наличие нескольких “под-
видов” таких участников: просто специалиста и специалиста, являюще-
гося сотрудником уполномоченного подразделения органов внутренних 
дел. Следствием этого разделения является различный объем полномо-
чий: просто специалист оказывает содействие следователю и проводит 
диагностические, классификационные исследования, не приводящие 
к изменению объектов и их свойств, а сотрудник уполномоченного 
подразделения органа внутренних дел вправе проводить сравнительные 
исследования с составлением процессуального документа “Заключение 
специалиста”. Однако различный объем полномочий одного и того же 
участника уголовного процесса, основанный на ведомственной при-
надлежности, недопустим и является дискриминационным.

Согласно п. 1 ст. 120 УПК РК “заключение эксперта — оформлен-
ный в соответствии с требованиями настоящего Кодекса документ, 
отражающий ход и результаты судебно-экспертного исследования”.  
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В пункте 3 этой же статьи указано, что “заключение эксперта не явля-
ется обязательным для органа, ведущего уголовный процесс, однако 
его несогласие с заключением должно быть мотивировано”. Второй 
ошибкой законодателя стало то, что, внеся в перечень доказательств 
“Заключение специалиста”, он не дал определения этому документу и 
не регламентировал его структуру. Возникает вопрос: если в УПК РК 
отсутствует норма, позволяющая органу, ведущему уголовный процесс, 
мотивированно не принимать заключение специалиста, то это означа-
ет, что заключение специалиста должно безоговорочно приниматься в 
качестве доказательства? И как это соотносится с нормой о том, что в 
случае несогласия сторон с заключением специалиста орган, ведущий 
уголовный процесс, назначает экспертизу?

И здесь можно говорить о третьей ошибке законодателя: назначение 
экспертизы в случае несогласия сторон возможно только при наличии 
обоснованных мотивов и соответствующего ходатайства. А это по 
форме и содержанию соответствует процедуре назначения повторной 
экспертизы: предыдущее заключение эксперта недостаточно обосно-
ванно либо его выводы вызывают сомнение... (п. 3 ст. 255 УПК РК); 
в постановлении о назначении повторной экспертизы должны быть 
приведены мотивы несогласия с результатами предыдущей экспертизы 
(п. 4 ст. 255 УПК РК). Таким образом, формально различая такие виды 
доказательств, как заключение эксперта и заключение специалиста, 
законодатель фактически поставил между ними знак равенства.

В 2011 году было принято решение о коренном реформировании 
уголовного судопроизводства, подготовке концепции и новой редак-
ции Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Это 
позволило надеяться, что все вышеперечисленные ошибки и пробелы 
действующего УПК с учетом критических замечаний будут устранены. 
В феврале 2013 года был предложен для обсуждения очередной вариант 
проекта нового УПК [16]. Внесенные новшества, касающиеся такого 
участника как специалист, представлены в сравнительной таблице.

Таким образом в проекте нового УПК РК не только не исправлены 
уже имеющиеся недочеты и не восполнены пробелы, но и появились 
новые коллизии. Так в новом варианте УПК заключение специалиста 
помимо сотрудника уполномоченного подразделения правоохранитель-
ного органа теперь вправе давать и сотрудник специального государ-
ственного органа РК, т.е. перечень “подвидов” специалистов расши-
рился. При производстве исследования таким специалистам разрешено 
проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному 
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Таблица.  Эксперт и специалист в проекте нового УПК РК (по состоянию на 
28.02.13 г.)

Эксперт Специалист

Статья 79. Эксперт
1. В качестве эксперта может быть 
вызвано не заинтересованное лицо, 
обладающее специальными научными 
знаниями. Иные требования, предъяв-
ляемые к лицу, которому может быть 
поручено производство экспертизы, 
устанавливаются частью первой статьи 
211 настоящего Кодекса.

Статья 80. Специалист
2. При необходимости проведения ис-
следования и получения заключения 
в досудебном расследовании может 
быть привлечен сотрудник уполномо-
ченного подразделения правоохрани-
тельного (здесь и далее курсив — Л.П.) 
или специального государственного 
органа РК в качестве специалиста.
При несогласии сторон с заключением 
специалиста орган, ведущий уголов-
ный процесс, назначает экспертизу.

3. Специалист имеет право:
4) ... Специалист уполномоченного 
подразделения правоохранительного 
или специального государственного 
органа РК с разрешения органа, веду-
щего уголовный процесс, вправе про-
водить сравнительные исследования, 
приводящие к частичному уничтоже-
нию объектов в объеме, не исключа-
ющем проведение по этим объектам 
судебно-экспертного исследования, с 
отражением его хода и результатов в 
заключение специалиста...

4. Эксперт не вправе:
3) проводить исследования, могущие 
повлечь полное или частичное унич-
тожение объектов либо изменение их 
внешнего вида или основных свойств, 
если на это не было специального раз-
решения органа, назначившего экс-
пертизу.

Статья 116. Заключение эксперта
1. Заключение эксперта — оформлен-
ный в соответствии с требованиями 
настоящего Кодекса документ, отра-
жающий ход и результаты судебно-
экс пертного исследования.

Статья 117. Заключение и показания 
специалиста
1. Заключение специалиста — оформ-
ленный в соответствии с требования-
ми части третьей настоящей статьи и 
представленный в письменном виде 
официальный документ, отражающий 
содержание исследования и выводы
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Эксперт Специалист

по вопросам, поставленным перед спе - 
циалистом лицом, ведущим уголов-
ный процесс, или сторонами.

3. Заключение эксперта не является 
обязательным для органа, ведущего 
уголовный процесс, однако его несог-
ласие с заключением должно быть мо-
тивировано.

Статья 221. Содержание заключения 
эксперта
2. В заключении эксперта должны 
быть указаны:... объекты исследова-
ния, их состояние упаковка, скрепле-
ние печатью, заверение подписями 
понятых; содержание и результаты 
исследований с указанием использо-
ванных методик; оценка результатов 
проведенных исследований, обосно-
вание и формулировка выводов по 
поставленным перед экспертом (экс-
пертами) вопросам.

3. В заключении специалиста должны 
быть указаны:... объекты исследова-
ния; содержание и результаты иссле-
дований с указанием использованных 
методик; оценка результатов прове-
денных исследований, обоснование и 
формулировка выводов по поставлен-
ным перед специалистом вопросам.

Окончание таблицы

уничтожению объектов, но при этом, в отличие от эксперта, который 
не вправе без специального разрешения проводить исследование, при-
водящие к частичному уничтожению объектов (п. 4 ст. 79 проекта УПК 
РК), специалист ничем не ограничен.

Законодатель также оговорил пределы частичного уничтожения 
объектов исследования: “в объеме, не исключающем проведение по 
этим объектам судебно-экспертного исследования”. Однако боль-
шинство методик исследования объектов предполагает применение 
разрушающих методов анализа, например: при исследовании нарко-
тических средств в обязательном порядке отбираются пробы вещества, 
что приводит к изменению первоначальной массы объекта; при ис-
следовании микрообъектов (следы выстрела, наркотики, нефтепро-
дукты и др.) происходит их полное уничтожение. Провести по таким 
видоизмененным объектам судебно-экспертное исследование будет 
невозможно. Поэтому следует согласиться с В.Ф. Статкусом о том, что 
при работе специалиста “допускаются только методы, не разрушающие 
исследуемый объект (для обеспечения возможности последующего 
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его экспертного исследования)” [17], и именно это уточнение явля-
ется основным различием в применяемых экспертом и специалистом  
методах.

В п. 1 ст. 117 проекта УПК РК законодатель впервые дал определе-
ние такому виду доказательств как заключение специалиста: “... пред-
ставленный в письменном виде официальный документ, отражающий 
содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед 
специалистом...”. Однако данное определение почти полностью со-
впадает с определением заключения эксперта в уголовном процессе 
Российский Федерации: “...представленные в письменном виде содер-
жание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экс- 
пертом...” (п. 1 ст. 80 УПК РФ). Не отличается по смыслу определе-
ние заключения специалиста и от определения заключения эксперта, 
данное в п. 1. ст. 116 проекта УПК РК “документ, отражающий ход и 
результаты судебно-экспертного исследования”, так как выражения 
“содержание исследования” и “ход исследования”, “выводы по вопро-
сам” и “результаты исследования” соответственно являются синони-
мами и несут одинаковую смысловую нагрузку. Косвенным подтверж-
дением того, что законодатель не делает различия между этими двумя 
видами доказательств, является полное совпадение регламентации 
в проекте УПК РК содержания заключения эксперта и специалиста  
(см. таблицу).

С учетом вышеизложенного для разграничения компетенции экс-
перта и специалиста в уголовном процессе предлагаем следующее опре-
деление заключения специалиста, которое могло бы быть использовано 
при разработке нового проекта УПК РК: “Заключение специалиста —  
это оформленное в письменном виде суждение сведущего лица, относя-
щееся к его специальным знаниям, по вопросам, поставленным перед 
специалистом органом, ведущим уголовный процесс, или сторонами, 
и не требующим проведения исследования”.

Помимо этого из проекта нового УПК РК необходимо, во-первых, 
изъять все новеллы в части регламентации прав специалиста в зависи-
мости от ведомственной принадлежности сведущего лица, во-вторых, 
норму, определяющую структуру и содержание заключения специали-
ста, изложить в редакции, позволяющей отличить этот документ от 
заключения эксперта, например: “В заключении специалиста должны 
быть указаны:... представленные объекты; содержание и результаты 
их изучения; обоснование и формулировка выводов по поставленным 
перед специалистом вопросам”.
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резюме
У статті проведений порівняльний аналіз компетенції таких учасників кримінального 

процесу Республіки Казахстан, як експерт і фахівець, а також внесені пропозиції в про-
ект нового Кримінально-процесуального кодексу РК, які надалі дозволять розмежувати 
функції експерта та спеціаліста.
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Summary
The present article carries out the comparative analysis of such participants of the criminal 

procedure in the Republic of Kazakhstan as the expert and specialist. The project of a new 
criminal procedure code is supplied with the propositions promoting the future differentiation 
of an expert and a specialist functions.

і.В. пиріг, канд. юрид. наук, доцент, професор кафедри

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

поняття та класифікація  
експертних Методик і проблеМи їх 

Використання В експертній практиці

Проаналізовано думки науковців щодо поняття експертної методики. Уточ-
нено класифікацію експертних методик. Окреслено проблемні питання зас-

тосування експертних методик та запропоновано шляхи їх вирішення.

Поняття “експертна методика” є основним у теорії судової експер-
тизи і, на наш погляд, наразі цілком сформувалося. Але, як будь-яке 
концептуальне положення науки, воно весь час підлягає науковому 
аналізу та постійно вдосконалюється. Залишаються проблемні питання 
щодо: впровадження нових досягнень науково-технічного прогресу 
в експертну практику та, відповідно, в удосконалення методик екс-
пертного дослідження; уніфікації експертних методик; застосування 
експертних методик на практиці в умовах змагальної системи судо-
чинства та інші.

Визначенню та науковому аналізу методик експертного дослід-
ження присвячено праці видатних вчених-криміналістів Т.В. Аверья-
нової, Р.С. Бєлкіна, М.Є. Бондар, А.І. Вінберга, Г.Л. Грановського,  
Ф.М. Джавадова, В.П. Колмакова, В.В. Корнаухова, С.Д. Кустано-
вича, В.С. Мітричева, Д.Я. Мірського, В.Ф. Орлової, М.Я. Сегая,  
О.Р. Шляхова та ін. Але, зважаючи на означені вище проблеми, окремі 
положення щодо поняття, класифікації та практичного застосування 
експертних методик потребують вдосконалення та вирішення відпо-
відно до сучасних умов.

Метою статті є аналіз поняття “експертної методики”, сучасного 
стану розробленості окремих експертних методик, їх класифікації та 
надання пропозицій щодо вдосконалення процесу використання ме-
тодик працівниками експертних установ у сучасних умовах.
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Під методикою розуміється “сукупність способів, методів, прийо-
мів для систематичного послідовного, більш доцільного проведення 
якої-небудь роботи” [1]. Інші визначення співвідносять це поняття 
з яким-небудь одним або декількома видами діяльності. Наприклад, 
у словнику російської мови за редакцією С.І. Ожегова методика ви-
значається як “сукупність методів навчання чому-небудь, практично-
го виконання чого-небудь” [2]. У тлумачному словнику української 
мови за редакцією В.Т. Бусел методика визначається як “сукупність 
взаємопов’язаних способів та прийомів доцільного проведення будь-
якої роботи”, а також як “документ, який описує послідовність методів, 
правил і засобів виконання роботи” та “вчення про методи викладання 
певної науки, предмета” [3].

Одним з перших науковців, що запропонували визначення експерт-
ної методики, був О.Р. Шляхов, який вважав, що “методика кожного 
виду судової експертизи — це система методів, прийомів і технічних 
засобів, що застосовуються для рішення конкретних завдань у певній 
послідовності та враховують специфіку вирішуваних питань і дос-
ліджуваних речових доказів” [4, с. 17]. Згодом у спільній з А.І. Він-
бергом праці визначення дещо змінилося, але, по суті, залишилось 
таким самим: “під методикою судової експертизи розуміється система 
науково обґрунтованих методів, прийомів і технічних засобів (при-
ладів, апаратури, пристосувань), упорядкованих і цілеспрямованих на 
вивчення специфічних об’єктів і вирішення питань, що стосуються 
предмета експертизи” [5, с. 89]. В обох визначеннях наголошується 
на такій ознаці методики, як їх послідовність, що дозволяє розглядати 
методику як певну програму дій експерта, тісно пов’язаних з предметом 
і об’єктом експертизи. “Визначеність методик предметом і об’єктами 
експертизи, — як зазначає О.Р. Шляхов, — вказує на взаємозв’язок: 
з’ясувавши предмет та об’єкт експертизи, можна формувати методику 
дослідження, а у підсумку зрозуміти сутність експертизи. Зміст методик 
дослідження повинен розглядатися як суттєва ознака кожного роду, 
виду, різновиду судової експертизи” [6, с. 10].

На думку В.П. Колмакова методика експертного дослідження це 
“сукупність прийомів (способів) і окремих методів для систематично-
го і найбільш доцільного проведення якої-небудь роботи” [7, с. 118]. 
Дещо по-іншому визначає експертну методику В.С. Мітричев: “Під 
методикою експертного дослідження розуміється цілеспрямоване й 
системне використання сукупності прийомів і методів, що найбільшою 
ефективністю призводить до вирішення питань певного роду” [8, с. 18]. 
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Незважаючи на різні визначення авторами поняття методики експерт-
ного дослідження, в них, на наш погляд, є недолік, що проявляється 
у досить загальному визначенню методики. Наведені тези можуть сто-
суватися методики виконання будь-якої роботи.

Не зовсім вдалим, на наш погляд, є й визначення Ф.М. Джавадова: 
“Судово-експертні методики — це окремі процедури раціонального 
поводження з матеріальними носіями інформації для виявлення та 
фіксації фактичних даних, які складають логічний зміст доказів, що 
збираються у формі висновку експерта” [9, с. 61]. Експертна методика 
сама по собі є системою вказівок або приписів на виконання досліджен-
ня і не може бути процедурою. Вирішення предмета експертизи частіше 
за все і є отриманням фактичних даних, тобто доказів, а висновок екс-
перта є джерелом доказів. Висновок експерта підлягає оцінці слідчим, 
який визначає його інформативність і ступінь відношення відомостей, 
отриманих при дослідженні, до доказової інформації. Але зазначені дії 
до методики експертного дослідження не мають відношення. В цьому 
визначенні також не міститься чіткої вказівки на послідовність засто-
сування методів дослідження та не згадується про самі методи.

Вперше на монографічному рівні поняття “експертна методика” 
було досліджено у наукових публікаціях та кандидатській дисертації 
М.Є. Бондар “Експертна методика як одна з основних категорій за-
гальної теорії й практики судової експертизи” [10]. У дослідженні на 
високому теоретичному рівні розглянуто: поняття експертної методики, 
класифікація експертних методик за різних критеріями, функції екс-
пертної методики і її роль та місце в системі категорій загальної теорії 
судових експертиз. За визначення автора, “експертна методика — це 
програма вирішення експертного завдання, що складається з послідов-
них практичних і розумових операцій, які спрямовані на пізнання влас-
тивостей і зв’язків досліджуваних об’єктів та припускають застосування 
для цього системи методів і засобів дослідження” [11, с. 17].

У даному визначенні, на думку М.Є. Бондар, відбито основні риси 
експертної методики як категорії судово-експертної діяльності: а) роз-
крито її сутність і призначення — експертна методика є програмою 
рішення експертного завдання; б) існує вказівка на зв’язок методики 
з об’єктом дослідження, із установленням його властивостей і проявів, 
що мають значення для рішення поставленого завдання; в) вказано 
на структуру та зміст методики, що припускає послідовне здійснення 
фізичних і розумових дій, заснованих на використанні певної системи 
методів і засобів дослідження; г) вказівка на застосування системи 
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методів дослідження означає використання об’єктивних закономір-
ностей руху досліджуваних об’єктів, оскільки будь-який метод взагалі 
розробляється на основі знання об’єктивних закономірностей дійсності.  
До функцій експертної методика авторка віднесла: ціледосягаючу, 
управляючу, оціночну, посвідчувальну, пізнавальну [11, с. 18]. Ми по-
годжуємось з наведеними твердженнями і вважаємо, що розглядувана 
робота є значним внеском в теорію судової експертизи.

Заслуговує на увагу також визначення експертної методики, запро-
поноване Т.В. Аверьяновою як “система приписів (категоричних чи 
альтернативних) на вибір і застосування в певній послідовності й у 
певних існуючих або створюваних умовах методів і засобів вирішення 
експертного завдання” [12, с. 290]. Запропонована методикою програма 
дій, а деякі вчені називають їх алгоритмом, складається із вказівок на 
методи та засоби пізнання, послідовність їх застосування. Як правильно 
визначає автор, вказівки можуть носити категоричний або рекоменда-
ційний, альтернативний характер, що залежить від можливості вибору 
методів і засобів, а також послідовності їх застосування. В зміст методи-
ки може входити й характеристика очікуваних результатів, а у випадку 
можливості варіантів — характеристика кожного з них з оцінкою їх 
значення. Також, експертна методика орієнтована не на дослідження 
об’єктів експертизи, а на вирішення експертного завдання, оскільки 
саме від завдання залежить суть дослідження, тому що той самий об’єкт 
може бути предметом різних експертних методик [12, с. 291].

Створення нових методик є творчим процесом, заснованим на 
пізнанні закономірностей процесу утворення ознак на об’єктах до-
слідження, виявлення цих ознак з використанням певних засобів і 
методів. Конкретною метою створення нових методик є розширення 
обсягу фактичних даних, що надаються слідству та суду, засноване на 
можливості вирішення нових завдань, дослідження нових об’єктів, 
скорочення строків проведення експертиз, матеріальних і трудових ви-
трат, зменшення кількості невирішених питань, підвищення наукового 
рівня й повноти вирішення експертних завдань.

Процес розробки будь-якої методики складається з певних стадій. 
Поділяємо думку Ф.М. Джавадова, який виділяє наступні етапи фор-
мування експертних методик:
–  дослідження закономірностей, що обумовлюють прояви ознак, які 

характеризують ті або інші об’єкти;
–  виділення з усієї сукупності виявлених ознак тих, які задовольняють ви-

моги, що дозволяють використовувати їх в експертному дослідженні;
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–  визначення доступних широкому колу експертів-практиків технічних 
засобів, методів і прийомів, що дають можливість вивчати зазначені 
ознаки;

–  оформлення методики у вигляді, що дозволяє однозначно сприй-
мати і використовувати викладену в ній інформацію методичного 
характеру, в тому числі проводити оцінку одержуваних результатів 
[13, с. 22].
Відносно класифікації експертних методик, то більшість вчених 

одностайні у своїх думках та поділяють їх на родові (видові), типові, 
конкретні (окремі) [12, с. 292; 14, с. 46; 15, с. 75; 16, с. 32].

На думку Р.С. Бєлкіна, рівень методики визначається рівнем екс-
пертного завдання: “а) загальні методики — завдання класу, роду, виду 
експертизи; окремі методики — типове завдання (підзавдання) виду, 
підвиду експертизи; конкретна методика — завдання (підзавдання) 
конкретної експертизи” [17, с. 461].

Родова (видова) експертна методика — це сукупність засобів про-
ведення експертиз даного роду (виду). Вона є близькою до опису стадій 
процесу експертного дослідження в цілому, але відрізняється від нього 
вказівкою на специфіку змісту цих стадій, обумовлену специфікою 
предмета й об’єктів даної експертизи, а також вказівкою на методи 
і засоби, що застосовуються при проведенні експертиз даного роду 
(виду).

Типова експертна методика — це методика вирішення типових 
експертних завдань та є вираженням узагальненого досвіду проведення 
таких експертиз. У певних випадках ця методика може застосовуватися 
експертом без будь-якої адаптації чи зміни [17, с. 461]. Типові експертні 
методики, як правило, розробляються державними судово-експертними 
закладами. На думку О.Р. Росинської, у процесі формування типові 
методики базуються на рекомендаціях: пропозиціях за результатами 
реалізації науково-дослідних робіт; рішеннях конференцій, науково-
практичних семінарів, методичних рад. Для того, щоб судово-експертна 
методика отримала статус типової, вона повинна пройти етапи апро-
бації та впровадження [15, с. 76].

Структура типової методики включає такі елементи або складові 
частини:
–  вказівка на типові для даного виду експертизи об’єкти. Посилання 

на об’єкт дослідження або експертне завдання, як правило, містить-
ся у назві методики;

–  вказівка на методи й засоби досліджень;
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–  приписи, що стосуються послідовності застосування методів і за-
собів;

–  приписи, що ставляться до умов і процедур застосування методів і 
засобів;

–  опис можливих результатів застосування методів і засобів і характе-
ристика цих результатів в аспекті експертного завдання [15, с. 76].
Конкретна, або окрема, методика — методика рішення конкретно-

го експертного завдання: або результат пристосування, зміни типової 
експертної методики, або плід творчого підходу експерта до рішення 
експертного завдання. Т.В. Аверьянова, підтримує думку О.Р. Шляхова, 
стосовно того, що така експертна методика може бути результатом: 
реалізації експертом особистого досвіду при вирішенні якого-небудь 
нового завдання, або експерименту, проведеного в процесі даної екс-
пертизи; прояву експертом творчого підходу: удосконалення стандарт-
ного приладу, доповнення загальноприйнятої методики оригінальним 
прийомом, новим “поглядом” на об’єкт, завдання; рішення завдання 
повністю на основі створеної для даного досліджень експертної мето-
дики шляхом синтезу даних і методів різних наук [12, 292].

Дещо інший зміст вкладає в елементи класифікації експертних 
методик М.Є. Бондар. Вона поділяє їх на чотири види: загальні, типові 
й часткові, а також методику конкретного експертного дослідження. 
Загальна методика, на її думку, являє собою систему правил, загаль-
них положень, що стосуються способів рішення завдань та методів 
дослідження як у певній галузі експертизи в цілому, так і в окремих її 
родах, видах. “Поняття “загальна методика” вживається в літературі й 
по відношенню до правил-приписів (програм) методів окремих кримі-
налістичних теорій рішення експертних завдань (ідентифікації, діагнос-
тики, ситуалогїї). Така методика ставиться не до якійсь одній, певній 
галузі судової експертизи, а до декількох, тобто, по суті, є міжгалузевою 
методикою рішення конкретного класу завдань” [10, с. 7–8]. Типові 
методики — це програми, розроблені для рішення завдань певного типу 
залежно від досліджуваних об’єктів і поставленнях питань, часткові — 
для рішення часткових, проміжних завдань (підзавдань) експертного 
дослідження. Методика конкретного експертного дослідження являє 
собою план, схему проведення конкретного експертного дослідження, 
рішення конкретного експертного завдання й складається експертом 
при проведенні кожної окремої експертизи. Конкретна методика — 
це практичне використання теоретичних рекомендацій зі складання 
програми рішення певного, конкретного завдання експертного до-
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слідження, тобто спосіб вирішення конкретної експертної ситуації  
[10, с. 8].

З усіма наведеними думками науковців щодо класифікації методик 
судових експертиз цілком можна погодитись, тому що вони загалом 
правильно визначають сутність того чи іншого виду методики. Але, на 
наш погляд, наведені класифікації методик в деякій мірі не узгоджу-
ються між собою і не зовсім відповідають класифікації самих експертиз. 
Класифікація судових експертиз починається з родових ознак, відповід-
но до чого експертизи поділяються на: дактилоскопічні; трасологічні; 
холодної зброї; балістичні; технічні експертизи документів; почеркоз-
навчі та авторознавчі; портретні; фототехнічні; матеріалів, речовин і 
виробів; вибухотехнічні; економічні; товарознавчі; інженерно-технічні; 
інженерно-технологічні; фармацевтичні і фармакологічні; експертизи 
харчових продуктів; ґрунтознавчі; біологічні; екологічні; ветеринарні; 
медичні; психологічні; психіатричні; мистецтвознавчі; експертизи 
інтелектуальної власності. Відповідні методики повинні мати назву 
“загальних (або родових)”. Другий клас — це видові (або типові) мето-
дики, що стосуються вирішення більш конкретних експертних завдань 
у межах зазначених родів експертиз. Третій клас — окремі (або част-
кові) методики, які створено для вирішення підзавдань в межах виду. 
Останніми у класифікації залишаються конкретні методики, зміст яких 
вірно визначено у наведених вище думках науковців.

Зазначена нами схема класифікації лежить в основі реєстру методик 
судових експертиз, створеного у Міністерстві юстиції України* відпо-
відно до ст. 8 Закону України “Про судову експертизу”, де зазначається: 
“методики проведення судових експертиз (крім судово-медичних та 
судово-психіатричних) підлягають атестації та державній реєстрації 
в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України” [18]. На 
сьогодні реєстр складає 1119 методик за 15 класами: почеркознавча та  
авторознавча — 69 методик, інженерно-технічні — 122, економічні —  
64, товарознавчі — 20, експертизи інтелектуальної власності — 4, пси-
хологічні — 68, мистецтвознавчі — 2, технічні експертизи документів —  
123, балістичні — 39, трасологічні — 97, вибухово-технічні — 25, фото-
технічна і портретна — 11, відеозвукозапису — 24, матеріалів, речовин і 
виробів — 402, біологічні — 33, комплексні — 16. Побудований реєстр 
наступним чином: кожній методиці присвоюється реєстраційний код, 
в графі “вид експертизи” зазначаються клас (рід) та вид експертної  

* Див.: Електронний ресурс. — Режим доступу: http://rmpse.mijust.gov.ua/.
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методики, в графі “назва методики” — назва окремої методики. Наприк-
лад, під кодом 10.13.03 зазначено: інженерно-технічна експертиза —  
загальна методика, дослідження інженерного обладнання верхньої бу-
дови колії — видова або типова, дослідження сходу з рейок рухомого 
складу при втраті стійкості рейко-шпальної решітки — окрема або част-
кова. Серед інших реквізитів найменування розробника (спеціалізована 
установа, інші), рік створення методики та дата прийняття рішення 
про державну реєстрацію. Наведена методика розроблена Е.М. Сокол  
у 2007 р. та зареєстрована 03.03.2010 р. Інші приклади: загальна методи- 
ка — технічна експертиза документів, видова — дослідження дру карських 
форм та інших засобів виготовлення документів, окрема — криміна-
лістичне дослідження відбитків печатних форм (автор — С.Д. Пав - 
ленко, 1970 р. розробки, зареєстровано 06.02.2009 р.); загальна ме-
тодика — трасологічна експертиза, видова — дослідження знарядь, 
агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, окрема — методика 
криміналістичного дослідження пломб з роторним механізмом зами-
кання (ДНДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України, НДЕКЦ при 
УМВС України в Миколаївській обл., 2009 р. розробки, зареєстровано 
02.03.2011 р.).

Наявність сьогодні єдиного реєстру судово-експертних методик, 
безумовно, є позитивним моментом. Але залишаються проблемні пи-
тання, пов’язані з доступністю зареєстрованих методик до практичного 
використання їх експертами, а також слідчими, прокурорами, суддями —  
для оцінки результатів експертиз. Існують методики, яким надано гриф 
“для службового користування”. За позбавлення таких обмежень на 
доступ до експертних методик наполягає В.М. Шерстюк [19, с. 93]. На 
нашу думку, вільний доступ громадськості можливий лише до загальних 
експертних методик. У деталях знайомитись з окремими методиками 
можуть лише експерти державних установ, слідчі, прокурори, судді та 
захисники, що представляють інтереси особи у конкретній справі. Таке 
обмеження обґрунтовується можливістю використання методичних ре-
комендацій з проведення окремих експертиз у протидії розслідуванню 
з боку злочинців.

Недоліком є недостатнє забезпечення інформацією відповідних 
судових та правоохоронних органів про існування окремих методик та 
взагалі про можливості судових експертиз. Проведеним нами опиту-
ванням 58% опитаних нами слідчих і 35% експертів відмітили дефіцит 
у слідчих інформації щодо нових видів експертиз і особливостей їх 
призначення. Зазначений недолік можливо усунути через проведення 
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семінарів для слідчих за участю провідних експертів з ретельними ана-
лізом проведених досліджень, демонстрацією експертної та спеціальної 
техніки.

Позитивною у цьому напрямку є видавнича діяльність. На нашу 
думку, є необхідність друку окремими виданнями судово-експертних 
методик окремих експертиз за їх видами для службового використання 
експертами спеціалізованих державних експертних установ, слідчими, 
прокурорами, суддями. Зазначені категорії осіб повинні мати доступ до 
використання літератури з грифом “для службового користування”.

Загальні методики експертиз також повинні видаватися окремим 
виданням та бути доступними широкому загалу громадськості, сприяю-
чи попередженню злочинності, адже знання злочинцями можливостей 
експертних підрозділів та судових експертиз у виявленні доказової ін-
формації може утримати деяких злочинців від вчинення протиправних 
дій. Інформація щодо можливостей використання сучасних досягнень 
науково-технічного прогресу правоохоронними органами також сприя-
тиме зміцненню їх позитивного іміджу. Особливо це стосується органів 
внутрішніх справ.

На практиці у використанні експертних методик існують певні 
проблеми, особливо стосовно методик конкретної експертизи, коли 
експертом вперше вирішується експертне завдання. Використання 
експертом апробованої методики в ході дослідження, з одного боку, 
забезпечує рішення необхідного експертного завдання, а з іншого — 
гарантує можливість верифікації результатів, викладених у висновку 
експерта. Проте позитивні сторони застосування апробованих і затверд-
жених методик доповнюються негативними моментами. Складності 
з верифікацією результатів виникають, коли експерт створює саме 
методику експертного дослідження для даного конкретного випадку, 
так звані евристичні методики. У такій ситуації у висновку експерта 
повинна бути відбита не тільки сутність цієї методики, але й причини 
її створення саме для даного випадку експертного дослідження.

Іншою проблемою, що зустрічалась в експертній практиці при зас-
тосуванні розробленої в конкретній експертній установі методики, є 
можлива конкуренція методик дослідження різних експертних установ 
або окремих експертів. Наявність конкуруючих теоретично обґрунтова-
них і науково-розроблених методик, з одного боку, робить необхідним 
для слідчого аналіз обґрунтованості вибору методики, що неможливо 
без залучення спеціальних знань. З іншого боку, конкуренція методик 
якоюсь мірою ставить під сумнів авторитетність висновків судового 
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експерта, оскільки при можливості науково обґрунтувати протилежні 
висновки втрачається віра у достовірність отриманих експертом ре-
зультатів. Вирішенням проблеми конкуренції методик дослідження є 
їх державна реєстрація. Зворотним боком державної реєстрації методик 
може стати використання експертами готової “продукції” та пов’язане 
з цим небажання впровадження нових розробок в експертну діяльність, 
відсутність творчого наукового підходу до проведення експертизи.

Проблема конкуренції експертних методик може виникнути у не-
далекому майбутньому з поступовим впровадженням у практику кри-
мінального судочинства чинного КПК України та розвитком змагаль-
ної системи судочинства. Не виключено, що експерти захисту будуть 
застосовувати власні методики, тому що немає і не може бути чіткої 
вказівки на вибір та застосування експертом певної методики. Розробка 
оптимальних шляхів застосування експертних методик експертами, які 
залучаються сторонами обвинувачення та захисту, є перспективним 
нап рямом подальших наукових досліджень.
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резюме
Проанализированные в статье определения понятия экспертной методики, её струк-

тура и этапы формирования, а также классификация, соответствующая классификации 
самих экспертиз может быть использована экспертами для решения проблем, возникаю-
щих на практике при проведении экспертных исследований.

Summary
Concepts of expert methodology, her structure and forming stages, and also classification, 

corresponding to classification of examinations, analyzed in the article of determination can 
be used by experts for the decision of problems arising up in practice of realization of expert 
researches.

о.г. рувін, докт. юрид. наук, директор,  
а.о. полтавський, зав. лабораторії, В.В. назаров, зав. відділом,  

д.ю. гамов, зав. відділом, г.В. лінючев, зав. відділом,  
о.о. посільський, канд. хім. наук, головний судовий експерт

Київський НДІ судових експертиз

до питання Щодо стрУктУри та зМістУ 
експертної Методики з УрахУВанняМ ВиМог 

стандартіВ УпраВління якістю,  
адаптоВаних В Україні

На підставі аналізу та синтезування набутої в період становлення та роз-
витку криміналістики науково-методичної спадщини, сучасного теоретич-
ного та практичного досвіду в галузі судової експертизи, вимог стандартів 
управління якістю, адаптованих в Україні, запропоновано актуалізовану 

структуру експертної методики
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У Київському НДІСЕ Міністерства юстиції України в рамках про-
ведення науково-дослідної роботи [1] актуалізовано поняття експертної 
методики, яке має наступний зміст.

Експертна методика — це детально регламентована програма ви-
рішення експертної задачі (експертних задач), яка складається з послі-
довних практичних та розумових операцій, що спрямовані на пізнання 
властивостей і зв’язків досліджуваних об’єктів (матеріальних об’єктів, 
явищ, подій) та передбачають для цього застосування системи методів 
та засобів, а також правил при проведенні експертного дослідження.

1. Питання щодо визначення структури експертної методики (мето-
дики експертного дослідження) багаторазово висвітлювалися в науко-
вих роботах Т.В. Аверьянової та О.Р. Росинської [2], Л.Є. Ароцкера [3],  
Р.С. Бєлкіна [4], М.Э. Бондар [5], А.І. Вінберга [6], Л.А. Вінберга та  
М.В. Шванкової [7], О.М. Зініна та Н.П. Майліс [8], В.Я. Колдіна 
[9, 10], Н.І. Клименко [11], Д.Я. Мiрського [12], В.С. Мiтричева [13],  
О.М. Моїсєєва [14], М.Я. Сегая [15], Н.О. Селіванова [16], М.В. Тер- 
зієва [17], А.І. Устiнова та М.А. Сонiса [18], О.Р. Шляхова [19, 20],  
Ю.Ю. Ярослава [21, 22] та багатьох інших вчених.

Однією з аксіом сьогоднішнього стану теорії судової експертизи є 
те, що методика експертного дослідження складається з послідовного 
викладення змісту її (методики) стадій. У Словнику основних термінів 
судових експертиз (1980 р.) за редакцією А.І. Вінберга, О.Р. Шляхова, 
О.О. Ейсмана зазначено, що: “Стадии экспертного исследования —  
следующие друг за другом во времени основные этапы процесса экс-
пертного исследования, различающиеся своими промежуточными це-
лями, подзадачами экспертного исследования и комплексами средств 
достижения этих целей, в частности комплексом методов экспер- 
тизы” [23].

Репрезентована науково-методична спадщина в галузі формування 
структури експертної методики, за результатами наукових досліджень 
професора Т.В. Аверьянової, бере свій відлік з кінця 40-х років мину-
лого століття [24].

Наведемо окремі приклади поступового формування уяви про 
структуру методики експертного дослідження в теорії судової екс-
пертизи.

Одна з перших, сталих на той час (1961 р.), науково-обґрунтованих 
концепцій структури методики експертного дослідження, визначених 
А.Р. Шляховим, складалася з наступних стадій [18]:

–  методика та техніка експертного огляду;
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–  роздільний аналіз об’єктів криміналістичної експертизи;
–  порівняльне дослідження;
–  експертний експеримент;
–  оцінка результатів дослідження.
Як бачимо, у цій класифікації наявні 5 стадій експертної методики.
М.Я. Сегаєм (1970 р.) з посиланням на наукові праці А.І. Вінберга, 

В.Я. Колдіна, М.В. Терзієва, Г.Л. Грабовського, Р.С. Бєлкіна указувалося 
[14], що процес експертної ідентифікації, незважаючи на різницю в 
термінології, прийнято розділяти на чотири основні стадії:

1. Підготовчу (яка також називається стадією попереднього дослід-
ження або експертного огляду);

2. Роздільного дослідження об’єктів ідентифікації (“роздільний 
аналіз та синтез”);

3. Порівняльного їх дослідження;
4. Оцінки результатів порівняння та формулювання висновків.
При цьому експериментальне відтворення слідів у зазначеній син-

тезованій структурі знайшло своє місце в рамках роздільного дослід-
ження без виділення експертного експерименту в окрему стадію.

Л.А. Вінберг та М.В. Шванкова у своїй науковій праці (1977 р.) 
зазначали, що в криміналістичній літературі, присвяченій загальним 
питанням теорії ідентифікації в судовій експертизі, процес експертного 
дослідження поділяється на такі основні стадії [7]:

1. Попередня стадія дослідження;
2. Детальне дослідження об’єктів, які надійшли на експертизу;
3. Оцінка результатів дослідження та формування висновку екс-

перта;
4. Складання висновку експерта та оформлення результатів дос-

лідження.
Тут слід зазначити, що в даній структурі відсутні стадії експертного 

експерименту (що в принципі притаманно структурі методики почер-
кознавчої експертизи), порівняльного дослідження (автори вважають, 
що процес порівняльного дослідження методом порівняння проходить 
на всіх зазначених стадіях, і тому не виділяють порівняльне дослід- 
ження в окрему стадію), при цьому з’являється стадія оформлення 
результатів проведеної експертизи висновком експерта.

Колективом авторів у 2005 році [25] за результатами синтезування 
вищезазначених наукових робіт визначено, що експертне дослідження —  
складний процес, у якому окремі його етапи взаємопов’язані та взає-
мо обумовлені. У зв’язку з цим, з методологічної точки зору, у цьому 
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єдиному процесі можна виділити основні елементи, які утворюють 
стадії проведення експертного дослідження.

Експертне дослідження складається з таких стадій:
1. Попереднє дослідження;
2. Роздільне дослідження;
3. Експертний експеримент;
4. Порівняльне дослідження;
5. Оцінка результатів дослідження та формулювання висновків;
6. Оформлення експертного дослідження.
При цьому зазначено, що залежно від виду завдань, які вирішу-

ються експертним дослідженням, стадії експертного експерименту і 
порівняльного дослідження можуть бути відсутні.

Н.І. Клименко у 2007 році в своєму курсі лекцій “Судова експер-
тологія” виділяє наступні стадії:
–  підготовчу стадію;
–  стадію роздільного дослідження;
–  стадію експертного експерименту;
–  стадію порівняльного дослідження;
–  оціночну стадію [11].

У тому ж (2007 р.) році Ю.Ю. Ярославом пропонується шестиеле-
ментна будова структури методики:

1. Підготовча стадія (чи стадія попереднього дослідження);
2. Стадія роздільного дослідження;
3. Експериментальна стадія;
4. Порівняльна стадія;
5. Оціночна стадія;
6. Стадія формулювання висновків [21, 22].
У 2008 році видається концептуальна підсумовуюча наукова праця 

Т.В. Аверьянової у вигляді Курсу загальної теорії судової експертизи 
[24], де з посиланням на Енциклопедію судової експертизи (1999 р.) 
[2], Словник основних термінів судової експертизи (1980 р.) [23], нею, 
з деякими відмінностями в термінології, визначаються наступні стадії 
структури методики експертного дослідження, а саме:
–  підготовча стадія;
–  стадія роздільного (аналітичного) дослідження;
–  стадія порівняльного дослідження;
–  стадії узагальнення, оцінки результатів та формулювання висновків.

У цій чотирьохелементній структурі методики експертний експе-
римент взагалі ніяким чином не виділений, хоча в зазначеному Курсі 
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загальної теорії судової експертизи наголошується і на думці інших 
авторів, які вважають, що процес експертного дослідження складається, 
у необхідних випадках, з п’яти стадій, де п’ята стадія — експертний екс-
перимент, яка слідує за стадією роздільного дослідження, та, на думку 
Р.С. Бєлкіна, є факультативною [26].

В одній з останніх робіт (2011 р.) — монографії О.М. Моїсєєва [14] 
з питань теорії формування і практики застосування експертних техно-
логій — виділено наступні стадії/операції експертних технологій:
–  попередня/попереднього дослідження;
–  робоча/роздільного дослідження;
–  порівняльного дослідження;
–  синтез результатів та формування висновку.

Позиції інших зазначених на початку цього розділу авторів у тій 
чи іншій мірі збігаються з наведеними вище класифікаціями стадій 
методики експертного дослідження, а тому і не представлені.

Аналіз наведених стадій та їх змісту, викладений у різних інфор-
маційних джерелах, частина з яких подана вище, дозволяє визначити 
наступне. Фактично всі науковці єдині в своєму розумінні щодо змісту 
та значимості стадій роздільного (аналітичного) дослідження, стадії екс-
пертного експерименту (яка вводилася в стадію роздільного досліджен-
ня, виділялася в окрему стадію після стадій роздільного дослідження 
або порівняльного дослідження), стадії порівняльного дослідження, 
стадії оцінки результатів (синтезу) проведеного дослідження та форму-
лювання висновків. Тільки відносно стадії попереднього (підготовчого) 
дослідження, що раніше визначалася як стадія експертного огляду нада-
них на дослідження матеріалів (у тому числі речових доказів), протягом 
десятиліть точилися дискусії. Одна група вчених не вважала зазначену 
стадію окремим етапом дослідження, інші навпаки стверджували, що 
саме стадія попереднього дослідження, до якої входить і експертний 
огляд, є невід’ємною частиною всього експертного дослідження, яка, 
перш за все, сприяє успіху в досягненні остаточної мети експертного 
завдання в цілому. Остання точка зору, на сьогоднішній день, і стала 
домінуючою.

Крім того, стадію оформлення результатів експертного дослідження 
висновком експерта (експертів) або висновком спеціаліста (експертно-
го дослідження) не всі вчені вважають окремою стадією. Проте, якщо 
уважно вивчити навіть тільки працю одного із “законодавців мод” у тео-
рії судової експертизи, яким є О.О. Ейсман [27], щодо структури та нау-
кового обґрунтування висновку експерта, у тому числі, його (висновку)  
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як судового доказу, дискусії, на наш погляд, будуть припинені у бік 
виділення стадії оформлення результатів проведеного дослідження в 
окрему.

Таким чином, проведені аналіз та синтезування набутої науково-
методичної спадщини в період становлення та розвитку криміналісти-
ки, сучасного теоретичного та практичного досвіду у галузі судової екс-
пертизи дозволяють визначити наступні стадії експертної методики.

1. Попереднє дослідження.
2. Роздільне дослідження.
3. Експертний експеримент.
4. Порівняльне дослідження.
5. Оцінка результатів проведеного дослідження та формулювання 

висновків.
6. Оформлення ходу та результатів експертного дослідження ви-

сновком.
Залежно від того, які експертні завдання (ідентифікаційні, діагнос-

тичні, (раніше їх називали неідентифікаційними), класифікаційні, 
ситуалогічні (або ситуаційні) вирішуються, стадії експертного експе-
рименту, порівняльного дослідження можуть бути відсутніми. Крім 
того, стадія експертного експерименту, при необхідності її проведення, 
може слідувати за стадією роздільного дослідження або за стадією по-
рівняльного дослідження.

2. Будь-яка розвинута країна одним з першочергових своїх завдань 
ставить постійне удосконалення рівня якості продукції та послуг націо-
нального виробника. Сертифікація останніх виступає менш актуальною 
задачею порівняно з відносно новим стратегічним напрямком — роз-
робленням та впровадженням систем управління якістю, що будуються 
відповідно до вимог сучасних міжнародних стандартів, у тому числі 
гармонізованих в Україні [28].

Так, однією з умов вступу до Європейської мережі криміналістичних 
наукових установ — ЕNFSI, яка нараховує понад 50 акредитованих чле-
нів, — є обов’язкова акредитація за стандартом — ISO/IEC* 17025:2005. 
При цьому, враховуючи, що зазначений стандарт у міжнародній прак-
тиці застосовується для випробувальних та калібрувальних лабораторій, 
міжнародною організацією з акредитації — International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) — розроблено Настанову з питань 

*  Міжнародна організація з акредитації (ISO) та Міжнародна електротехнічна комісія 
(ІЕС) — організації, що формують спеціалізовану систему всесвітньої стандартизації.



103

акредитації судових наукових лабораторій (Guidelines for Forensic 
Science Laboratories) G-19 [29] за вказаним міжнародним стандартом 
(ISO/IEC 17025:2005).

У зазначеній Настанові (далі — Настанова G-19) інтерпретовано 
окремі положення ISO/IEC 17025:2005 для їх застосування при акре-
дитації експертних лабораторій. Зокрема, в Настанові G-19 визначено: 
спектр основних предметів та речовин, які вивчаються експертизою; 
основні методи, які при цьому застосовуються; вимоги до об’єктивних 
випробувань (досліджень); вимоги до менеджменту (управління) лабо-
раторією (зокрема, контролю за матеріалами, що надходять для про-
ведення досліджень шляхом документування (фіксації) політики та 
процедур їх (матеріалів) руху); вимог до персоналу, приміщень, зов-
нішніх умов, методів досліджень та порядку їх (методів) затвердження, 
обладнання (устаткування), простежуваність вимірювань (досліджень), 
відбір зразків, ідентифікація основних об’єктів дослідження, забез-
печення якості результатів досліджень, надання звітів (висновків) за 
результатами тощо.

Міжнародний стандарт ISO/IEC 17025:2005 впроваджено в Україні 
як національний нормативний документ — ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 
“Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних 
лабораторій” [30] (далі — ДСТУ ІSO/IEC 17025:2006).

Відповідно до стандартів систем управління якістю методика або 
процедура — установлений спосіб виконання роботи чи процесу, а 
процес — сукупність взаємопов’язаних або взаємодійних робіт (опе-
рацій), що перетворює входи на виходи [31]. У системах управління 
якістю методики ще прийнято називати процедурами або стандарт-
ними операційними процедурами (так званими СОПами). ДСТУ ISO 
9001:2009 “Системи управління якістю. Вимоги” [32] визначено те, що 
документація системи управління якістю має охоплювати, зокрема, 
задокументовані методики. Проведеним інформаційним пошуком не 
встановлено наявність нормативних документів, які б визначали уніфі-
ковану структуру задокументованої методики експертного досліджен- 
ня. Лише п. 5.4.4 ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 визначено, що процедури 
застосування методів (тобто, методики) повинні містити, якнайменше, 
таку інформацію:

a) відповідну ідентифікацію;
b) сферу поширювання;
c) опис типу зразка, що підлягає випробуванням або калібруван-

ням;
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d) параметри або кількісні показники та границі, що підлягають 
визначенню;

e) апаратуру та устаткування, зокрема вимоги до технічних харак-
теристик;

f) необхідні вихідні еталони та зразкові речовини;
g) необхідні умови довкілля та необхідний період стабілізації;
h) опис процедури, зокрема:

–  прикріплення ідентифікаційних знаків, поводження, тран-
спортування, зберігання та готування зразків;

–  перевіряння, необхідні перед початком робіт;
–  перевіряння нормального функціонування і, якщо необхідно, 

калібрування та регулювання устаткування перед кожним його 
використанням;

–  спосіб реєстрації спостережень та результатів;
–  заходи щодо безпеки, яких треба дотримуватися;

i) критерії та (або) вимоги для затвердження/відмови у затвердженні;
j) дані, які реєструють, метод аналізування та форма подання;
k) невизначеність або процедура оцінювання невизначеності [28].
Інформація, яка повинна міститися в задокументованій методиці 

(процедурі) відповідно до п. 5.5.4 ДСТУ ІSO/IEC 17025:2006, наведена 
вище, тим чи іншим чином вже визначалася в теорії судової експер-
тизи за деякими відмінностями. Так, наприклад, Ю.Ю. Ярославом за 
результатами аналізу наукових праць Т.В. Аверьянової, М.Є. Бондар, 
Г.Л. Грановського, О.Р. Росинської, М.А. Соніса, А.І. Устінова та інших 
вчених актуалізовано “конструкцію експертної методики” [21]. Ним 
рекомендовано чотирьохблочну конструкцiю експертної методики, що 
складається з таких частин:
–  загальної (у загальній частині експертної методики доречні такі її 

змістовні елементи: назва задачі (з варіантами формулювань питань, 
якими реалізується ця задача) та система підзадач; опис сутності 
методики (чи принципу її дії); опис об’єкта дослідження; опис ознак 
досліджуваного об’єкта);

–  технічної (в технічній частині експертної методики мають бути 
присутні такі змістовні елементи: перелік комплексу необхідних 
науково-технічних засобів, іншого обладнання, а також вимірюваль-
них пристроїв; описи умов застосування методів; перелік необхідних 
витратних матеріалів та речовин; дані про порівняльні зразки; довід-
кові дані, в тому числі, перелік основної та додаткової літератури;  
вимоги щодо необхідного рівня підготовки суб’єкта (судового екс-
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перта); аспекти вивчення матеріалів справи; коло спеціалістів су-
міжних спеціальностей);

–  операційної (в операційний частині експертної методики міститься: 
опис оптимальної послідовності дій суб’єкта (експерта) в процесі 
дослідження з метою отримання результату);

–  документальної (у документальній частині даються: рекомендації 
щодо оформлення документу (висновку експерта чи висновку екс-
пертного дослідження (висновку спеціаліста); рекомендації щодо 
викладення в даному документі проміжних та кінцевих результатів; 
особливості формулювання висновків; рекомендації щодо оцінки 
висновків слідчим та судом).
Адаптуючи вимоги зазначеного стандарту щодо інформації, яка 

якнайменше повинна міститися в задокументованій методиці (про-
цедурі), з урахуванням роз’яснень, викладених у Настанові G-19, до 
змісту структури методики, визначеної в теорії судової експертизи, 
нами пропонується таке їх (вимог) значення.

№
з\п

Найменування інформації, 
що повинна міститися 
в процедурі (методиці) 

відповідно до п. № 5.5.4 
ДСТУ ІSO/IEC 17025:2006

№
з\п

Значення інформації, що повинна міститися 
в процедурі (методиці)

відповідно до п. № 5.5.4
ДСТУ ІSO/IEC 17025:2006

а) відповідна ідентифіка-
ція;

1 Найменування (назва) методики, реєстра-
ційний код у Реєстрі методик проведення 
судових експертиз.

b) сфера поширювання; 2 Сфера застосування методики: експертна 
галузь, експертні завдання (типові питан-
ня), що вирішуються методикою.

c) опис типу зразка, що під - 
лягає випробуванням або 
калібруванню;

3 Перелік основних об’єктів дослідження.

d) параметри або кількісні 
показники та границі, що  
підлягають визначанню;

4 У методиці (процедурі) мають бути про-
писані чіткі обмеження щодо застосу-
вання методів у вирішенні експертного 
завдання при дос лідженні конкретного 
об’єкта (об’єктів). Обмеження в засто-
суванні методів визначаються на ста-
дії попереднього (підготовчого) дос-
лідження під час експертного огляду 
наданих для дослідження об’єктів. Об-
меження можуть бути загальні та де-
тальні. Перевірка на відповідність обме-
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№
з\п

Найменування інформації, 
що повинна міститися 
в процедурі (методиці) 
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№
з\п

Значення інформації, що повинна міститися 
в процедурі (методиці)

відповідно до п. № 5.5.4
ДСТУ ІSO/IEC 17025:2006

женням вимог методів повинна бути кон-
кретною і однозначною. За необхідності, 
при використанні вимірювальних засобів 
на стадії перевірки обов’язково пропису-
ються не лише рекомендовані прилади, 
але і межі та похибку їх вимірювань, а та-
кож можливість їх заміни на аналогічні.
Обмеження, в першу чергу, стосуються 
об’єктів дослідження, а також умов, за 
яких можуть бути проведені досліджен-
ня.
Для об’єктів дослідження прописуються 
вимоги до їх стану, вигляду та розмірів. 
Загальний вигляд може обмежуватися ко-
льором предметів та речовин, цілісністю 
предметів, станом та однорідністю їх по-
верхні тощо.
Допустимі габаритні розміри досліджува-
них об’єктів установлюються залежно від 
їх агрегатного стану, можуть бути виражені 
в об’ємних, площинних лінійних або ма-
сових одиницях.
Під межами чутливості методів в обо в’яз-
ковому порядку необхідно вказувати не 
тільки мінімальні та максимальні кіль-
кості, але й точність, з якою необхідно 
проводити ті чи інші виміри.
У методиці обов’язково повинні бути вка-
зані причина та літературні джерела, згід-
но з якими обрані відповідні обмеження. 
Наприклад, певні технічні можливості 
приладу або конкретний нормативний 
документ.
Окремі обмеження стосуються виключно 
умов середовища в процесі дослідження.  
Наприклад, дослідження можуть прово-
дитись у будь-якому приміщенні, у при-
міщенні з певними кліматичними умова-
ми, незалежно від приміщення за певних 
кліматичних умов або за будь-яких клі-
матичних умов. Тобто потрібно вказати
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№
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необхідність стабільних умов досліджень, 
температури, тиску, вологості, рівня шуму, 
наявності вібрацій, певного хімічного чи 
біологічного середовища в приміщенні 
тощо.

e) апаратура та устаткуван-
ня, зокрема, вимоги до 
тех нічних характерис-
тик;

5. У методиці вказується обладнання, за до-
помогою якого вирішуються експертні 
завдання. Визначення конкретного об-
ладнання, яке буде застосовуватися при 
проведенні досліджень, здійснюється піс-
ля експертного огляду наданих на дослід-
ження об’єктів на стадії попереднього 
(підготовчого) дослідження.
До обладнання відносять:
–  засоби вимірювань (мірний посуд, тер-

мометри, ваги, спектрофотометри, ана-
літичні прилади тощо);

–  випробувальне обладнання — облад-
нання, стан якого може в значній мірі 
вплинути на результати випробувань;

–  допоміжне обладнання, яке не вико-
ристовується для проведення експери-
ментів та яке не впливає на результати 
дослідження (лабораторний посуд, хо-
лодильники, шафи для сушіння посуду 
тощо).

f) необхідні вихідні еталони 
та зразкові речовини;

6. У методиці визначається перелік порів-
няльних об’єктів дослідження — стан-
дартні зразки, вихідні еталони, зразки 
для порівняння (у т.ч. інформація (дані) 
про них), а також вимоги до стандартних 
зразків, вихідних еталонів, зразків для по-
рівняння.
Визначення конкретних порівняльних 
зразків здійснюється на стадії поперед-
нього (підготовчого) дослідження.

g) необхідні умови довкіл-
ля та необхідний період 
стабілізації;

7. Вимоги до довкілля у тій чи іншій про-
цедурі (методиці) залежать від чутливості 
застосовуваних методів досліджень до клі-
матичних умов у приміщенні.
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Вплив довкілля можна розмежувати на:
–  вплив безпосередньо в процесі дослід-

ження,
–  вплив за межами процесу дослідження.
Довкілля досить часто впливає на резуль-
тати експертних досліджень, особливо, 
коли проводяться високоточні вимірю-
вання. Для стабільності результатів ви-
магаються:
–  постійні кліматичні умови в приміщенні 

для досліджень, які визначаються тем - 
пературою, вологістю та тиском,

–  обов’язковий контроль клімату та його 
обов’язкова реєстрація.

Більшість обладнання орієнтоване на пев-
ні кліматичні умови, які необхідно ви-
тримувати.
Необхідний період стабілізації об’єктів у 
заданих кліматичних умовах до початку 
їх досліджень.
Об’єкти до моменту їх дослідження прохо-
дять досить складний шлях зберігання та 
переміщення, який визначається місцями 
їх вилучення та зберігання. Клімат примі-
щень певним чином на них впливає. Для 
виключення такого впливу до початку дос - 
лідження необхідно привести об’єкти дос-
лідження до умов, які будуть залишатися 
без змін у процесі дослідження. Зазначене 
визначається на стадії попереднього (під-
готовчого) дослідження з установленням 
цього документально в методиці.

h) опис процедури, зокрема:
–  прикріплення іденти-

фікаційних знаків, по-
водження, транспор-
тування, зберігання та 
готування зразків;

–  перевіряння, необхід-
ні перед початком ро-
біт;

8. При документуванні процедури (мето-
дики) обов’язково повинно зазначатися: 
яким чином на стадії попереднього (під-
готовчого) дослідження надані основні 
та порівняльні об’єкти ідентифіковані як 
такі, що відповідають наданим на дослі-
дження (відповідно до супровідних до-
кументів); порядок маркування об’єктів 
на стадії попереднього (підготовчого) дос-
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–  перевіряння нормаль-
ного функціонування 
і, якщо необхідно, ка - 
лібрування та регулю-
вання устаткування пе- 
ред кожним його ви - 
користанням;

–  спосіб реєстрації спо-
стережень та резуль-
татів;

–  заходи щодо безпеки, 
яких треба дотримува-
тися;

лідження; умови зберігання, у тому числі, 
з урахуванням умов довкілля, часу про-
ведення досліджень (наприклад, коли з 
часом сліди можуть зникнути); правила 
поводження з об’єктами, у тому числі, 
ураховуючи їх можливе пошкодження аж 
до знищення (якщо це передбачено мето-
дикою); порядок транспортування об’єктів 
(у разі необхідності); порядок отримання 
та підготовки зразків для проведення по-
рівняльного дослідження тощо.
Перед початком робіт на стадії попере-
днього (підготовчого дослідження):
–  перевіряється, чи актуалізовані та оці-

нені на придатність для використання в 
конкретному експертному провадженні 
методики (методи), що планується зас-
тосувати для проведення досліджень;

–  перевіряється наявність та достатність 
ресурсів, витратних матеріалів, необхід-
них для реалізації процедур;

–  здійснюється аналіз стандартних зраз-
ків, вихідних еталонів, зразків порів-
няння (найменування, концентрація, 
дати виготовлення та закінчення тер-
міну придатності тощо);

–  проводиться “екологічний моніторинг” 
обладнання робочих місць, одягу та ви-
тратних матеріалів;

–  перевіряються на придатність для за-
стосування за призначенням реактиви 
та інші матеріали (тобто, витратні ма-
теріали), що необхідні для проведення 
дослідження, тощо.

Устаткування лабораторії повинно підда-
ватися періодичним перевіркам робочих 
характеристик з установленням обме жен - 
ня придатності. Перед початком прове-
дення кожного дослідження на стадії по-
переднього (підготовчого) дослідження 
застосовуване устаткування перевіряється



110

№
з\п

Найменування інформації, 
що повинна міститися 
в процедурі (методиці) 

відповідно до п. № 5.5.4 
ДСТУ ІSO/IEC 17025:2006

№
з\п

Значення інформації, що повинна міститися 
в процедурі (методиці)

відповідно до п. № 5.5.4
ДСТУ ІSO/IEC 17025:2006

з точки зору нормального функціонуван-
ня; у разі необхідності проводиться його 
калібрування та регулювання відповідно 
до задокументованих процедур, інструкцій 
з експлуатації тощо.
На стадії попереднього (підготовчого) дос - 
лідження повинні бути визначені спосо би 
документування результатів проведеного 
дослідження (фотографуванням, електрон - 
ним скануванням, копіюванням, записом 
у спеціальні форми або робочий зошит 
тощо) з одночасною підготовкою техніч-
них засобів для цього.
До початку проведення досліджень на ста - 
дії попереднього (підготовчого) дос лід-
ження повинні визначатися заходи без-
пеки з урахуванням застережень про сту-
пінь безпеки при роботі на конкретному 
устаткуванні з конкретними основними 
об’єктами досліджень, стандартними зраз-
ками, вихідними еталонами, зразками для 
порівняння, речовинами та матеріалами 
(витратними матеріалами). Персонал, який  
задіяний для проведення досліджень, по-
винен отримувати інструктажі з питань 
безпеки роботи на такому устаткуванні та 
з такими об’єктами з урахуванням вимог 
чинного законодавства.

i) критерії та (або) вимоги 
до затвердження/відмо-
ви у затвердженні;

9. На стадії роздільного дослідження після 
застосування певних вимірювальних, ін-
струментальних тощо методів отримані 
результати повинні бути прийняті (затвер-
джені) або не прийняті (відмовлено в при-
йнятті) за відповідними критеріями.
Критерій — це ознака чи підстава оцінки 
результатів згідно з певною методикою, 
яка передбачає необхідність урахування 
як кількісних, так якісних показників, 
отриманих будь-якими доступними ме-
тодами; для затвердження відповідності 
отриманих результатів необхідно витри-
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мати ряд критеріїв:
–  однозначний результат, який виключає 

будь-які варіації,
–  відтворюваність як окремих позицій, 

так і загального результату при доско-
налому витримуванні технічних умов 
дослідження, вимірювань та аналізу ре - 
зультатів,

–  відповідне належне технічне забезпе-
чення, яке визначається чутливістю.

Для затвердження результату необхідне 
виконання всіх критеріїв. Незабезпечення 
хоча б одного з критеріїв неминуче веде 
до відмови в затвердженні отриманих ре-
зультатів.

j) дані, які реєструють, ме-
тод аналізування та фор-
ма подання;

10. При застосування вимірювальних, інстру-
ментальних тощо методів дослідження 
об’єктів повинні документуватися резуль-
тати вимірювань та/або режими устатку-
вання. Результати спостережень або ви-
пробувань повинні зберігатись у вигляді 
записів та результатів випробувань/дос-
ліджень з посиланнями на використані 
процедури (методики), фотографії або 
знімки електронного сканування (напри-
клад, електрофоретичний прогін, фізичне 
зіставлення тощо), діаграми, роздруківки, 
а також фотокопії трас (зображення слі-
дів) та рукописні записи (наприклад, до-
сліджуваних документів, результатів ана-
лізу методом тонкошарової хроматографії 
тощо). Загалом, документовані матеріали 
повинні бути складені таким чином, щоб 
за відсутності експерта, який проводив до-
слідження, інший компетентний експерт 
міг використовувати ці записи для корект-
ної інтерпретації отриманих даних.

k) невизначеність або про-
цедура оцінювання не-
визначеності.

11. На стадії роздільного дослідження отри-
мані результати повинні бути піддані про-
цедурі оцінювання невизначеності.
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№
з\п

Найменування інформації, 
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ДСТУ ІSO/IEC 17025:2006

№
з\п

Значення інформації, що повинна міститися 
в процедурі (методиці)

відповідно до п. № 5.5.4
ДСТУ ІSO/IEC 17025:2006

Невизначеність — це параметр, що пов’я-
заний з результатом та характеризує роз-
біжність значень (недостатня їх повторю-
ваність або відсутність конкретики кри-
терію оцінки), які обґрунтовано могли б  
бути приписані окремій величині або отри-
маним результатам у цілому. Якщо в резуль-
таті оцінки виникає категорія невизначе-
ності, обов’язково необхідно встановити та 
прописати причину появи такої категорії. 
Невизначеність ні в якому разі не повинна 
ототожнюватись із запереченням.
Результат вимірювання величини завжди 
лише наближено дорівнює її значенню. 
Таким чином, значення величини точно 
не визначене. Звідси й термін — “неви-
значеність”. Отже, говорячи про невизна-
ченість вимірювання, ми підкреслюємо 
те, що результат вимірювання і значення 
фізичної величини — це різні речі, а також 
те, що нам невідомо, наскільки результат 
вимірювання фізичної величини близький 
до її значення.
Фактично в основу концепції “невизна-
ченості вимірювання” неявно покладений 
постулат, що результат вимірювання — ви-
падкова величина, адже розсіюватися, тоб-
то набувати різних значень, можуть лише 
випадкові величини. Це підтверджується 
всією практикою вимірювань, яка свідчить, 
що вимірюючи одну і ту ж величину, мож-
на отримати різні значення. З урахуван-
ням зазначеного цілком логічним є аналіз 
результатів вимірювання в рамках теорії 
ймовірності з використанням параметрів, 
що характеризують розсіяння, прийнятих 
в цій математичній теорії. Однак у кон-
цепції “невизначеності вимірювання” ці 
параметри отримали інші назви. Такими 
параметрами можуть бути стандартна не-
визначеність (сумарна стандартна невизна-
ченість) або розширена невизначеність.
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Таким чином, структура задокументованої експертної методики 
з точки зору судової експертизи з урахуванням вимог (особливостей)  
міжнародних стандартів систем управління якістю, адаптованих в Украї-
ні, щонайменше повинна мати наступні структурні елементи:

1. Найменування (назва) методики, реєстраційний код у Реєстрі 
методик проведення судових експертиз;

2. Сфера застосування методики: експертна галузь, експертні за-
вдання (типові питання), що вирішуються методикою;

3. Перелік основних об’єктів дослідження;
4. Порівняльні об’єкти дослідження — стандартні зразки, вихідні 

еталони, зразки для порівняння: вимоги до них;
5. Методи, які застосовуються для вирішення експертних завдань, 

що вирішуються методикою (описи умов застосування методів);
6. Засоби вимірювальної техніки, дослідницьке (випробувальне) і 

допоміжне устаткування, витратні матеріали, їх мінімально необхідні 
характеристики;

7. Порядок проведення експертизи;
7.1. Попереднє дослідження, у тому числі:

–  установлення параметрів або кількісних показників та границь, що 
підлягають визначенню;

–  визначення вимог до технічних характеристик апаратури та устатку-
вання, яке застосовуватиметься при проведенні досліджень;

–  установлення необхідних умов довкілля та необхідного періоду ста-
білізації;

–  прикріплення ідентифікаційних знаків (маркування) після ототож-
нення об’єктів дослідження, поводження з ними, порядок транспор-
тування об’єктів, їх зберігання та готування зразків;

–  перевіряння, необхідні перед початком робіт, зокрема і перевіряння 
нормального функціонування і, якщо необхідно, калібрування та 
регулювання устаткування перед кожним його використанням;

–  визначення способу (способів) реєстрації спостережень та результа - 
тів досліджень, що планується провести;

–  ужиття заходів безпеки, яких треба дотримуватися, з урахуванням 
застережень про ступінь безпеки при роботі на конкретному устат-
куванні з конкретними основними об’єктами досліджень;
7.2. Роздільне дослідження, у тому числі:

–  визначення та застосування критеріїв та (або) вимог до затверджен-
ня/відмови в затвердженні результатів, отриманих у ході застосуван-
ня вимірювальних, інструментальних тощо методів;
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–  документування результатів застосування вимірювальних, інстру-
ментальних тощо методів дослідження (вимірювань, досліджень,  
у т.ч. режими роботи устаткування тощо) об’єктів з визначенням 
форми подання (документування);

–  піддання результатів досліджень процедурі оцінювання невизна-
ченості;
7.3. Експертний експеримент;
7.4. Порівняльне дослідження;
7.5. Оцінка результатів проведеного дослідження та формулювання 

висновків;
7.6. Оформлення ходу та результатів експертного дослідження ви-

сновком.
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резюме
В данной работе, с учетом наследия, полученного в период становления и разви-

тия криминалистики, современного теоретического и практического опыта в области 
судебной экспертизы, а также требований стандартов управления качеством, адаптиро-
ванных в Украине, предложены актуализированные структура и содержание экспертной 
методики.
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Summary
In this paper, taking into account the heritage, resulting in the period of the formation and 

development of criminology, contemporary theoretical and practical experience in the field of 
forensic examination, as well as the requirements of quality management standards, adapted to 
Ukraine, offered the updated structure and content of the expert technique.

М.є. бондар, канд. юрид. наук, зав. відділом

Київський НДІ судових експертиз

проблеМні питання застосУВання  
експертних Методик при проВеденні 

конкретних досліджень

Стаття присвячена процесу використання експертних методик в експертній 
практиці та деяким проблемам проведення конкретних досліджень.

Кожне конкретне експертне дослідження безпосередньо пов’язано 
з процесом експертного пізнання, його структурою, що передбачає 
використання як загальної експертної методики, так і застосування 
окремих методик дослідження. Тому вирішення питань, пов’язаних із 
ефективністю реалізації експертних методик, залежить, зокрема, від 
вивчення складного процесу експертного пізнання.

У цьому процесі в залежності від етапів дослідження можна виді-
лити деякі проблемні питання, пов’язані з використанням експертних 
методик: 1) правильний, доцільний вибір тієї чи іншої методики у 
конкретній експертній ситуації; 2) дотримання умов її застосування; 
3) оцінка результатів застосування певної методики, а також оцінка 
результатів застосування декількох методик для вирішення однієї за - 
дачі; 4) фіксація процесу та результатів застосування методики у вис-
новку експертизи.

Зупинимося докладніше на кожному з наведених питань.
Вибір типових та окремих експертних методик і побудова методики 

конкретного дослідження здійснюється особою, що проводить дану 
експертизу, в залежності від конкретної експертної ситуації. Остання 
включає у себе, по-перше, мету дослідження, тобто його кінцеву за-
дачу (те, чого потрібно досягнути в результаті проведення експертизи, 
очікувану відповідь на питання) і задачі проміжні, тобто підзадачі 
дос лідження, а по-друге, умови, в яких дана мета і задачі повинні бути 
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досягнуті. Ці умови можна розділити на об’єктивні, тобто такі, що від-
носяться до об’єктів та зразків дослідження у тому стані, в якому вони 
надані на експертизу, а також умови технічного оснащення експерта, 
його інформаційної забезпеченості і т.д., та суб’єктивні — пов’язані 
із особистими якостями експерта, що проводить дану експертизу. До 
останніх можна віднести: а) рівень оволодіння спеціальними знання-
ми, тобто знання експертом предмета свого дослідження, загальної, 
типових та окремих експертних методик за своєю спеціальністю, а 
також ознайомлення із сутністю та можливостями деяких методик 
суміжних галузей знань; б) особистий експертний досвід у практич-
ному застосуванні цих знань, а також вивчення експертної практики, 
“колективного досвіду” експертів даної спеціальності; в) психологічні 
якості експерта, його можливості сприйняття та збереження у пам’яті 
інформації про специфічні властивості та ознаки об’єктів, про методи 
та особливості методик дослідження, специфіку обробки сприйнято-
го та вміння скористуватися ним у конкретній експертній ситуації;  
г) особливості характеру експерта, моральні якості його особистості, що 
обумовлюють відношення до роботи у цілому та до кожного конкрет-
ного дослідження, зокрема; д) фізичний та емоційний стан експерта в 
момент проведення даної експертизи.

Складність вибору експертної методики визначається складністю 
конкретної експертної ситуації. У нестандартній, проблемній ситуації 
вибір найбільш ефективних методів та застосування їх у правильній 
послідовності навіть для кваліфікованих експертів часто представляє 
певні труднощі та пов’язані з пробами та помилками, з відданням пе-
реваги “улюбленим” способам. Проблемність же експертної ситуації 
також може бути обумовлена як об’єктивними, так і суб’єктивними 
причинами. До об’єктивних причин, що ускладнюють вибір типових 
й окремих методик та побудову конкретної методики експертного дос-
лідження, можна віднести такі:

1) складність, нестандартність вирішуваної експертом задачі. Як 
пише Г.Л. Грановський, у стандартних задачах міститься вихідна ін-
формація, достатня для рішення, самі похідні дані визначають спосіб 
рішення. У нестандартній задачі інформація, що міститься, достатня 
для того, щоб вести пошук рішення у відповідності з алгоритмами лише 
до деякої межі [1]. Далі конкретна методика будується у відповідності 
з творчими здібностями експерта;

2) певний (такий, що ускладнює вирішення задачі) стан об’єктів 
дослідження та зразків — у тому вигляді, як вони надані експерту (на-
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приклад, дуже малий обсяг досліджуваного тексту, не зіставлювані з 
досліджуваним об’єктом зразки і т.п.);

3) брак інформації про досліджувані об’єкти та зразки (наприклад, 
про вік та стан передбачуваного виконавця запису або особи, від імені 
якої виконаний досліджуваний підпис, і т.п.);

4) недостатня розробленість загальної методики дослідження, а 
також відсутність стандартних окремих експертних методик для ви-
рішення поставленої задачі;

5) неможливість застосування у наявних умовах тієї чи іншої окре-
мої методики, розробленої для вирішення даного питання, через від-
сутність певних матеріалів або технічних засобів, несправності облад-
нання і т.д.

Суб’єктивними причинами, що визначають труднощі вибору мето-
дики, на наш погляд, є такі:

1) недостатність професійних знань (у тому числі й незнання пев-
них експертних методик за своєю спеціальністю);

2) малий стаж роботи за спеціальністю, а отже — невеликий екс-
пертний досвід (у практиці використання тих чи інших методик, зокре-
ма). Звісно, що для починаючого експерта труднощі вибору та правиль-
ного використання певної методики дослідження більш відчутні, ніж 
для експерта, що має значний стаж роботи за даною спеціальністю;

3) особливості психології та характеру експерта, що негативно 
впливають на його ділові якості у цілому. Так, експерт, що володіє ви-
сокорозвинутою інтуїцією, скоріш вибере правильний шлях вирішення 
експертної задачі, ніж його колега, який такою властивістю не володіє 
(за інших рівноцінних умов). До речі, про інтуїцію експерта абсолютно 
справедливо відмічають Л.В. Пустовалов та Ю.І. Сосєдко, підкреслю-
ючи, що інтуїція, приймаючи участь як елемент творчого мислення 
на протязі всього проведення експертизи, в основному проявляється 
на початковому її етапі та при вирішенні конкретних питань, допома-
гаючи експерту висунути певну гіпотезу, яка потім повинна піддатися 
всебічному дослідженню, в результаті якого у експерта формується 
“внутрішнє переконання” та впевненість, що ним обрані адекватні та 
всебічні методи дослідження, дотримані усі необхідні умови та резуль-
тати можуть трактуватися конкретно й однозначно [2];

4) певний (несприятливий для вирішення задачі) фізичний або 
емоційний стан експерта, його психічний настрій у момент проведення 
конкретного експертного дослідження, що також може негативно впли-
нути на його властивості до визначення найбільш ефективного способу 
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дослідження, оскільки людина не може повністю абстрагуватися від 
свого самопочуття, стану при здійсненні будь-якого роду діяльності, у 
тому числі — при проведенні конкретної експертизи.

Наведені суб’єктивні фактори, що обумовлюють проблемність екс-
пертної ситуації, є взаємозалежними. Наприклад, спеціаліст з доброю 
пам’яттю та прагненням до отримання нових знань буде мати й більш 
високий рівень професійних знань у порівнянні з експертом, який 
цими якостями не володіє.

Крім того, також існує взаємозв’язок між об’єктивними та суб’єк-
тив ними факторами у цілому, оскільки одна й та ж ситуація з точки зору 
об’єктивних факторів може бути більш чи менш складною в залежності 
від особи експерта, що проводить дане дослідження.

Вибір методики дослідження у конкретній ситуації залежить і від 
мети застосування цієї методики, тобто від того, у здійсненні яких саме 
її функцій у більшому ступені зацікавлений експерт у даний момент 
дослідження. Так, якщо будь-яка методика являється єдиним способом 
вирішення завдання, що стоїть перед експертом, то тут проблема вибору 
по суті відсутня. Дана методика обов’язково повинна використовува-
тись експертом, якщо у нього є для цього можливості, оскільки лише 
таким чином можливо досягнути поставленої мети. Якщо ж мається 
декілька методик для вирішення конкретної задачі, то експерт при 
виборі скоріш за все буде керуватися критерієм їх надійності, так як 
і в цьому випадку він зацікавлений, у першу чергу, у здійсненні вирі-
шальної функції експертної методики.

Проте експертна ситуація може бути така, що експерт при обранні 
методики повинен буде врахувати не тільки головний критерій її ефек-
тивності — надійність, але й додаткові — забезпечення збереження 
речового доказу, тривалість дослідження, необхідність використання 
певного обладнання, економічний критерій та ін., тобто обере експерт-
ну методику з урахуванням її прагматичної функції. Наприклад, при 
несправності будь-якого приладу експерт буде змушений відмовитись 
від застосування експертної методики, що передбачає експлуатацію 
цього приладу, та використати іншу методику для вирішення постав-
леної задачі.

Особа, що проводить експертне дослідження, може прийняти рі-
шення про застосування певної методики й у тому випадку, коли задача 
ним вже вирішена за допомогою іншої експертної методики. Це може 
бути зроблене ним з метою отримання додаткової інформації, для пере-
вірки отриманих раніше результатів, тобто для кінцевого формування 
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свого внутрішнього переконання, а також для підтвердження та об-
ґрунтування висновку в документі, де викладені результати експертного 
дослідження. У цьому випадку експерт зацікавлений у використанні 
оціночної та обгрунтувальної функцій додаткової методики досліджен-
ня, що застосовується поряд із основною. Але й тут експертом буде 
врахована прагматична функція додаткової методики, оскільки остання 
буде застосована лише тоді, коли у експерта є для цього певне облад-
нання, якщо ця методика не дуже складна та трудомістка і т.д. Експерт 
може звернутися до певної методики й для обґрунтування своєї відмови 
від вирішення питання або для констатації факту про неможливість 
його вирішення, також використовуючи при цьому обґрунтувальну 
функцію цієї методики.

У ряді випадків нова експертна методика застосовується і з метою її 
апробації або впровадження в експертну практику. Якщо ця методика 
використовується не сама по собі як єдино можливий у даній ситуації 
спосіб вирішення завдання, а тільки поряд з основною методикою 
дослідження, то тут відбувається здійснення її пізнавальної функції  
(навіть якщо вона застосовується суто формально). Експерт не тільки 
набуває нові знання та практичні навички, але й отримує можливість 
оцінити нову методику та у подальшому застосовувати її по мірі необ-
хідності у своїй практиці або відмовитись від неї. Іноді ж спеціаліст, 
знаючи недоліки та слабкі сторони певної методики, може допомогти 
в її удосконаленні та доопрацюванні.

Стосовно вибору експертної методики слід також зупинитися на 
ролі керівника експертної установи (підрозділу) у даному питанні. 
Керівник експертної установи (підрозділу) при ознайомленні з виснов-
ком експертизи перед направленням його органу, що призначив дану 
експертизу, може звернути увагу експерта на доцільність використання 
будь-яких експертних методик для вирішення поставлених питань. 
Подібні рекомендації, як правило, надаються починаючим експертам, 
що мають невеликий стаж роботи за спеціальністю. Проте у дискусії з 
експертом керівник може діяти лише переконанням, посилаючись при 
цьому на наукові положення, на свої спеціальні знання та власний екс-
пертний досвід. Вдаватися же при цьому до адміністративних способів 
впливу на експерта керівник не має права [3].

Розглянемо коротко сам процес застосування експертом обраної 
типової або окремої методики дослідження. У цьому процесі основну 
роль відіграє керуюча функція експертної методики, тобто тепер вже 
сама обрана експертом методика регулює його дії у процесі досліджен-



121

ня. Тим не менш, як показало інтерв’ювання (опитування), більшість 
експертів вважає можливою певну модифікацію, пристосування тих чи 
інших положень методики стосовно конкретної експертної ситуації в 
залежності від особливостей конкретних об’єктів та задач.

Крім того, експерти вважають за можливе уточнення методик у 
процесі їх застосування у таких випадках:

а) при моральному “старінні” методики (і, як наслідок, її недос-
коналість);

б) коли нова методика не розрахована на наявну базу приладдя СЕУ, 
яка потребує оновлення;

в) якщо неясним є викладення методики у методичній літературі. 
Якщо є можливість, окремі положення уточнюються після консультації 
з розробником методики, що дозволяє в подальшому усунути недос-
коналість її описання;

г) якщо загальна методика в цілому, а також типові та окремі мето-
дики знаходяться у стадії розробки;

д) при великому досвіді використання тієї чи іншої методики, коли 
експерт практичним шляхом встановлює значущість, обов’язковість 
застосування певних її положень;

є) коли у процесі дослідження експерт починає усвідомлювати, які 
саме ознаки, параметри будуть суттєвими, а які не вплинуть на вис-
новок. Останні при використанні методики не враховуються, тобто у 
цьому випадку відбувається зміна методики у бік спрощення.

У всіх цих випадках практика застосування експертних методик 
сприяє їх доопрацюванню, є базою їх вдосконалення.

Стосовно оцінки результатів застосування тієї чи іншої методики, 
необхідно підкреслити, що оціночна діяльність експерта пронизує весь 
процес дослідження, на всіх його етапах та стадіях. Являючи собою 
певного роду систему, вона включає до свого складу одним з елемен-
тів оцінку застосованої експертної методики, причому ця оцінка є й 
частиною самостійного етапу експертного пізнання, пов’язаного з 
аналізом проведеного дослідження і формуванням внутрішнього пере-
конання експерта. Тому загальні положення, що стосуються оціночної 
діяльності експерта, відносяться і до оцінки результатів застосування 
експертної методики.

Слід зазначити, що елемент суб’єктивного дуже великий в оці-
ночній діяльності експерта, але, як вважає Л.Є. Ароцкер, необхідно 
створення певної системи в оцінці ознак, яка правильно спрямовувала 
б практичну діяльність експерта [4]. Це, перш за все, обумовлено тим, 



122

що на оціночну діяльність експерта (та, зокрема, на оцінку результатів 
застосованої ним методики експертного дослідження) впливають не 
тільки суб’єктивні фактори (про які буде йти мова далі), але й фактори 
об’єктивні. До останніх можна віднести: 1) матеріали справи, які міс - 
тять дані, що мають значення для формування оціночних суджень 
експерта; 2) наукові положення загальної методики експертного дос-
лідження; 3) ступень досконалості застосовуваних експертних методик 
(їх надійність, показовість результатів тощо).

У числі суб’єктивних факторів оціночної діяльності експерта у 
відношенні використовуваних методик можна назвати усі ті якості 
експерта, які вказувалися вище при характеристиці експертної ситу-
ації (рівень оволодіння спеціальними знаннями, особистий експерт-
ний досвід, психологічні якості особистості експерта та особливості 
його характеру). Крім цих факторів, на оцінку застосованої мето-
дики впливає суб’єктивна віра експерта у надійність її результатів.  
Ця впевненість, у свою чергу, залежить від ступеня досконалості да-
ної методики, показовості результатів її застосування, від позитивної 
практики її використання як самим експертом, що проводить дослі-
дження, так і його колегами. Таким чином, і тут можна прослідкувати 
взаємозв’язок об’єктивних та суб’єктивних факторів, що впливають на 
пізнавальну (у даному випадку — оціночну) діяльність експерта: чим 
досконаліша експертна методика, тим багатшим є позитивний досвід 
її застосування, а отже, тим більша впевненість експерта у надійності  
її результатів.

Якщо при експертному дослідженні використовувалось декілька 
методик для вирішення однієї задачі (наприклад, якісно-описова, 
імовірнісно-статистична, комп’ютерна), то результати застосування 
кожної з них повинні оцінюватися (й оцінюються) окремо, а потім 
вже дається загальна оцінка отриманих результатів. Якщо застосування 
кожної з цих методик призводить до однакових результатів, то дана 
експертна ситуація є простою. З проблемною експертною ситуаці-
єю експерт стикається у тому випадку, коли застосування декількох 
методик призводить до різних (а іноді й протилежних) виснов ків. 
У такому випадку при оцінці результатів кожної методики та їх су-
купності “працюють” усі перелічені вище об’єктивні та суб’єктивні 
фактори, які впливають на формування внутрішнього переконання  
експерта.

Розглянемо питання, яке стосується відображення експертної ме-
тодики та результатів її застосування у висновку експертизи.
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Враховуючи реальні сучасні умови роботи експерта, ступінь його 
навантаження, уявляється, що докладне описання у висновку експерта  
усіх операцій, пов’язаних із застосуванням тієї чи іншої методики, 
є недоцільним. Але, оскільки висновок експерта є носієм доказової 
інформації, його зміст повинен гарантувати правосуддя від будь-якого 
викривлення цієї інформації, дати можливість особі чи органу, що при-
значив експертизу, оцінити умовивід експерта, у необхідних випадках 
перевірити правильність його висновків шляхом проведення повторної 
експертизи. Для забезпечення обґрунтувальної функції експертної 
методики, на наш погляд, при складанні висновку експертизи можна 
рекомендувати таке:

1) при використанні нових методик доцільно наводити дані, що 
обґрунтовують їх надійність. Такими даними можуть бути, наприклад, 
посилання на відповідні літературні джерела, відомості про затверджен-
ня даної методики відповідними органами, про рекомендації наукової 
конференції і т.п.;

2) забезпечити наочність результатів застосування тієї чи іншої 
методики. Зокрема, до висновку експерта слід додавати відповідні 
таблиці, діаграми, заключні результати застосування комп’ютерних 
програм тощо;

3) дослідницька частина висновку по можливості повинна бути ви-
кладена мовою, зрозумілою для осіб, що не мають спеціальних знань;

4) у висновку експерта обов’язково відображаються оціночні су-
дження експерта. Якщо експерт використовує декілька методик для 
вирішення однієї задачі, то, на нашу думку, у висновку слід наводити 
не тільки загальну оцінку результатів їх застосування, але й проміжні 
оціночні судження по кожній з цих методик. Л.Ю.Ароцкер вважає, 
що такий підхід до оцінки дає можливість встановити вплив кожної з 
методик на формування висновків експерта, тобто на оцінку резуль-
татів дослідження [5]. Якщо окремі висновки, яких дійшов експерт, 
використовуючи декілька методик, різняться за ступенем категорич-
ності, то при формулюванні загального висновку експерт обов’язково 
повинен його обґрунтувати, пояснивши при цьому наявну різницю у 
проміжних висновках.

Таким чином, нами були визначені деякі проблемні моменти, по-
в’язані з використанням експертних методик при проведенні конкрет-
них експертних досліджень. Правильний підхід до їх розв’язання сприяє 
не тільки підвищенню якості експертної роботи, але й удосконаленню 
розроблених експертних методик.
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Summary
In this article the process of applying of expert methods in concrete expert studies is 

analyzed, some of the issues connected with the implementation of methods in expert practice 
are highlighted, recommendations for solving problematic situations are suggested.
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Висвітлено проблемні питання розробки та репрезентації експертних мето-
дик. Визначено поняття методики як документа в загальновживаному сенсі, 

експертної методики, запропоновано структуру експертної методики
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Для вирішення експертних задач з урахуванням потреб судово-
слідчої практики в держаних спеціалізованих установах, які здійснюють 
судово-експертну діяльність, проводяться науково-дослідні роботи,  
у результаті яких створюються нові методики експертних досліджень  
та актуалізуються вже існуючі. З метою систематизації науково-мето-
дичних джерел у будь-якій експертній галузі повинно бути чітко ви-
значено поняття методики експертного дослідження як видання, до-
кумента [1]. Особливо, ці питання набувають актуальності на сучасному 
етапі розвитку судової експертизи в Україні у світлі судової реформи, 
зокрема прийняття нового Кримінального процесуального кодексу, 
атестації та державної реєстрації експертних методик тощо.

Питання документування методик (останні — в загальновжива-
ному сенсі), у тому числі експертних методик, або їх (методик) “лега-
лізація” (репрезентація) як різновидів друкованих видань, ставилося 
неодноразово, як і питання щодо їх (методик) змісту та структури як 
бібліографічних джерел [2–8]. Проведений аналіз із зазначених питань 
показує наступне.

Великим тлумачним словником української мови [9] визначено, 
у тому числі, що методика — це документ, який описує послідовність 
методів, правил і засобів виконання роботи (2).

Відповідно до ДСТУ ISO 9000:2007 “Системи управління якістю. 
Основні положення та словник термінів” [10] методика або процедура —  
установлений спосіб виконування роботи чи процесу, а процес — сукуп-
ність взаємопов’язаних або взаємодійних робіт (операцій), що перетворює 
входи на виходи.

ДСТУ ISO 9001:2009 “Системи управління якістю. Вимоги” [11] 
визначено те, що документація системи управління якістю має охоплю-
вати, зокрема, задокументовані методики, але, яким чином методики 
повинні документуватися, не вказано.

При цьому, у ДСТУ 3017–95 “Видання. Основні види. Терміни та 
визначення” [12], який відповідає міжнародному стандарту ISO 5127/2  
у частині визначення видів видань, поняття методики як видання взагалі 
відсутнє. Зазначеним стандартом визначені загальні поняття видань 
та класифіковано видання за їх цільовим призначенням, за аналітико-
синтетичним переробленням інформації, за інформаційними ознаками, 
за видами неперіодичних видань тощо.

Видання за цільовим призначенням у стандарті класифіковано за 
13-ма видами з наданням визначення кожному виду видань. При цьому, 
слід зазначити, що стандарт в інтерпретації ДСТУ 3017–95 визначений 
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як нормативне виробничо-практичне видання з комплексом норм, 
правил та вимог щодо об’єкта стандартизації, установлених та затверд-
жених відповідно до чинного законодавства. Тобто, стандарти є, перш 
за все, нормативними документами, які обов’язкові для виконання.

Синтез результатів аналізу поняття методики як установленого 
процесу роботи та методики як документа, а також результатів аналізу 
визначень видань за цільовим призначенням, ураховуючи те, що вони 
регламентовані, у тому числі, зазначеними вище стандартами, тобто 
нормативно, дає підстави для визначення поняття методики як видання 
в загальновживаному значенні наступним чином. Методика — це нор-
мативне діяльнісно-прикладне виробничо-практичне видання (видання 
норм, правил і вимог з конкретних сфер виробничо-практичної ді-
яльності), що регламентує послідовність застосування системи методів і 
засобів, а також правил при виконанні певної роботи.

Синтез же результатів аналізу поняття методики в загальновжива-
ному розумінні як документа та актуалізованого поняття експертної 
методики дає підстави для визначення конкретного поняття експертної 
методики як видання, а саме: експертна методика як видання — до-
кумент, який визначає детально регламентовану програму вирішення 
експертної задачі (експертних задач), яка складається з послідовних 
практичних та розумових операцій, що спрямовані на пізнання властивос-
тей і зв’язків досліджуваних об’єктів (матеріальних об’єктів, явищ, подій) 
та передбачають для цього застосування системи методів та засобів, а 
також правил при проведенні експертного дослідження.

З наведених вище визначень поняття методики в загальновживано-
му значенні, поняття експертної методики, а також їх понять як видань, 
документів, випливає те, що методика — це норма (установлений про-
цес роботи, нормативне діяльнісно-прикладне виробничо-практичне 
видання, регламентована програма, система приписів тощо — див. 
вище).

Проведеним інформаційним пошуком серед нормативних видань, 
що регламентують у системі Національної стандартизації правила по-
будови, викладання оформлення та вимоги до змісту нормативних 
документів, виділено ДСТУ 1.5:2003 з аналогічною назвою [13], який 
відповідає другій частині міжнародного стандарту ISO/IEC Directives, 
part 2, 2001, NEQ [14]. Незважаючи на те, що зазначений документ 
фактично регламентує порядок розробки та репрезентації національних 
стандартів, ураховуючи певні прогалини у регламентації розробки та 
репрезентації методик як видань, за наведених вище причин, доціль-
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но взяти його (ДСТУ 1.5:2003) вимоги за основу при розробці змісту 
та структури методик як нормативних видань, а також їх (методик) 
оформленні.

Так, наприклад, структура стандарту (замість “структура стандар- 
ту” — читайте “структура методики”) включає, у тому числі:

• структурні елементи:
1) елементи передньої частини:

–  титульний аркуш;
–  передмова;
–  зміст;
–  вступ;

2) елементи основної частини:
–  назва;
–  сфера застосування;
–  нормативні посилання;
–  терміни та визначення понять;
–  познаки та скорочення;
–  вимоги до об’єкта стандартизації (замість “об’єкта стан-

дартизації” — читайте “порядок проведення експертного 
дослідження”);

–  додатки;
–  бібліографічні дані.

Крім того, у ДСТУ 1.5:2003 визначено вимоги до змісту кожного 
з розділів нормативного документа, який розроблюється, та порядку 
його (нормативного документа) оформлення.

Синтезування ж інформації, викладеної вище, з урахуванням ви-
мог до мінімально необхідної інформації, яка повинна бути визначена 
у методиці відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 “Загальні вимоги 
до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій” 
[15], дозволяє визначити структуру експертної методики як видання 
(документа), а саме:
–  титульний аркуш з найменуванням (назвою) методики;
–  передмова;
–  реєстраційний код у Реєстрі методик проведення судових експер-

тиз;
–  зміст;
–  вступ;
–  нормативні посилання;
–  терміни та визначення понять;
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–  познаки та скорочення;
–  сфера застосування методики: експертна галузь, експертні завдання 

(типові питання), що вирішуються методикою;
–  перелік основних об’єктів дослідження;
–  порівняльні об’єкти дослідження — стандартні зразки, вихідні ета-

лони, зразки для порівняння: вимоги до них;
–  методи, які застосовуються для вирішення експертних завдань, що 

вирішуються методикою (описи умов застосування методів);
–  засоби вимірювальної техніки, дослідницьке (випробувальне) і до-

поміжне устаткування, витратні матеріали, їх мінімально необхідні 
характеристики;

–  порядок проведення дослідження:
–  попереднє (підготовче) дослідження, у тому числі:

–  установлення параметрів або кількісних показників та 
границь, що підлягають визначенню;

–  визначення вимог до технічних характеристик апаратури 
та устаткування, які застосовуватимуться при проведенні 
досліджень;

–  установлення необхідних умов довкілля та необхідного 
періоду стабілізації;

–  прикріплення ідентифікаційних знаків (маркування) після 
ототожнення об’єктів дослідження, поводження з ними, 
порядок транспортування об’єктів, їх зберігання та готу-
вання зразків;

–  перевіряння, необхідні перед початком робіт, зокрема і пе-
ревіряння нормального функціонування і, якщо необхідно, 
калібрування та регулювання устаткування перед кожним 
його використанням;

–  визначення способу (способів) реєстрації спостережень та 
результатів досліджень, що планується провести;

–  вжиття заходів безпеки, яких треба дотримуватися, з ура-
хуванням застережень про ступінь безпеки при роботі 
на конкретному устаткуванні з конкретними основними 
об’єктами досліджень;

–  роздільне (аналітичне) дослідження, у тому числі:
–  визначення та застосування критеріїв та (або) вимог до 

затвердження/відмови в затвердженні результатів, отрима-
них у ході застосування вимірювальних, інструментальних 
тощо методів;
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–  документування результатів застосування вимірювальних, 
інструментальних тощо методів дослідження (вимірювань,  
досліджень, у т.ч. режими роботи устаткування тощо) об’єк-
тів з визначенням форми подання (документування);

–  піддання результатів досліджень процедурі оцінювання 
невизначеності.

–  експертний експеримент;
–  порівняльне дослідження;
–  оцінка результатів (синтез) проведеного дослідження та фор-

мулювання висновків;
–  оформлення ходу та результатів експертного дослідження ви-

сновком.
–  додатки;
–  бібліографічні дані;
–  інформація про внесені зміни;
–  інформація про розробників.
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резюме
В данной работе проведен анализ нормативно-методического обеспечения раз-

работки и репрезентации экспертных методик, определены понятия методики как 
документа в общепринятом смысле, экспертной методики. Предложена структура экс-
пертной методики как документа, с учетом требований стандартов управления качеством, 
адаптированных в Украине.

Summary
In this paper, an analysis of regulatory and methodological support of the development and 

representation of expert techniques was made, were determined the concept of the technique as 
a document in the common sense, of the expert technique. The structure of a document as an 
expert technique was suggested, taking into account the requirements of quality management 
standards adapted in Ukraine.
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саМоконтроль  
В експертноМУ дослідженні

Розглянуто поняття та значення самоконтролю в експертному дослідженні, 
визначено принципи його здійснення, розроблено критерії оцінки експер-
том власного висновку, сформульовано рекомендації для експертів по 

здійсненню самоконтролю на всіх стадіях експертного дослідження.

Висновок експерта є одним із процесуальних джерел доказів, і як 
і інші докази підлягає оцінці. У випадку визнання висновку експерта 
необґрунтованим та сумнівним має місце призначення повторної екс-
пертизи або допит експерта в суді. Аналіз судової та експертної практики 
свідчить, що не завжди визнання висновку необґрунтованим, сумнівним 
зумовлено експертною помилкою або наданням завідомо неправдивого 
висновку. У багатьох випадках призначення повторних експертиз та до-
пит експерта у суді були спричинені факторами суб’єктивного характеру, 
які мали місце під час складання та оформлення висновку експерта, до 
яких слід віднести: використання нечіткої або незрозумілої для учасників 
судового провадження термінології; недостатню наукову обґрунтованість 
висновку (неповний перелік посилань на науково-методичні джерела); 
нелогічне викладення матеріалу; незрозумілу ілюстративність процесу 
дослідження; відсутність певних реквізитів у висновку тощо.

На наш погляд, випадків необґрунтованого призначення додатко - 
вих та повторних експертиз, невиправданих допитів експертів можна 
запобігти шляхом підвищення самоконтролю експерта під час здійс-
нення дослідження та складання висновку. Але на поточний час у ме-
тодичних розробках та наукових рекомендаціях відсутні вказівки щодо 
самоконтролю як елементу експертного дослідження.

Метою даної статті є визначення терміну “самоконтроль” стосовно 
експертного дослідження, конкретизація його принципів та критеріїв, 
а також розробка рекомендацій для експертів щодо його здійснення.

У психології самоконтроль розуміють як “один із проявів свідомої 
регуляції людиною власної поведінки і діяльності в інтересах забез-
печення відповідності їхніх результатів поставленим цілям, встанов-
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леним вимогам, правилам, зразкам”1, або як “усвідомлення та оцінку 
суб’єктом власних дій, психічних процесів та станів. Його поява та 
розвиток визначається вимогами суспільства до поведінки людини”2. 
Таким чином, самоконтроль в експертному дослідженні має визначати-
ся у контексті оцінки висновку експерта іншими учасниками судового 
провадження, а саме оцінкою та регуляцією експертом власної діяль-
ності під час здійснення експертного дослідження та оформлення його 
результатів відповідно до вимог чинного законодавства.

Отже, основними ознаками самоконтролю (у широкому розумінні) 
є: усвідомлюваний характер; оцінка; направлена діяльність щодо забез-
печення відповідності встановленим вимогам.

Проблемам оцінки висновку експерта присвячені роботи таких 
вчених як Т.В. Авер’янова, А.І. Вінберг, О.Я. Вишинський, Ю.М. 
Грошовий, М.М. Єгоров, О.О. Зайцева, Є.П. Іщенко, Є.Г. Коваленко, 
Ю.К. Орлов, О.Р. Россинська, М.С. Строгович, В.Ю. Шепітько, О.Р. 
Шляхов та інших.

У правовій та криміналістичній літературі під оцінкою доказів ро-
зуміють “логічний процес установлення допустимості та стосовності 
доказів, наявності і характеру зв’язків між ними, визначення ролі і 
шляхів використання доказів з метою з’ясування істини”3, “розумову 
діяльність … слідчого, прокурора і судді (суду), яка спрямована на 
пізнання фактів для встановлення істини по справі і що здійснюється 
в певних логічних формах відповідно до закону і праворозуміння за 
їх внутрішнім переконанням, заснованим на всебічному, повному й 
об’єктивному аналізі всіх обставин справи в їх сукупності, спрямована 
на встановлення достовірності та належності, допустимості й достат-
ності доказів, їх взаємозв’язку і значення для вирішення питань, що 
становлять предмет доказування”4.

Під оцінкою висновку судового експерта розуміють “процес вста-
новлення достовірності, належності та допустимості висновку, визна-
чення форм і шляхів його використання у доказуванні”.5

1  Акмеологический словарь. Второе издание / Под общ. ред. А.А. Деркача. — М.: Изд-во 
РАГС, 2005. — С. 111.

2  Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. — Минск: Харвест, 1998.
3  Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський 

і російсько-український) / За ред. акад. НАН України В.Я. Тація. — Харків: Право, 
2001. — 560 с.

4  Коваленко Є.Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: Підручник. — К.: 
Юрінком Інтер, 2006. — 632 с.

5  Россинская Е.Р. Теориясудебнойэкспертизы: учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, 
А.М. Зинин; под. ред. Е.Р. Россинской. — М. : Норма, 2009. — 384 с.
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Як зазначають Є.Г. Коваленко та В.Т. Маляренко, доказ складається 
з трьох елементів: тези (судження, істинність якого обґрунтовують у 
процесі аргументації); аргументів та демонстрації.1

Оцінка аргументаційної частини висновку експерта відображена 
системою елементів, до якої входять: 1) суб’єкт (судовий експерт);  
2) об’єкт (конкретні факти, обставини, явища, матеріальні об’єкти);  
3) предмет (підсистема ознак об’єкта, щодо якої встановлюється її зна-
чущість); 4) підстава (зразки, норми, стандарти, почуття, переконання, 
знання тощо, з огляду на які експерт надає оцінку, його внутрішнє 
переконання); 5) характер (визначає якісну орієнтованість процедури 
зіставлення об’єкта з еталоном та виявляє, чи кваліфікує оцінка свій 
об’єкт як такий, що відповідає/не відповідає еталону); 6) аксіологічна 
шкала (містить зони позитивних, негативних та нейтральних ознак.

Пізнання результатів експертного дослідження учасниками судо- 
вого провадження здійснюється під час їхнього ознайомлення із вис-
новком експерта, у зв’язку з чим форма та зміст демонстрації резуль - 
татів експертизи також мають певний вплив на учасників.

Для забезпечення доказового значення висновку експерта, правиль-
ного його сприйняття та оцінки учасниками судового провадження, 
самоконтроль має здійснюватись шляхом оцінки відповідності висно-
вку наступним критеріям. 1) Належність. Належними, згідно з ст. 85 
кримінального процесуального кодексу України2 є докази, які прямо чи 
непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підляга-
ють доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які 
мають значення для кримінального провадження. Стосовно висновку 
експерта, його належність забезпечується шляхом зазначення номеру 
кримінального провадження або справи, за якою призначено експер-
тизу, переліком об’єктів, які надійшли на дослідження та відповідністю 
цих об’єктів опису у документі, на підставі якого проводиться експер-
тиза. 2) Допустимість –визначається відповідністю порядку отримання 
доказу відповідно до вимог чинного законодавства. При здійсненні 
самоконтролю експерту слід звернути увагу на те, чи вирішені такі 
питання: чи належним чином оформлено документ, на підставі якого 
проводиться експертиза; чи належать поставлені запитання до його 

1  Кримінальний процес України: Підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. — К.: 
Юрінком Інтер, 2006. — 704 с.

2  Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. 
ред. професорів Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. — К. : Юстініан, 2012. —  
1224 с.
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компетенції; чи забезпечені права учасників процесу при призначенні 
та проведенні експертизи; чи немає у нього підстав за даною справою 
для самовідводу тощо.

При перевірці допустимості висновку експерта у частині встанов-
лення справжності наданих об’єктів, у певних випадках слід приді-
лити увагу умовам зберігання об’єктів, ступеню забезпечення недо-
пущення видозміни та знищення слідів, перевірці природи об’єктів. 
Так, наприклад, на поточний час судово-почеркознавчі та судово-
технічні дослідження документів проводяться лише по оригіналах. 
Недостатній самоконтроль експерта щодо з’ясування природи до-
кументу може приз вести до несвоєчасного направлення клопотання 
про надання додаткових об’єктів, а звідси й до затягування розгляду  
справи.

3) Достовірність висновку експерта — забезпечується шляхом його 
наукової обґрунтованості, що включає перевірку обраної методики за 
цим критерієм; оцінку відповідності обраної методики (або її частини) 
для вирішення поставленого завдання. Як зазначає Н.М. Ткаченко, 
“методика проведення судової експертизи є основним документом, 
який одночасно регулює, інформаційно забезпечує та регламентує про-
цес вирішення конкретного експертного завдання в межах проведення 
судової експертизи. Сформульовані в методиці регламентаційні умови 
при їх додержанні створюють об’єктивні засади для отримання досто-
вірних та обґрунтованих висновків за результатами проведеного дослід-
ження”, “застосована експертом методика є предметом оцінювання з 
боку слідчого чи суду, які призначили експертизу, адвокатів і навіть 
сторін у цивільних і господарських справах”.1 Вищезазначене зумовлює 
значення ролі самоконтролю під час експертного дослідження.

Аналіз експертної практики також свідчить, що здійснення само-
контролю під час експертного дослідження може запобігти помилково-
му висновку. Так, мав місце наступний випадок. Дослідженню підлягав 
кинджал, який був вилучений у гр. В. під час обшуку його автомобілю. 
Для наукового обґрунтування висновку експерт використав методику 
дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів. 
Для визначення технічної забезпеченості кинджала для ураження цілі 
були використані вимоги, що пред’являються до короткоклинкової 

1  Ткаченко Н.М. Актуальні питання науково-методичного забезпечення судово-експертної 
діяльності в Україні / Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник 
наукових праць. Вип. 12 / ред. кол.: М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько, Л.М. Головченко 
та ін. — Х.: Право, 2012. — С. 120–126.
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холодної зброї. За результатами дослідження був зроблений висновок, 
що предмет, вилучений у гр. В., є холодною зброєю, виготовленою 
заводським способом по типу мисливських кинджалів. При здійснен-
ні самоконтролю, під час оцінки майже вже готового висновку за 
критерієм наукової обґрунтованості експертом було усвідомлено, що 
для вирішення даного питання більш доцільним та науково обґрунто-
ваним було б застосування методики у частині визначення вимог, які 
пред’являються безпосередньо до мисливських кинджалів. В результаті  
застосування положень методики для вирішення поставленого завдан- 
ня експерт скорегував висновок, що вилучений у гр. В. кинджал внаслі-
док відсутності технічної забезпеченості для ураження цілі до холодної 
зброї не відноситься. Так, завдяки самоконтролю експерта, було по-
переджено помилковий висновок.

4) Повнота та всесторонність стадій експертного дослідження. 
Самоконтроль за цим критерієм здійснюється шляхом перевірки об-
сягу досліджених об’єктів, застосованих методів, проведених стадій 
дослідження.

Наведемо приклад з експертної практики. При розслідуванні кри-
мінальної справи за фактом розбою, вчиненого групою осіб, для про-
ведення дактилоскопічного дослідження до експертної установи було 
надано кілька об’єктів: пістолет із патронами, пляшки, пачки цигарок, 
інші об’єкти побутового призначення, що були вилучені під час огляду 
місця події. Експертом було зосереджено увагу на дослідженні слідів, 
придатних для ідентифікації особи, які були виявлені на пляшці та 
магазині пістолету. Проте у результаті недостатнього самоконтролю 
за критерієм повноти інформація щодо дослідження інших наданих 
об’єктів та наявності на них слідів не знайшла свого відображення, що 
зумовило необхідність допиту експерта у суді.

5) Оцінка логічної обґрунтованості отриманих результатів та аргу-
ментованості висновку. На практиці мають місце випадки, коли опис 
та викладення процесу експертного дослідження, зазначення та оцінка 
виявлених ознак побудовані поза правилами логіки. Відсутність ло-
гічної обґрунтованості отриманих результатів в експертному висновку 
призводить, як правило, до його визнання недостатньо ясним, а іноді 
необґрунтованим, сумнівним. Самоконтроль за дотриманням даного 
критерію полягає у встановленні застосованого методу описання (де-
дукції чи індукції) на кожному етапі дослідження, забезпеченні їхнього 
органічного взаємозв’язку, встановленні логічної обґрунтованості кож-
ного проміжного висновку за виявленими ознаками. Логічна обґрун-
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тованість має бути забезпечена і при складанні додатків до висновку 
експерта (фототаблиць, схем тощо).

6) Доступність. У своєму висновку експерт використовує спеціальні 
знання та терміни, які мають переважно технічну природу, і є невідо-
мими для учасників кримінального провадження. Використання таких 
термінів для правильного зрозуміння учасниками процесу має бути 
забезпечене шляхом інтерпретації. При самоконтролі за критерієм до-
ступності інформації експерту слід перевірити, наскільки зрозумілими 
для необізнаної особи будуть вживані терміни. У випадку можливості 
подвійного їх тлумачення рекомендуємо надати визначення поняття 
такого терміну у тексті висновку експерта. Так, наприклад, за даними 
опитування працівників суду, проведеного нами, неоднозначне тлума-
чення викликають такі балістичні терміни як “курок” та “спусковий 
гачок”. І хоча експертами дані терміни застосовуються завжди віднос-
но певної деталі вогнепальної зброї, але мають місце випадки, коли у 
судових засіданнях сторонами дані терміни невідповідно тлумачаться, 
що обумовлює необхідність виклику експерта до суду.

7) Оцінка ступеню внутрішнього переконання експерта у наданих 
висновках.

На нашу думку, до принципів самоконтролю слід віднести: 1) закон-
ність (має здійснюватись у межах компетенції експерта); 2) повноту —  
означає, що експертне дослідження є системним процесом, що скла-
дається з низки послідовних стадій, етапів, дій. Тому про здійснення 
належного самоконтролю можна говорити лише за умови його запро-
вадження на всіх стадіях експертизи. Самоконтроль має здійснюватись 
під час досліджень, на стадії оформлення їхніх результатів, складанні 
додатків; 3) самокритичність (оцінка наданого висновку має здійсню-
ватись як за принципом доступності інформації для необізнаної особи, 
так і за принципом “від протилежного” — тобто чи є підстави визнати 
висновок неповним, необґрунтованим, сумнівним тощо).

Отже, підвищення самоконтролю в експертному дослідженні та 
запровадження його як обов’язкового елементу методики проведення 
експертизи сприятиме забезпеченню доказового значення висновку 
експерта у судовому провадженні.

Таким чином, самоконтроль в експертному дослідженні може бути 
визначений як елемент експертної методики, що являє собою усвідом-
лювану цілеспрямовану діяльність експерта з оцінки експертного дос - 
лідження та оформлення експертного висновку. Критерії самоконтро-
лю: відповідність висновку експерта вимогам належності, допустимості, 
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достовірності доказу, повноти та всесторонності проведеного дослід-
ження, логічної обґрунтованості отриманих результатів, доступності 
спеціальних знань для необізнаної особи. Ця діяльність має здійсню-
ватись за принципами законності, повноти та самокритичності, що має 
за мету забезпечення доказового значення висновку експерта.

резюме
Рассмотрены понятие и значение самоконтроля в экспертном исследовании, опреде-

лены принципы его реализации, разработаны критерии оценки экспертом собственного 
заключения, сформулированы рекомендации для экспертов по осуществлению само-
контроля на всех стадиях экспертного исследования.

Summary
The article deals with the term and importance of self-test in expert researches, determination 

of principles of its implementation, criteria of self-assessment of expert conclusion. There are 
also formulated recommendations to experts about an implement of the self-test during all stages 
of research in the article.
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2 ВОПРОСЫ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ТАКТИКИ И МЕТОДИКИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ТЕХНИКА

т.В. Михальчук, канд. юрид. наук, ст. викладач

Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів 
Національної академії внутрішніх справ

особлиВості проВедення окреМих слідчих 
(розШУкоВих) дій У режиМі Відеоконференції

Розглядаються: правові основи використання відеоконференцзв’язку, під-
стави для проведення слідчих (розшукових) дій у режимі відеоконференції, 
особливості фіксація ходу і результатів проведення окремих слідчих (роз-

шукових) дій, проведених у режимі відеоконференції.

19 листопада 2012 року набув чинності новий Кримінальний про-
цесуальний кодекс України (далі — КПК України). Відповідно до його 
положень у кримінальне процесуальне законодавство України вводить-
ся ряд нових інститутів. Зокрема, “кримінальні правопорушення” по-
діляються на злочини та кримінальні проступки, ліквідовуються стадія 
порушення кримінальної справи та інститут повернення кримінальної 
справи на додаткове розслідування; вводиться новий суб’єкт криміналь-
ного провадження — “слідчий суддя”; запроваджується дистанційне 
досудове розслідування тощо [1].

Хотілось би зупинитись саме на дистанційному досудовому роз-
слідуванні.

Під час досудового розслідування слідчий, прокурор, слідчий суддя 
мають право прийняти рішення про проведення слідчих (розшукових) 
дій у режимі відеоконференції. Відеоконференція (далі — ВК) — це 
інформаційна технологія, що забезпечує одночасно двосторонню пере-
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дачу, обробку, перетворення і візуалізацію інтерактивної інформації на 
відстань в режимі реального часу з допомогою апаратно-програмних за-
собів обчислювальної техніки. Відеоконференцію також визначають як 
телекомунікаційну технологію інтерактивної взаємодії двох або більше 
віддалених учасників кримінального провадження з можливістю обміну 
аудіо- та відеоінформацією у реальному масштабі часу з урахуванням 
керуючих даних [2]. Взаємодію в режимі ВК також називають сеансом 
відеоконференцзв’язку.

Під ВК у кримінальному провадженні слід розуміти особливу про-
цедуру, що виконується за посередництвом телекомунікаційних техно-
логій, при якій спілкування у вигляді обміну аудіо- і відеоінформацією 
між віддаленими учасниками слідчої (розшукової) дії відбуваються на 
відстані (дистанційно), але в режимі реального часу [3, ст. 585].

Дистанційне досудове розслідування передбачає можливість про-
ведення окремих слідчих (розшукових) дій за умови, що учасники таких 
дій на момент їх проведення перебувають у різних місцях, географічно 
віддалених одне від одного на відстань, що створює неможливість їх 
безпосереднього спілкування. Таке спілкування відбувається завдяки 
використанню спеціального обладнання зв’язку і в режимі відеоконфе-
ренції з обов’язковою трансляцією зображення і звуку до місць, в яких 
перебувають особи, котрі беруть участь у слідчій (розшуковій) дії. При 
цьому слідчий, прокурор або слідчий суддя, який проводить такі дії, 
перебуває в обраному ним місці разом із одним з учасників слідчої (роз-
шукової) дії, а присутність органу розслідування біля іншого учасника 
забезпечують уповноважені на це офіційні особи [4, c. 512].

КПК України дозволяє проведення тільки двох слідчих (розшу-
кових) дій у режимі ВК — допит осіб (у тому числі одночасний допит 
двох чи більше вже допитаних осіб) та пред’явлення для впізнання 
осіб чи речей.

Підставами для проведення слідчих (розшукових) дій у режимі 
відеоконференції є (ч. 1 ст. 232 КПК України) [5]:

1) неможливість безпосередньої участі певних осіб у досудовому 
провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин (на-
приклад, стаціонарне лікування особи, перебування у відрядженні, 
відпустці);

2) необхідність забезпечення безпеки осіб (реальне місце особи, до 
якої застосовано заходи безпеки, не розголошується);

3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, 
потерпілого;
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4) необхідність вжиття таких заходів для забезпечення оперативно- 
сті досудового розслідування;

5) наявність інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слід-
чим суддею достатніми.

Вищезазначені підстави не є вичерпними, оскільки достатність ін-
ших підстав у кожному випадку визначається процесуальною особою, 
яка самостійно приймає рішення про дистанційне проведення слідчої 
(розшукової) дії, а така підстава, як оперативність вказує на необхід-
ність швидкого отримання результату певної слідчої (розшукової) дії, 
що може вплинути на весь хід розслідування чи й кримінального про-
вадження загалом.

Іншими причинами чи підставами для проведення дистанційного 
досудового розслідування можуть бути також:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

вого рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні 

лиха або інші подібні обставини);
4) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 

серйозна загроза їхньому життю;
5) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-

би на виклик.
Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування 

може бути прийнятим з власної ініціативи слідчим, прокурором, слід-
чим суддею, а також ними за обгрунтованим клопотанням будь-кого з 
учасників кримінального провадження. 

Якщо сторони кримінального провадження як із боку обвину-
вачення, так і з боку захисту, а також потерпілий заперечують щодо 
проведення допиту чи пред’явлення для впізнання дистанційно, а 
слідчий, прокурор чи слідчий суддя вважають за доцільне провести 
слідчу (розшукову) дію в такому режимі, останні мають право обґрун-
тувати своє рішення у вмотивованій постанові чи ухвалі. Виняток в 
КПК встановлено тільки для підозрюваного, оскільки дача показань 
є його правом, а не обов’язком. У випадку його відмови від участі у 
дистанційному досудовому розслідуванні, рішення щодо застосування 
РВ не буде прийматись.

Хід і результати окремих слідчих (розшукових) дій, проведених у 
режимі відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів 
відеозапису.
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Використанню в дистанційному досудовому розслідуванні технічних 
засобів і технологій надається надзвичайно важливе значення. Якщо за 
звичного порядку проведення слідчих (розшукових) дій технічні засоби 
застосовують переважно з метою фіксування ходу дії та отриманих ре-
зультатів, то в дистанційному досудовому розслідуванні визначальним є 
створення за їхньою допомогою повноцінних умов для отримання й пе-
редачі інформації на відстань у режимі реального часу, належної якості 
звукового сигналу і відеографічного зображення, за умови одночасного 
й повноцінного сприйняття інформації із кожного з віддалених місць, 
в якому відбуваються події, що пов’язані сутністю і єдністю завдань 
допиту чи впізнання. Тому з цією метою слідчий, прокурор чи слідчий 
суддя повинні залучити до участі у проведенні слідчої дії у режимі ВК 
спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями та навичками зас-
тосовування відповідних технічних засобів та технологій.

ВК має відбуватися також із забезпеченням інформаційної безпеки, 
створенням умов для унеможливлення випадкового чи навмисного 
впливу природного чи штучного характеру, що може завдати шкоди 
кримінальному провадженню, призвести до розкриття таємниці досу-
дового розслідування, змісту показань, що були надані під час слідчої 
дії, даних про осіб, які знаходяться під державним захистом тощо.

Оскільки допитувана особа має право використовувати під час до-
питу власні документи і нотатки, якщо її показання пов’язані з будь-
якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в 
пам’яті, при допиті у режимі ВК слід забезпечити можливість передачі 
такої інформації, яка міститься в документах та нотатках. Для цього в 
місці перебування допитуваної особи слід встановити сканер, а в місці 
перебування слідчого, прокурора, слідчого судді та інших учасників 
слідчої дії — принтер.

До початку проведення окремих слідчих (розшукових) дій у режимі 
відеоконференції, необхідно:
–  активувати технічні засоби відеозапису;
–  перевірити наявність вільного місця на внутрішньому носії відеоза-

пису (не менше 10 Гб вільного місця);
–  перевірити працездатність технічних засобів відеозапису, а також 

провести тестування пристроїв (мікрофони, камери тощо) та впев-
нитись, що вони працюють нормально, а відеоконференція і її запис 
здійснюється правильно.
Здійснення фіксації починається з моменту оголошення про по-

чаток її проведення.
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Під час відеоконференції поточний контроль якості звуку і відео 
та контроль працездатності технічних засобів відеозапису відбувається 
шляхом спостереження за їх роботою.

Для точної організації запису всі учасники кримінального провад-
ження повинні висловлюватися голосно і виразно.

Особа, яка братиме участь у проведенні слідчої дії дистанційно, 
може знаходитися на території, що перебуває під юрисдикцією органу 
досудового розслідування, або поза такою територією. Від цього за-
лежать особливості процедури проведення ВК.

Якщо особа знаходиться на території, що перебуває під юрис-
дикцією органу досудового розслідування, або на території міста, в 
якому він розташований, слідчий, прокурор, слідчий суддя повинні 
особисто провести організаційні заходи, налагодити зв’язок або запро-
сити спеціалістів, які налагодять канали зв’язку, забезпечать установку 
устаткування, належну якість зображення і звуку у кабінеті слідчого 
чи прокурора, залі судового засідання або у спеціально обладнаному 
приміщенні, та приміщенні, в якому знаходиться особа, яка братиме 
участь у досудовому розслідуванні дистанційно.

Службова особа органу досудового розслідування на підставі пос-
танови слідчого чи прокурора про доручення на проведення слідчої 
(розшукової) дії у режимі ВК, повинна вручити особі, яка бере участь у 
ВК та знаходиться у іншому приміщенні, пам’ятку про її процесуальні 
права, перевірити документи, що посвідчують особу, та перебувати по-
ряд з нею до закінчення слідчої (розшукової) дії.

Якщо слідчі дії дистанційно проводяться слідчим суддею, зазначені 
вище дії виконуються судовим розпорядником або секретарем судового 
засідання.

Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні дис-
танційно згідно з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у 
приміщенні, розташованому поза територією, яка перебуває під юрис-
дикцією органу досудового розслідування, або поза територією міста, в 
якому він розташований, слідчий, прокурор своєю постановою доручає 
в межах компетенції органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, 
що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства, 
органу державного бюро розслідувань, на території юрисдикції якого 
перебуває така особа, організацію проведення ВК.

Службова особа органу, що отримав доручення, за погодженням зі 
слідчим, прокурором, що надав доручення, зобов’язана в найкоротший 
строк організувати виконання зазначеного доручення.
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Копія постанови про проведення слідчої дії у режимі ВК може бути 
надіслана електронною поштою, факсимільним або іншим засобом 
зв’язку.

Службова особа, що отримала доручення, організовує ВК, викликає 
для проведення слідчої дії її учасників, перевіряє їх документи, вручає 
пам’ятки про процесуальні права та перебуває поряд з цими особами 
(або особою) до закінчення слідчої (розшукової) дії.

Якщо до особи, яка буде брати участь у досудовому розслідуванні 
дистанційно, обрано запобіжний захід — тримання під вартою в уста-
нові попереднього ув’язнення, або вона відбуває покарання в установі 
виконання покарань, то незалежно від місця розташування органу до-
судового провадження та розташування таких установ вручення такій 
особі пам’ятки про її процесуальні права — перевірку її документів, що 
посвідчують особу, здійснює службова особа такої установи, і вона ж 
перебуває поряд з учасником цієї слідчої дії до її закінчення.

Після закінчення проведення слідчих (розшукових) дій у режимі 
відеоконференції необхідно:
–  здійснити запис відеофонограми (відеофонограма — відео- та аудіо-

запис, який утворений безпосередньо під час проведення відеокон-
ференції та записаний за допомогою технічних засобів відеозапису і 
є вихідним матеріалом для виготовлення робочої та архівної копій) 
на носії відеозапису (носій відеозапису відеоконференції — диск для 
лазерних систем зчитування, на який здійснюється запис відеофоно-
грами і який є додатком до протоколу відповідної слідчої (розшукової) 
дії), створивши архівну (архівна копія відеофонограми — запис копії 
відеофонограми з технічних засобів на носій відеозапису, що має ста-
тус оригіналу та призначена для довготривалого зберігання. Архівна 
копія може використовуватись для створення робочих копій у разі їх 
недостатності, пошкодження, знищення тощо) та робочу копії (робо-
ча копія відеофонограми — запис копії відеофонограми з технічних 
засобів відеозапису на носій відеозапису. Робоча копія в окремому 
конверті додається до матеріалів кримінального провадження);

–  перевірити якість запису архівної копії;
–  архівну та робочу копії долучити до матеріалів кримінального про-

вадження.
Шляхом перегляду відеофонограми необхідно впевнитись, що її запис 

здійснено коректно і вона придатна для подальшого використання.
Заборонено залишати без нагляду технічні засоби відеозапису, пе-

редавати іншим особам пароль та/або електронний ключ, допускати 
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інших осіб до роботи з технічними засобами відеозапису, крім випадків, 
передбачених процесуальним законодавством.

Файл із записом відеоконференції зберігається тимчасово на тех-
нічному засобі відеозапису та не може бути видалений до моменту 
створення архівної та робочої копій.

Відеозйомка повинна бути організованою з таким розрахунком, щоб 
у матеріалах відеозапису як додатках до протоколу слідчої дії, містилася 
вся потрібна інформація, яка відображає події, що відбувалися під час 
слідчої (розшукової) дії в кожному з місць її проведення. Така вимога 
вказує на доцільність застосування для фіксування ходу і результатів 
слідчої (розшукової) дії, проведеної у режимі відеоконференції, не од-
нієї, а кількох відеокамер.

Як правило, ВК відбувається у режимі “реального часу” з передачею 
чіткого зображення та звуку. Винятком є випадки, коли необхідно за-
безпечити державний захист особи. Така особа може бути допитана в 
режимі ВК зі змінами зовнішності і голосу, за яких її неможливо було 
б упізнати. З цією метою застосовуються спеціальні акустичні ефекти, 
що змінюють голос, а також візуальні перешкоди технічного характеру, 
або іншим чином змінюється зовнішність особи.

За результатами допиту, впізнання у режимі відеоконференції 
складається один протокол з дотриманням вимог, що встановлені КПК 
України до складання протоколу й додатків до нього.
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ренции, особенности фиксация хода и результатов проведения отдельных следственных 
(розыскных) действий, проведенных в режиме видеоконференции.

Summary
This article discusses: the legal framework for video conferencing, the grounds for 

investigation (search) operations in a videoconference, especially fixing the progress and results of 
particular investigation (search) operations conducted with the videoconference connection.

е.д. лукьянчиков, доктор юрид. наук, профессор,  
профессор кафедры

б.е. лукьянчиков, канд. юрид. наук, доцент,  
доцент кафедры

Национальная академия внутренних дел

осВидетельстВоВание В систеМе  
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В соответствии с новым Уголовным процессуальным кодексом Украины 
анализируются задачи и виды освидетельствования как следственного 
(розыскного) действия. Проводится сравнительный анализ правового ре-
гулирования данного следственного действия в УПК России, Украины и 

других государств.

Продолжительная работа над новым Уголовным процессуальным 
кодексом Украины завершилась его принятием, а с 19 ноября 2012 года 
судебные и правоохранительные органы руководствуются его положе-
ниями в практической деятельности. Данный нормативный документ 
содержит ряд новых положений и даже целых правовых институтов, 
которые заслуживают углубленного их исследования и оценки с по-
зиций теории уголовно-процессуального права и практики уголовного 
судопроизводства. Видное место в решении задач уголовного процесса 
отводится этапу досудебного производства. В первую очередь это от-
носится к анализу средств познавательной деятельности [следственных 
(розыскных) и иных процессуальных действий].

Несмотря на достаточно продолжительную подготовку нового КПК 
Украины, многие положения о средствах познавательной деятельности 
в процессе досудебного производства, разработанные учеными и прак-
тиками, не были восприняты разработчиками. В этой связи нельзя не 
поддержать мнение В.Ю. Шепитько о том, что в новом УПК Украи-
ны фактически “утрачены” некоторые традиционные следственные 
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действия (их процедура): очная ставка, проверка показаний на месте, 
выемка и т.д.; однако внесено значительное количество негласных след-
ственных (розыскных) действий (гл. 21). При этом, каков их реальный 
механизм и с помощью каких криминалистических средств они будут 
реализованы остается неразрешенным. Также не определено надлежа-
щее соотношение негласных следственных (розыскных) действий и 
оперативно-розыскных мероприятий [1, с. 76–79].

Вместе с тем, нельзя не отметить, что в новом УПК Украины 
следственным (розыскным) действиям посвящены отдельные главы 
(XX и XXI). Некоторые исследователи считают, что основанием для 
классификации следственных действий, на две подсистемы (группы) 
было избрано такое свойство следственных (розыскных) действий, как 
необходимость сохранения в тайне фактов и методов их проведения, 
что привело к делению всех следственных действий на гласные и не-
гласные [2, с. 31–32].

Существенное расширение средств познавательной деятельности 
на этапе досудебного следствия не получило однозначной оценки со 
стороны ученых и практиков. Положительные и отрицательные сторо-
ны применения негласных следственных (розыскных) действий можно 
будет увидеть спустя некоторое время на основе изучения результатов 
следственной практики и рассмотрения подготовленных материалов 
производства в суде. Поэтому какие-либо оценки данного правового 
института на данный момент будут преждевременными.

Вместе с тем нельзя оставить без внимания отдельные моменты в 
регулировании института следственных (розыскных) действий. Как и 
предыдущий, новый УПК Украины не содержится исчерпывающий 
перечень следственных (розыскных) действий. Это приводит к не-
однозначной оценке таких действий как проникновение в жилище 
или иное владение лица (ст. 233), использование конфиденциального 
сотрудничества (ст. 275).

Уголовно-процессуальный кодекс необходимо дополнить таки-
ми следственными действиями как очная ставка, выемка, проверка 
показаний на месте. Каждое из них прошло апробацию практикой, 
подтвердило свою результативность и необходимость для собирания 
информации об обстоятельствах правонарушения.

Темой данной статьи является сравнительно-правовой анализ 
одного из следственных (розыскных) действий — освидетельствования  
(ст. 241 УПК). Следует отметить, что новый УПК расширил задачи дан-
ного следственного действия, которые состоят не только в выявлении 
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на теле лица особых примет, но и следов уголовного правонарушения. 
Подобное формулирование задач освидетельствования в полной мере 
отвечает потребностям сложившейся следственной практики. С другой 
стороны, нельзя не отметить, что развитие теории уголовного процесса 
и криминалистики в Украине происходило под влиянием аналогичных 
процессов в России и других республиках единого государства. По-
добная задача освидетельствования предусмотрена УПК РФ (ст. 179), 
Республики Беларусь (ст. 206), Казахстана (ст. 226), Армении (ст. 220), 
Молдовы (ст. 119).

Данное положение отражалось в учебниках уголовного процесса и 
криминалистики, которыми пользовались на территории Украины. Оно 
стало настолько распространенным и вошло в научный оборот, что его 
воспринимали как такое, что соответствует законодательству Украины. 
Подобное влияние сохраняется и сегодня. Наряду с установлением 
следов уголовного правонарушения или особых примет, отдельные 
авторы относят к задачам освидетельствования выявление “свойств 
лица, которые имеют значение для дела” [3, c. 313]. Данное мнение 
вполне соответствует требованиям ч. 1 ст. 179 УПК РФ, которая к зада-
чам освидетельствования относит выявление состояния опьянения или 
иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела.

Отметим, что ни предыдущий, ни новый УПК Украины установле-
ние свойств человека не относят к задачам освидетельствования, что, 
по нашему мнению, является достаточно обоснованным. Подобным 
образом разрешается данный вопрос в УПК Армении и Молдовы.

Необходимо обратить внимание на то, что новый УПК Украины 
изменяет порядок освидетельствования. В отличие от предыдущего, 
новый УПК Украины предусматривает возможность освидетельствова-
ния только на основании постановления прокурора (ч. 2 ст. 241 УПК), 
что создает дополнительные гарантии защиты личности, обеспечения 
её неприкосновенности.

УПК Украины 1961 г. Предусматривал два вида освидетельствова-
ния в зависимости от субъекта, который проводил осмотр тела че-
ловека. Следственное — проводимое следователем, лицом, произ-
водящим дознание, прокурором; медицинское — мог проводить су-
дебно-медицинский эксперт, а при его отсутствии врач, который имел 
соответствующие специальные знания.

Из содержания ст. 179 УПК РФ усматривается, что освидетельство-
вание, как следственное действие, производится следователем. При 
необходимости он может привлечь к участию в его производстве врача 
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или другого специалиста. Результаты произведенного освидетельство-
вания отражаются в протоколе (ст. 180 УПК РФ).

Анализ ст. 241 нового УПК Украины не позволяет сделать одно-
значный вывод о видах освидетельствования. Следственное освидетель-
ствование не вызывает сомнений. Его проводит следователь, а в случае 
необходимости с участием судебно-медицинского эксперта или врача. 
Когда речь идет о медицинском освидетельствовании, некоторые воп-
росы остаются не разрешенными. В статье отмечается, что оно может 
проводиться врачом с согласия лица, которое освидетельствуется и не 
упоминается о судебно-медицинском эксперте. По нашему мнению, в 
этом есть соответствующий пробел. Проведение освидетельствования 
судебно-медицинским экспертом может быть более результативным. 
Такая деятельность непосредственно связана с его профессиональ-
ными обязанностями, является повседневной работой. Сомнения в 
существовании данного вида освидетельствования в современном из-
ложении данной нормы возникают и потому, что предусмотрена лишь 
одна форма фиксации его результатов — протокол (ч. 5 ст. 241 УПК). 
Оформление протокола следственного (розыскного) действия явля-
ется прерогативой следователя. В этой связи возникает вопрос о том, 
каким процессуальным документом должны оформляться результаты 
освидетельствования проведенного врачом. УПК Украины 1961 года 
предусматривал оформление справки, в которой отражались результаты 
освидетельствования. Поскольку освидетельствование, как следствен-
ное действие, является разновидностью осмотра специфичного объек та, 
которым является тело живого человека, было бы целесообразно рас-
пространить на его проведение общие правила о производстве след - 
ственных действий. В данной норме УПК необходимо предусмотреть 
производство освидетельствования следователем, который в необ-
ходимых случаях может привлекать врача или другого специалиста 
(подобное сформулировано в ст. 179 УПК РФ). Специалистом может 
быть как судебно-медицинский эксперт, так и лицо, обладающее спе-
циальными знаниями в области криминалистики, взрывотехники и 
других отраслях.

Освидетельствование часто связано с необходимостью выявить 
на теле человека царапины, следы укусов, хирургических операций, 
крови и т.п. Это требует использования специальных знаний в области 
медицины. В таких случаях следователь поручал бы освидетельствова-
ние судебному медику или врачу. Последние — отображали результаты 
проведенного освидетельствования в акте или справке.
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Следует заметить, что судебный медик и врач к проведению осви-
детельствования подходят в большей мере с медицинской точки зрения 
и меньше внимания обращают на установление и фиксацию особых 
примет и следов, которые в дальнейшем могут иметь значение для 
проведения трасологических исследований в целях установления ме-
ханизма причинения телесных повреждений. Поэтому целесообраз-
нее освидетельствование проводить самому следователю с участием 
судебно-медицинского эксперта или врача. Это будет способствовать 
оптимальному сочетанию юридических и медицинских знаний при 
проведении освидетельствования, чтобы установить наличие и характер 
телесных повреждений — ран (огнестрельных, резаных или колотых, 
рубаных или причиненных тупым предметом); ссадин, царапин, кро-
воподтеков, следов действия отравляющих веществ, определить их 
размеры, локализацию на теле и правильно отобразить в протоколе 
следственного действия.

В связи с тем, что УПК Украины 1961 г. предусматривал медицин-
ское освидетельствование, необходимо рассмотреть вопрос о возмож-
ности отнесении его к следственным действиям, его сущности и зада-
чах. Так, С.А. Шейфер считает, что оно не может быть самостоятельным 
следственным действием. Основной его аргумент состоит в том, что 
обследование живых лиц в процессе медицинского наблюдения часто 
связано с разрешением сложных задач, которые требуют глубоких про-
фессиональных знаний [4, с. 24, 25].

Действительно, в процессе расследования возникают сложные за-
дачи медицинского характера, которые не могут разрешаться в процессе 
освидетельствования, поскольку последнее является разновидностью 
осмотра, объектом которого выступает тело человека [5, с. 128]. Для 
решения таких задач необходимо назначить судебно-медицинскую 
экспертизу. Однако отмечает А.Я. Дубинский, могут возникать задачи 
и меньшей сложности (определение состояния опьянения, выявление 
внешних изменений организма), которые могут быть успешно решены 
без экспертного исследования [6, с. 91].

Подобными соображениями видимо руководствовался законода-
тель России, при формулировании нормы об освидетельствовании, 
которое проводится не только для обнаружения на теле человека осо - 
бых примет, следов преступления и телесных повреждений, а и для вы-
явления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих 
значение для уголовного дела, если для этого не требуется судебной 
экспертизы.
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Расширение задач, которые могут быть разрешены в процессе 
освидетельствования, должно было получить поддержку со стороны 
практиков и теоретиков, однако вызвало возражения, которые нельзя 
признать безосновательными. Так С.А. Шейфер пишет, что следователь 
простым наблюдением не может выявить у человека состояние опьяне-
ния. Обычные признаки такого состояния: запах алкоголя, неуверенная 
походка, сбивчивая речь, красный цвет лица и т.п. — многозначи - 
тельны и могут быть характерны для других состояний человека: бо-
лезни, которая сопровождается приёмом лекарств, утомленности, 
страху и т.п. В подобной ситуации следователь должен направить че-
ловека в медицинское учреждение. По результатам судебно-медицин- 
ского исследования специалист сделает вывод по данному вопросу.  
Но чем тогда подобная деятельность будет отличаться от экспертизы  
[7, с. 92]?

Разделяя данное мнение, отметим, что определение состояния 
организма человека, в частности состояния опьянения, требует ис-
пользования специальных знаний и решается проведением судебно-
ме дицинской экспертизы, а не освидетельствованием. Освидетельст-
вование, как следственное действие, не предусматривает и не может 
предусматривать каких-либо исследований над человеком. Не случайно 
норма об освидетельствовании размещена в той же главе УПК где и 
следственный осмотр. Простым осмотром тела человека можно выявить 
лишь внешние признаки, а не внутренние свойства, состояние организ-
ма, что требует специального исследования. Поскольку ни следователь, 
ни судебный медик такого исследования не проводят, а только фикси-
руют внешние признаки на теле человека, выявление, так называемых, 
признаков опьянения или употребления наркотических веществ может 
вызвать необходимость в назначении экспертизы. Видимо этим можно 
объяснить предложение авторов об исключении из соответствующей 
статьи УПК положения о том, что освидетельствование проводится для 
установления состояния опьянения [8, с. 13, 14].

В завершение следует отметить, что исследование норм УПК дру-
гих государств и практики их реализации является полезным и целе-
сообразным в процессе реформирования уголовно-процессуального 
законодательства Украины, может способствовать построению опти-
мальной структуры отдельных правовых норм, четкому изложению 
ряда положений, которые относятся к освидетельствованию и устране-
нию несогласованности между отдельными частями данной правовой  
нормы.
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резюме
У відповідності з новим Кримінальним процесуальним кодексом України здійс-

нюється аналіз завдань і видів освідування як слідчої (розшукової) дії. Здійснюється 
порівняльний аналіз правового регулювання даної слідчої дії за КПК РФ, України та 
інших держав.

Summary
Within the framework of the new Criminal procedure code it is explored the tasks and 

types of the examination as an investigative action. It is made the comparative analyze of 
legal regulation of this investigative action in the CPC of Russia, Ukraine and the others  
countries.
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аВтоМатизироВанные  
инфорМационно-поискоВые систеМы  

для проВедения экспертных исследоВаний, 
сВязанных с опознаниеМ личности

Представлен сравнительный анализ автоматизированных информационно-
поисковых систем, связанных с опознанием личности. Предложены новые 
методы и способы построения таких систем. Изложены принципы функцио-
нирования многоуровневой автоматизированной системы для опознания 
личности с точки зрения современного состояния средств автоматизации.

В настоящее время практически все централизованные кримина-
листические и иные учеты, входящие в систему криминалистической 
(уголовной) регистрации, автоматизированы. Поскольку одним из 
наиболее значимых криминалистических учетов является учет лиц, 
пропавших без вести, неопознанных трупов, лиц, не способных по 
состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, 
то автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС) 
“Опознание” представляется одной из наиболее информативных и 
необходимых для целей из задач криминалистики и оперативно-ро-
зыскной деятельности.

В статье анализируются принципы построения АИПС “Опознание” 
по своему назначению, возможностям и порядку использования данной 
системы как автоматизированного учета, и как возможного средства 
для проведения соответствующих экспертных исследований.

Централизованный учет лиц, пропавших без вести, неопознанных 
трупов, лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сооб-
щить данные о своей личности предназначен для сбора, систематиза-
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ции, анализа и проверки сведений об указанных категориях лиц в целях 
их розыска, установления местонахождения, отождествления личности 
и осуществляется на территориальном, региональном и центральном 
уровнях путем ведения картотек и автоматизированного информаци-
онного банка данных на базе АИПС “Опознание”.

В классическом варианте АИПС должна обеспечивать следующие 
виды учетов:
–  лиц, пропавших без вести и исчезнувших без видимых к тому при-

чин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными;
–  лиц, утративших связь с близкими родственниками, а также супру-

гов, утративших связь между собой;
–  несовершеннолетних, ушедших из дома, школ-интернатов, детских 

домов и других учреждений, а также бежавших из центров времен- 
ной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, спец-
школ и спецучилищ;

–  психически больных, а также лиц, находящихся в беспомощном со-
стоянии и ушедших из дома или медицинских учреждений;
а также:

–  лиц, находящихся в психоневрологических и других лечебных уч-
реждениях, домах инвалидов и престарелых, детских домах и ин-
тернатах, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут 
сообщить о себе никаких данных;

–  неопознанных трупов (независимо от состояния на момент обнару-
жения: гнилостно-измененных, скелетированных, расчлененных, 
обгоревших и т.п.);
Система также должна обеспечивать все общие и специализирован-

ные требования к современным информационным системам:
–  доступ пользователей, обладающих соответствующими привиле-

гиями;
–  защиту от несанкционированного доступа к информации;
–  ввод информации с опознавательных карт;
–  хранение записей в базах учета и в таблицах запросов;
–  корректировку и обновление информационных баз данных;
–  последовательную идентификацию одного или нескольких стоящих 

на учете документов;
–  обработку запросов пользователей;
–  выдачу типовых статистических отчетов;
–  работу удаленных региональных пользователей с центральной сис-

темой;
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–  обеспечение функционирования алгоритма “Опознание” с поис-
ком по текстовым полям, вычисление весовых коэффициентов на 
основе сравнения текстовых реквизитов учетных карт, сортировку 
по полученным весовым коэффициентам и формирование рекомен-
дательных списков.
По нашему мнению целесообразно в АИПС “Опознание” вводить 

алгоритмы графического сравнения лиц с получением рекомендатель-
ного списка по степени сходства изображений.

Задачей графического сравнения лиц является выдача рекоменда-
тельного списка изображений, отсортированного по степени похожести 
на предъявляемое изображение. При этом обычно такие системы не 
производят идентификацию, поскольку эта задача является трудно-
разрешимой в связи качеством как введенных, так и предъявляемых 
изображений. 

Поэтому после составления системой рекомендательного списка, 
оператор просматривает его и принимает решение о возможности 
проведения идентификационного исследований и собственно решает 
задачу идентификации.

В предлагаемом варианте АИПС “Опознание”, включающей, по-
мимо классического контекстного поиска, поиск по графическим 
изображениям, при осуществлении данного поиска дополнительно 
целесообразно осуществлять следующие алгоритмы сортировки:

• Антропометрический алгоритм, в котором сортировка произ-
водится по 18 точкам. Этот алгоритм хорошо использовать, когда на 
предъявляемой фотографии отсутствует часть изображения или само 
изображение плохого качества (например, на человеке темные очки, 
волосы закрывают часть лица, повреждения на лице).

• Алгоритм, использующий частотные фильтры, в котором сорти-
ровка производится по изображению. При использовании данного ал-
горитма достаточно выставить точки в центры глаз. Этот алгоритм дает 
хорошие результаты при условии хранения в базе данных изображений 
хорошего качества, а также при условии того, что и сама предъявляемая 
фотография также хорошего качества.

• Алгоритм, использующий контурные фильтры, в котором сорти-
ровка также производится по изображению с выставленными точками 
в центры глаз. Такой алгоритм дает хорошие результаты на плохом 
качестве изображений, он выделяет контуры на лице, поэтому неже-
лательно для сравнений использовать монотонные фотографии (без 
теней). Также нежелательно использовать фотографии с низким раз-
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решением, “состоящие из квадратиков”, потому что контур в таком 
случае проводится по квадратикам.

• Комплексный графический алгоритм. Данный алгоритм пред-
ставляет собой комбинацию частотного и контурного фильтров. Дает 
хорошие результаты на смешанном качестве изображений.

• Комплексный алгоритм, представляющий комбинацию алго-
ритма графических фильтров и антропометрического алгоритма. При 
использовании данного алгоритма вначале выполняется сортировка 
по антропометрическому алгоритму, затем первые N-изображений 
сортируются по графическому алгоритму (число N обычно задается 
самим пользователем). Использование данного комплексного алго-
ритма существенно ускоряет процедуру поиска. Данный комплексный 
алгоритм целесообразно использовать в случае точной расстановки 
антропометрических точек.

Следует отметить, что рассмотренные выше алгоритмы дают разные 
результаты, поэтому после неудовлетворительной отсортировки базы 
по одному алгоритму, возможно более успешное применение других 
вышеописанных алгоритмов.

Поскольку АИПС “Опознание” является сложной информацион-
но-поисковой системой, то она должна включать все необходимые 
атрибуты многоуровневых АИПС, для построения которых можно 
использовать несколько распространенных архитектурных решений.

Классическая архитектура “клиент–сервер”. Данная архитектура 
включает в себя два программных уровня и подразумевает использо-
вание сложноорганизованного клиентского приложения и системы 
управления базами данных (СУБД), взаимодействие между которыми 
происходит напрямую с использованием специальных драйверов до-
ступа к базе данных в клиентской части. Преимуществом является 
достаточная простота разработки, а недостатками следует признать 
обязательное наличие драйвера СУБД в клиентском уровне, прямой до-
ступ к базе данных и, как следствие, ухудшение безопасности системы, 
а также технологические сложности при использовании низкоскорост-
ных каналов связи между уровнями.

Многозвенная архитектура, которая включает в себя несколько 
уровней (обычно достаточно трех). Такая архитектура в большинстве 
случаев использует так называемый “тонкий клиент”, включающий в 
себя минимум функциональных возможностей по обработке и передаче 
данных, СУБД и “промежуточный слой”, обеспечивающий взаимодей-
ствие между клиентским приложением и базой данных.
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Данная архитектура может быть реализована с помощью web-тех-
нологий с применением интернет-браузеров. Преимуществом такого 
решения является возможность использования гетерогенных сред, 
когда клиентское приложение работает под различными операцион-
ными системами, а очевидным недостатком — сложность создания 
пользовательского интерфейса только с помощью языка HTML. Для 
улучшения функциональности необходимо дополнительно использо-
вать язык java-script и основывающиеся на нем технологии, например, 
AJAX. Кроме того, к недостаткам можно отнести невысокую защищен-
ность HTML-кода и встроенного в него java-script, которые доступны 
интернет-браузеру.

Более удачным решением следует признать применение техноло-
гии J2EE, EJB и языка Java с использованием JavaBean, Servlets, JSP. 
Преимуществом в этом случае будет хорошая адаптация под различные 
операционные системы и достаточная защищенность, в особенности, 
когда клиентское приложение разработано полностью на языке Java.

Следует отметить и возможность использования различных языков 
программирования с компиляторами под операционные системы, с 
созданием бинарных приложений, обеспечивающих высокую произ-
водительность и защищенность. Например, использование технологии 
Borland MIDAS, которая существенно упрощает создание многозвен-
ных систем.

Многозвенность архитектуры позволяет реализовывать многоуров-
невую систему, осуществляющую комплекс оперативных проверок, 
путем обеспечения формирования запросов к подсистемам региональ-
ного уровня с возможностью обращения к другим регионам и при не-
обходимости к центральному уровню с дальнейшим получением отве- 
тов через используемые транспортные информационные каналы. Такое 
взаимодействие охватывает следующие основные направления:
–  определение иерархии всех уровней;
–  порядок направления данных и запросов и получения информации 

посредством формирования файлов, содержащих запрашиваемые 
данные, передачи их в центральную систему определенным регла-
ментированным способом, обработку запроса, формирование ре-
зультатов и их обратную отсылку.
При работе с информацией, находящейся в системе “Опознание”, 

важной составляющей является возможность получения различного 
рода отчетов как о работе самой системы, так и о выполненных с ее 
использованием мероприятиях. Данное обстоятельство предполагает  
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различные формы отчетности, что само по себе является весьма трудо-
емкой задачей, поскольку количество форм отчетности может достигать 
десятков, а иногда и сотен вариантов. Все изложенное требует серьез-
ной автоматизации процесса, поскольку программировать отдельно 
выборку из базы данных (БД), разрабатывать бланк и обеспечивать 
вывод на печать невозможно без больших временных затрат и людских 
ресурсов.

Решением данной проблемы является использование так назы-
ваемого генератора отчетов, призванного ускорить процесс создания 
большого количества форм отчетности с единым универсальным под-
ходом к их формированию. Конечные пользователи также должны 
иметь возможность самостоятельно модифицировать и создавать формы 
отчетности, по мере необходимости, без привлечения разработчиков.

Поскольку АИПС “Опознание”, помимо текстовой информации 
в настоящее время, в большинстве случаев, содержит и цифровые 
фотоизображения лиц, то целесообразно дополнить данную систему 
возможностью использования современных средств обработки изоб-
ражений и анализа графической информации для осуществления порт-
ретной идентификации в соответствие с существующими методиками 
и нормативными документами, что, в свою очередь, позволит провести 
работы по совмещению информационно-поисковых задач с задачами 
экспертизы.

Расширение функций АИСП “Опознание”, с включением в нее 
возможности решения экспертных задач по портретной идентификации 
личности, предполагает помимо модификации самой системы и обу-
чения персонала, разработку соответствующих нормативных правовых 
документов по проведению такого рода исследований.

Само по себе наличие данного дополнения существенно улучшает 
качество поиска лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, 
лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить 
данные о своей личности, однако при этом решение экспертной задачи 
по портретной идентификации личности является дискуссионным, 
но возможным. Наличие подготовленных экспертов по портретной 
идентификации позволит значительно сократить время на получение 
заключения эксперта из экспертного учреждения.

Рассмотренные особенности построения современных автоматизи-
рованных информационно-поисковых систем для проведения эксперт-
ных исследований, связанных с опознанием личности, требует построе-
ние АИПС “Опознание” по модульному принципу, предполагающему 



158

возможность совершенствования системы без обращения к разработ-
чикам, что само по себе является новым в построении АИПС.

резюме
Представлены классические принципы построения автоматизированных информа-

ционно-поисковых систем, связанных с опознанием личности, и целесообразность 
использования новых возможностей для улучшения качества функционирования таких 
систем. Предложено использование графических изображений для целей и задач габито-
скопического поиска лиц, приведены новые методы и способы построения. Изложены 
принципы функционирования многоуровневой автоматизированной системы для опоз-
нания личности с точки зрения современного состояния средств автоматизации.

Summary
The article presents the classical principles of creating automated information retrieval 

systems related to personal identity, as well as the suitability of using new opportunities to improve 
the performance of such systems. The use of graphic pictures for the goals and objectives of the 
gabitoscopic search is proposed; new techniques and methods of construction are given. The 
article describes the principles of operation of a multilevel automated system for identifying the 
person according to the current state of automation devices.

і.і. когутич, докт. юрид. наук, професор

Львівський національний університет ім. Івана Франка

форМи експериМентУ  
У криМінальноМУ проВадженні

Статтю присвячено з’ясуванню окремих аспектів форм використання в кри - 
мінальному провадженні експериментального методу: слідчого експеримен-
ту, спеціального слідчого експерименту та експертного експерименту. У кон - 
тексті криміналістичної методології проаналізовано відповідні положення 
нового КПК України, окремих законодавчих актів означеної тематики і вне-

сено пропозиції на їх узгодження.

Важливим завданням правової науки, нормотворчості та юридич-
ної практики є реальне забезпечення правового захисту особи, більш 
повне і глибоке зміцнення та розвиток гарантій прав і свобод кожного 
громадянина, законних інтересів держави й суспільства загалом. Від-
повідну роль у забезпеченні цього відіграє адекватне своїй сутності 
та змісту використання у кримінальному провадженні методів кримі-
налістики. Питання методів у криміна льному провадженні (процесі) 
зав жди привертало увагу науковців криміналістів і процесуалістів, адже 
їх використання є дієвим засобом виконання завдань кримінального 
провадження в контексті забезпечення швидкого, повного та неуперед-



159

женого розслідування кримінальних правопорушень і судового роз- 
гляду кримінальних справ.

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК) 
передбачив нові або оновлені правові інститути, передусім слідчі (роз-
шукові) дії, як гласні, так і негласні, що потребують належного науко-
вого обгрунтування та адаптування у практичне застосування. КПК 
обумовив потребу узгодження з ним багатьох законів і підзаконних 
нормативно — правових актів, які регламентують функціонування ор-
ганів досудового розслідування, оперативних і експертних підрозділів у 
контексті їх спільного та диференційованого застосування відповідних 
правових засобів діяльності. Серед цих правових засобів є дії, основу 
(зміст, форму і призначення) яких складають відповідні криміналіс-
тичні методи пізнання. Одним із цих методів є метод експерименту, 
який за задумом законодавця реалізований у кримінальному прова-
дженні, принаймні, в трьох формах. Однак одна з цих форм, а саме 
“спеціальний слідчий екперимент” лише за назвою є співвідносною з 
методом експерименту, оскільки за суттю нічого експериментального, 
як видається, не містить.

Питання форм використання методів у кримінальному провад-
женні, оперативно-розшуковій і експертній діяльності висвітлювалися 
у працях багатьох науковців криміналістів, процесуалістів, експертоз-
навців. Авторами публікацій з цієї тематики є Р.С. Бєлкін, М.Я. Сегай,  
В.Г. Гончаренко, В.К. Лисиченко, М.В. Салтевський, Н.І. Климен-
ко, Є.Р.Росінская, С.С. Алексєєв, С.І. Вільнянський, В.М. Горше-
ньов, Ю.М. Грошевой, П.С. Елькінд, О.С. Іоффе, В.Т. Маляренко, 
М.А.Погорецький, О.П. Снігерьов, В.Д. Сорокін, М.Д. Шаргород-
ський, В.М. Шпільов, О.М. Бандурка, Л.М. Лобойко, О.Ф. Долженков,  
І.П. Козаченко, М.В. Корнієнко, В.Л. Ортинський, та багато інших. 
Проте питання адекватності відображення методу експерименту у від - 
повідних слідчих діях та оперативно — розшукових заходах у світлі 
сучасного стану вітчизняного законодавства досліджені недостатньо і 
вимагають подальшої наукові розробки. Враховуючи досліджені окремі 
законодавчі, теоретичні і практичні аспекти сутності форм використан-
ня в кримінальному провадженні експериментального методу: слідчо-
му експерименті, спеціальному слідчому експерименті та, частково, 
експертному експерименті, у контексті криміналістичної методології 
проаналізовані відповідні положення нового КПК України, окремих 
законодавчих актів означеної тематики і внесені пропозиції щодо їх 
узгодження.



160

Всім відомо, що найсуттєвіший вплив на розвиток сучасної мето-
дології криміналістики мали наукові праці Р.С. Бєлкіна. Цей видатний 
науковець більш ніж детально виклав своє розуміння методів криміна-
лістики у першому томі “Курсу кримінаілстики”. Ним грунтовно визна-
чено поняття методу в криміналістиці; вказано на відмінність методів 
від завдань науки і форм прояву законів її розвитку; диференційовано 
співвідношення методів науки криміналістики і методів практичної 
діяльності та викладено систему методів криміналістики та їх деталь-
ну характеристику. Враховуючи, що головні висновки Р.С. Бєлкіна  
стосовно методів криміналістики позитивно сприйняті багатьма до-
слідниками цієї проблематики, та в більшості випадків знайшло ві-
дображення в сучасних підручниках та інших спеціальних джерелах 
криміналістики, цілком виправдано вважати як найправильніший і 
такий, що заслуговує найширшого використання, наступний поділ 
методів пізнання в криміналістиці: 1) всезагальний метод; 2) загальні 
або загальнонаукові методи; 3) спеціальні методи.

Своєю чергою, систему загальних (загальнонаукових) методів утво-
рюють методи: спостереження, вимірювання, описування, порівняння, 
експерименту, моделювання тощо. Наразі, нас цікавить експеримент.

Експеримент (від лат. experimentum — проба, дослід) — науково по-
ставлений дослід у відповідності до мети дослідження для перевірки 
результатів теоретичних досліджень. Як метод пізнання в криміна-
лістиці він передбачає проведення дослідів для відтворення явищ у 
штучно створених аналогічних умовах. Головне в експерименті — це 
серія дослідів в різних варіантах. Може мати на меті підтвердження або 
спростування гіпотези (версії), встановлення природи певних явищ, 
перебігу відповідних процесів тощо. Експеримент відтворює явище, 
подію чи процес для вивчення його зв’язків з іншими явищами, діян-
нями чи процесами. У процесі експериментів виявляються такі озна - 
ки, зв’язки і аспекти підданих перевірці подій, які в інший спосіб про-
слідкувати або оцінити неможливо або надмірно складно; для цього 
необхідно створити найсприятливіші умови проведення експеримен-
ту, який дозволить наглядно і переконливо вирішити досліджувані  
проблеми.

Експеримент як метод пізнання використовують у багатьох кримі-
налістичних дослідженнях. Передусім — це, за суттю, завжди штучні 
дослідні дії, випробовування. У ході цих дій (дослідів) вивчення явища 
з метою одержання стосовно нього нової інформації відбувається в 
цілком контрольованих і керованих умовах.
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Вітчизняному кримінальному провадженню відомі, як вище на 
цьому наголошувалось, принаймні, три форми використання експерт-
ного методу: слідчий експеримент (ст. 240 КПК); спеціальний слідчий 
експеримент (п. 3 ч. 1 ст. 271 КПК, п. 1.12.4 Інструкції “Про організа-
цію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання 
їх результатів у кримінальному провадженні”, затвердженої Наказом 
Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикор-
донної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства 
юстиції України №№ 114/1042/516/1199/ 936/1687/5 від 16.11.2012 р.) 
та експертний експеримент (п. 4.15 Інструкції про призначення та про-
ведення судових експертиз, затвердженої Наказом Міністерства юстиції 
України від 08.10.98 р. № 53/5 (зі змінами і доповненнями)).

Саме перші дві форми потребують, як видається, окремого розгля-
ду, оскільки експертний експеримент є на сьогодні загальновизнаним 
різновидом аналізованого методу пізнання. Він використовується на 
стадії, так званого, роздільного експертного дослідження з метою одер - 
жання матеріалів (зразків), необхідних для подальшого, передусім, по-
рівняльного дослідження. Експертний експеримент — одна зі стадій 
експертного дослідження, необхідність використання якої обумовлена 
специфікою цього дослідження, зокрема, коли перед експертами стоїть 
вирішення відповідного завдання (ідентифікаційного чи діагностичного 
тощо). Сутність експертного експерименту, так чи інакше, полягає у 
проведенні серії дослідних дій стосовно: одержання зразків для по-
рівняльного дослідження; встановлення механізму слідоутворення, 
конкретного факту та причиннового зв’язку між фактами, явищами, 
процесами; дослідження властивостей сліду; з’ясування причин і умов 
технічного характеру, що сприяли вчиненню кримінального правопору-
шення та ін. Ця форма закономірно обумовлена експертними завдан-
нями, теоретично обгрунтована і належно методично напрацьована.

Отож екперимент, навіть відповідно своєї семантичної сутності, 
полягає в певному відтворенні дій, обстановки чи інших обставин 
досліджуваного процесу; проведенні стосовно нього дослідів, переві-
рочних заходів тощо для встановлення закономірностей його перебігу 
чи з’ясування інших важливих для субєкта, який здійснює експеримент, 
питань. Недарма, у ст. 240 КПК України зазначено, що з метою пере-
вірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення 
обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право 
провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, 
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обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань. 
Хоча дечому із наведеного в рамках цієї гласної слідчої (розшукової) дії, 
а саме “відтворенню дій, обстановки, обставин певної події” притаман-
ний, як видається, умовний характер. Адже повторно відтворити подію, 
що мала місце у минулому, видається не завжди можливим. Здається 
тому законодавець цілком слушно відмовився від попередньої назви 
цієї слідчої дії (відтворення обстановки і обставин події).

Як зазначалось, в криміналістичному аспекті експеримент вико-
ристовується для встановлення сутності досліджуваних (пізнаваних) 
явищ, пов’язаних із розслідуванням кримінальних правопорушень.  
В ході його проведення з’ясовуються такі ознаки, властивості, зв’язки 
і прояви подій, які в інший спосіб прослідкувати та оцінити немож-
ливо чи вкрай складно. Прикладів цьому багато: коли експеримент 
проведено для встановлення можливості відповідним способом кон-
кретною особою взагалі сприймати (в т.ч. бачити, чути та розпізнавати 
за запахом, на дотик) певні події, явища, об’єкти; перевірки мож-
ливості вчинення взагалі конкретною особою певних дій, за певних 
просторово-часових умов, у тому числі, перевірки наявності у кон-
кретної особи професійних чи інших навиків; з’ясування можливості 
існування конкретного явища, процесу, факта за відповідних умов  
і т.ін.

Загальновідомими є основні тактичні прийоми проведення слідчого 
експеримента (умови слідчої дії мають бути максимально наближені 
до умов реального перебігу досліджуваної події (діянь); для унемож-
ливлення випадковості в результатах дослідних дій, їх треба проводити 
декілька разів і різноускладнено; досліди, особливо складні, тривалі за 
часом повинні проводитись кількома етапами тощо).

Із вищенаведеного випливає, що жодних протиріч між назвою і 
сутністю слідчого експерименту як другої форми використання ана-
лізованого методу пізнання, в цілому немає. Однак, стосовно третьої 
форми використання методу експерименту у вітчизняному криміналь-
ному проваджені, а саме, спеціального слідчого експерименту, цього 
стверджувати не можна. Адже йому, на нашу думку, не властиві ні за 
суттю, ні за змістом ознаки експерименту.

Про потребу законодавчого закріплення, спеціального слідчого 
експерименту, передусім у Законі України “Про оперативно-розшукову 
діяльність”, мова йшла тривалий час. Правда, в контексті зазначе-
ної діяльності цей оперативний захід вважали за потрібне називати 
“оперативним експериментом”. Саме за цією назвою його вже досить 
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тривалий час застосовують правоохоронні органи таких держав, як 
Російської Федерації, Білорусі, Казахстану. І, як справедливо зазначав 
свого часу М.А. Погорецький, хоча чинне законодавство України не 
регламентувало такого оперативно-розшукового заходу, передбаченого 
низкою законів інших держав, проте в практичній діяльності він широ-
ко використовується у кримінальних справах про хабарництво та інші 
злочини з проявами корупції [10, с. 550].

Безпосередньо і однозначно рекомендував у застосування опе-
ративним співробітникам цей захід О.М. Бандурка: “Для негласного 
виявлення і фіксації слідів злочину оперативним працівником може 
застосовуватись оперативний експеримент. Оперативний експери-
мент — це такий оперативно-розшуковий захід, який направлений на 
створення і використання негласно контрольованих штучних умов і 
обставин, направлених на вчинення злочинних посягань на них з ме-
тою своєчасного виявлення, затримання на місці злочину, припинення 
діяльності осіб, які готують, вчиняють, або вчинили тяжкий злочин. 
Такими діями працівників може бути підготовка “грошової ляльки”, 
негласна охорона об’єкта і т. ін.” [2, с. 185].

Більшість варіантів проекту нового закону “Про опреативно-роз-
шукову дільність” також містять норми стосовно оперативного екс-
перименту. А саме, що оперативний експеримент — це оперативно-
розшуковий захід, який полягає у моделюванні ситуації, яка є типовою 
для вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, з метою виявлен-
ня, документування та припинення протиправних діянь, або ж, що —  
це оперативно-розшуковий захід із штучного створення умов в обста-
новці, максимально наближеній до реальної, для перевірки спрямова-
ності намірів особи, в діях якої наявні окремі ознаки вчинення злочину, 
та спостереженні за її поведінкою [11].

Беручи до уваги те, що оперативний експеримент постійно ви-
користовується в службовій діяльності оперативними підрозділами, 
вважають, що де-факто він є самостійним оперативно-розшуковим 
заходом [3; 8; 12].

Незважаючи на закріплення у вже згадуваних п. 3. ч. 1 ст. 271 КПК, 
п. 1.12.4 Інструкції №№ 114/1042/516/1199/ 936/1687/5 від 16.11.2012 р., 
норми стосовно можливості проведення в межах контролю за вчинен-
ням злочину спеціального слідчого експерименту (оперативного експе-
рименту), Законом України “Про внесення змін до деяких законодав- 
чих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуально-
го кодексу України” № 4652-VІ від 13.04.2012 р. чомусь не передбачили 
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у зміненому п.2 ст. 8 Закону України “Про оперативно-розшукову ді-
яльність” зазначеного оперативно-розшукового заходу. Однак, наразі 
мова не про цю законодавчу неузгодженість — прогалину.

Аналізуючи наявні в літературі, а також запропоновані у проектах 
закону про ОРД варіанти визначення оперативного експерименту та 
поняття спеціального слідчого експерименту, наведеного в Інструкції  
№№ 114/1042/ 516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 р., (спеціальний 
слідчий експеримент полягає у створенні слідчим та оперативним під-
розділом відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до 
реальної, з метою перевірки дійсних намірів певної особи, у діях якої 
вбачаються ознаки тяжкого чи особливо тяжкого злочину, спостере-
ження за її поведінкою та прийняттям нею рішень щодо вчинення 
злочину), не важко дійти висновку, що цей експеримент не містить 
нічого експериментального. Передусім, — де серія різноваріантних  
дослідів ?

Запитання: тож чим насправді є цей експеримент, у чому полягає 
його сутність і як оперативно — розшукового заходу, і як негласної 
слідчої (розшукової) дії?

Враховуючи багато в чому запозичувальне із законодавств окремих 
зарубіжних держав походження чималої кількості новацій чинного 
КПК, логічно шукати вихід у вивченні іноземного досвіду.

У нашому випадку — звернемось до спільного дослідження Т.С. Вол - 
чецької та А.Х. Пілтоняна, які вивчали у зазначеному контексті досвід 
литовських колег. Аналізовану оперативну дію (захід), під якою тради-
ційно розглядають оперативний (а в нашому випадку — і спеціальний 
слідчий) експеримент, вони пропонують називати “модель імітування 
злочинного діяння”. Внаслідок цього, вже за визначенням, оперативний 
(спеціальний слідчий) експеримент є, за цілком слушною думкою авто-
рів, формою не експериментального методу, а методу моделювання.

На підтвердження цієї тези згадані дослідники наводять найголо-
вніші складові реалізації моделі імітування злочинного діяння (в рамках 
розкриття і розслідування злочинів, повязаних з незаконним обігом 
наркотичних засобів).

Першою такою особливістю проведення литовськими правоохо-
ронцями модельного імітування, є те, що суб’єкт розслідування (спів-
робітник оперативного підрозділу) одержує інформацію про учасників 
організованої злочинної групи, про вже вчинений, чи такий, що готу-
ється, злочин від конфіденційного співробітника, яким згідно закону 
може бути як працівник субєкта оперативної діяльності, так і негласно 



165

співпрацююча з ним повнолітня особа, з якою завчасно укладено угоду 
про таке співробітництво.

Передавання учаснику моделі грошей, наприклад, для придбання 
наркотичних засобів, фіксується складенням протокола, зміст якого 
відповідає процесуальним вимогам. Факт одержання від секретного 
учасника придбаних ним наркотичних засобів також фіксується скла-
денням відповідного акту.

Протокол і акт складаються і підписуються суб’єктом оперативної 
діяльності, який ініціював використання “моделі”. Конфіденційний 
співробітник у цих документах фігурує під псевдо.

Належно упаковані, що відображено в акті, наркотичні засоби на-
правляються в експертний заклад для одержання висновку спеціаліста, 
який прирівнюється до висновку експерта. Крім цього, діючи в рамках 
цієї моделі, суб’єкт оперативної діяльності проводить закупівлю мате-
ріалів, веде прослуховування телефонних розмов, отримує висновок 
спеціаліста стосовно придбаних (вилучених) матеріалів, здійснюючи 
за потреби оперативний відео-, аудіозапис і т.ін. [4, с. 80–82].

Для справедливості зазначимо, що схожі оперативно-розшукові 
заходи проводять не лише в Литві, а й у багатьох інших державах, в 
тому числі і в Україні [1, с. 45–52; 5–7; 9; 13]. Однак на цьому їх схо-
жість завершується, оскільки по — різному відбувається легалізація 
інформації, одержаної цими заходами. Найсприятливіша ситуація се-
ред держав пострадянського простору в розрізі повноти і відкритості 
законодавчого закріплення реалізації вищенаведеної процедури, наразі 
склалась у нас. Адже згідно вимог ст. 256 КПК, протоколи щодо про-
ведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або відеозаписи, 
фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування тех-
нічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і документи або їх 
копії можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, 
що і результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час 
досудового розслідування.

Особи, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були за-
лучені до їх проведення, можуть бути допитані як свідки. Допит цих 
осіб може відбуватися із збереженням у таємниці відомостей про цих 
осіб та із застосуванням щодо них відповідних заходів безпеки, перед-
бачених законом.

У разі використання для доказування результатів негласних слід-
чих (розшукових) дій можуть бути допитані особи, з приводу дій або 
контактів яких проводилися такі дії. Такі особи повідомляються про 
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проведення негласних слідчих (розшукових) дій тільки щодо них у 
строк, передбачений ст. 253 КПК, і в тому обсязі, який зачіпає їх права, 
свободи чи інтереси.

Майже аналогічно реалізується процедура використання результатів 
проведення оперативно — розшукових заходів у вітчизняному кримі-
нальному провадженні. Так ч. 2 ст. 8 Закону України “Про оперативно-
розшукову діяльність” передбачено, що використання цих результатів ре-
гулюються положеннями гл. 21 КПК з урахуванням особливостей, вста-
новлених цим Законом, щодо мети проведення оперативно-роз шукових 
заходів, суб’єкта ініціювання та проведення цих заходів, обґрунтування 
клопотання про їх проведення та підстав для його задоволення слідчим 
суддею, використання результатів оперативно-розшукових заходів та 
інших питань, обумовлених специфікою мети їх проведення.

Однак повернемось до співвідношення оперативного (спеціального 
слідчого) експерименту та імітування обстановки злочину (п. 4 ч. 1  
ст. 271 КПК України).

Згідно п. 1.12.5 вже згадуваної Інструкції №№ 114/1042/ 516/1199/ 
936/1687/5 імітування обстановки злочину полягає в діях слідчого, упов-
новаженої особи, з використанням імітаційних засобів, які створять у 
оточуючих уяву про вчинення реального злочину, з метою його запо-
бігання та викриття відомої чи невідомої особи (осіб), яка планувала 
чи замовляла його вчинення.

Хіба це не ““модель імітування злочинного діяння” про яку ведуть 
мову Т.С. Волчецька та А.Х. Пілтонян ? Видається, що так.

І “спеціальний слідчий експеримент”, і “ імітування обстановки 
злочину”, за суттю є формою використання не методу експериметну, а 
методу моделювання (теоретичного та практичного опосередкованого 
пізнання, коли суб’єкт замість безпосереднього об’єкта пізнання ви-
бирає чи створює схожий із ним допоміжний об’єкт-замісник (модель), 
досліджує його, а здобуту інформацію переносить на реальний предмет 
вивчення; моделлю може виступати об’єкт будь-якої природи (мислено 
уявлена або матеріально реалізована система), який, відображаючи чи 
відтворюючи в певному сенсі об’єкт дослідження, здатний заміщати 
його так, що вивчення моделі дає нову інформацію про об’єкт). А від-
так, ці обидві дії — тотожні?…

Залишається відкритим питання, чому в Законі України “Про опе-
ративно-розшукову діяльність” у рамках контролю за вчиненням злочи-
ну, передбачено такі оперативно — розшукові заходи як контрольована 
поставка та контрольована і оперативна закупка, що продубльовано у 
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чинному КПК України (пп. 1, 2 ч. 1 ст. 271), а оперативний (спеціаль-
ний) експеримент та імітування обстановки злочину (які в КПК, як вже 
було зазначено, закріплені) безпосередньо не передбачені?

Підсумовуючи, необхідно наголосити, що будь-які дії в процесі 
виявлення і розслідування злочинів, що грунтуються на використанні 
методу експеримента, повинні за своює суттю бути діями дослідного 
характеру, передбачати неодноразове проведення дослідів і виконання 
наступних дій у відповідно ускладнених умовах. Тому, і в оперативно-
розшуковому заході, який в практиці наших правоохоронних органів 
отримав назву оперативного експерименту, і в негласній слідчій (роз-
шуковій) дії — спеціальному слідчому експерименті, немає нічого екс-
периментального. Цей оперативний захід і негласна слідча (розшукова) 
дія за суттю є формою реалізації методу моделювання, а не експеримен-
тального методу. І якщо з цим погодитись, тоді оперативно-розшуковий 
захід повинен бути названий відповідно до формулювання в п. 4 ч. 1 
ст. 271 КПК — “імітування обстановки злочину”. Відповідно, відпадає 
потреба в п. 3 ч. 1 ст. 271, оскільки в цей спосіб спеціальний слідчий 
експеримент та імітування обстановки злочину — тотожні поняття.
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резюме
Статья посвящена исследованию отдельных аспектов форм использования в уго-

ловном производстве экспериментального метода: следственного эксперимента, специ-
ального слдедственного эксперимента и экспертного эксперимента. В контексте кри-
миналистической методологии проанализированы соответствующие положения нового 
УПК Украины, отдельных законодательных актов обозначенной тематики и внесены 
предложения на их согласование.

Summary
The article devoted to the research of separate aspects of using experimental method in 

criminal proceedings: investigative experiment, special investigative experiment and expert 
experiment. The author in the context of criminalistic methodology analyzes provisions of the 
new criminal procedural code of Ukraine, certain legislative acts in indicated theme and makes 
proposals for their coordination.
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Національна академія внутрішніх справ

Участь спеціаліста В розслідУВанні 
коМп’ютерних злочиніВ

У статті на підставі аналізу сучасного стану техніко-криміналістичного забез-
печення розкриття комп’ютерних злочинів здійснюється спроба визначення 
ролі спеціаліста відповідно його процесуального статусу, що забезпечує 

ефективне використання ним спеціальних знань.

Сьогодні важко уявити сферу суспільного життя, у якій би не ви-
користовувались інформаційні технології. Інтеграція України до Євро-
пейської спільноти, що розбудовує інформаційне суспільство, спонукає 
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до пошуку нових механізмів використання потенційних можливостей 
інформаційних технологій для подальшого розвитку науки, освіти, 
культури, охорони здоров’я. Неможливо відставати від цього процесу 
і правоохоронним органам. Пропорційно зростанню довіри суспіль-
ства до новітніх технологій їх “з успіхом” використовують і злочинці 
для своїх цілей. Тому сьогодні проблема протидії такому явищу як 
комп’ютерна злочинність, стає все більш гострою.

Техніко-криміналістичне забезпечення органів внутрішніх справ, 
щодо забезпечення розслідування злочинів в сфері інформаційних 
технологій, складно вважати таким, що відповідає сучасному рівню 
злочинності, і це негативно впливає на виконання правоохоронними 
органами своїх завдань. Нагальною є проблема підготовки кваліфі-
кованих кадрів для розслідування комп’ютерних злочинів, адже для 
цього повинні залучатися фахівці з інформаційних технологій, які 
б допомагали працівникам правоохоронних органів та відповідних 
спецслужб в розслідуванні [1]. Необхідність залучення фахівців з ін-
формаційних технологій до розслідування злочинів підтверджує думка 
фахівців-програмістів, які вважають, що на сучасному рівні розвитку 
комп’ютерно-обчислювальної техніки без участі професіонала знайти 
приховану інформацію вкрай складно, до того ж, не виключена загроза 
зникнення (знищення) інформації при її некваліфікованому пошуку [2, 
с. 210]. При розслідуванні цього виду злочинів не можливо обійтися без 
широкого використання останніх досягнень у сфері новітніх технологій 
(інформаційно-комп’ютерних та інформаційно-телекомунікаційних).

Враховуючи зазначене, постають питання щодо необхідності і до - 
цільності підготовки та залучення спеціалістів до розслідування зло-
чинів в сфері інформаційних технологій; вивчення позитивного дос-
віду вітчизняних та зарубіжних правоохоронних органів з розробки і 
застосування в своїй роботі сучасних інформаційно-телекомунікаційних 
технологій; призначення відповідних експертиз при розслідуваннях 
даного виду злочину, які потребують подальшої наукової розробки.

Цілком очевидно, що одним із факторів, який буде сприяти успіш-
ній боротьбі з комп’ютерною злочинністю, є високий професійний 
рівень працівників правоохоронних органів. За допомогою яких засобів 
виконується це завдання системою техніко-криміналістичного забез-
печення розкриття злочинів в нашій державі?

В структурі ДДБЕЗ МВС України створено спеціальний підрозділ по 
боротьбі з правопорушеннями в сфері інформаційних технологій. Згідно 
з Наказом МВС України від 17 серпня 1996 року № 572 узагальнена 
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інформація про вчинення комп’ютерних злочинів з ГУМВС-УМВС 
України в Криму, областях, містах Києві та Севастополі збирається в 
Національному центральному бюро Інтерполу в Україні [3, с. 121].

Для реалізації політики в галузі захисту державних інформаційних 
ресурсів у межах передачі даних, криптографічного та технічного захис-
ту інформації Указом Президента України від 10 квітня 2000 р. № 582/ 
2000 “Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави”  
у складі Служби безпеки України створено спеціальний орган дер-
жавного управління — Департамент спеціальних телекомунікаційних 
систем та захисту інформації (ДСТЗІ).

На базі Управління оперативної інформації МВС України 20 липня 
2002 року було створено Департамент інформаційних технологій при 
МВС України.

Проблеми комп’ютерної злочинності досліджуються у Міжвідом-
чому науково-дослідному центрі при Координаційному комітеті по 
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президенті 
України. Указом Президента України № 1193/2001 від 6 грудня 2001 
року передбачено створення Міжвідомчого центру боротьби з ком-
п’ютерною злочинністю, в якому за рекомендацією ООН функціонує 
цілодобовий контактний пункт для надання термінової допомоги в 
зв’язку з розслідуванням комп’ютерних злочинів. Одним із завдань 
центру э налагодження тісного співробітництва з такими міжнародними 
структурами як FIRST — форум команд реагування на інциденти, що 
створений на початку 1990-х років та об’єднав 80 бригад реагування з 
19 країн світу, а також з недержавними, комерційними, промисловими 
та навчальними закладами України.

Інтернет асоціація України, яка була створена у 2000 році з метою 
сприяння розвитку української складової глобальної мережі, затвердила 
склад Комітету з питань безпеки і запобігання правопорушенням в ін-
формаційних системах. Була створена Асоціація захисників інформації, 
мета якої є об’єднання зусиль її членів для сприяння забезпеченню 
інформаційної безпеки України, захисту інформації в глобальному ін-
формаційному просторі, розбудові інформаційного суспільства, обміну 
професійним досвідом членів Асоціації, захисту їх законних спільних 
інтересів.

Серйозна увага приділяється підготовці кадрів для боротьби з ком-
п’ютерною злочинністю. У 2002 році в Україні створені та функціону- 
ють під розділи по боротьбі зі злочинністю в сфері високих технологій 
МВС України. У Донецькому юридичному інституті МВС України 
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створена кафедра оперативно-розшукової діяльності в сфері інформа-
ційних технологій (ОРД в СІТ). У червні 2005 року відбувся перший 
випуск “кіберполіцейських” — фахівців-оперативників, які протягом 
чотирьох років проходили підготовку на факультеті № 1 “Кримінальна 
міліція” за фахом “Правознавство” і опану вали нову спеціалізацію —  
оперативно-розшукову в сфері інформаційних технологій, з 2011 року 
кафедра інформаційних технологій НАВС розпочала підготовку фахів-
ців з спеціалізації — “Протидія кіберзлочинності”.

При розгляді питань організації в Україні спеціальних підрозді-
лів з боротьби з комп’ютерними злочинами та їх укомплектуванню 
(кадровому і технічному), слід зазначити, що тут гостро відчувається 
потреба координації цієї діяльності та вирішення питань наукового й 
аналітичного забезпечення.

Окреслимо основні проблеми, які ще існують сьогодні:
1. Штатна чисельність працівників підрозділів по боротьбі із зло - 

чинами у сфері інтелектуальної власності та високих технологій (ком-
п’ютерними злочинами) не відповідає темпам росту злочинності і 
криміналізації інформаційної сфери в країні. Штати цих підрозділів 
розширюються, але на працівників покладаються завдання, які не 
пов’язані з їх основною спеціалізацією.

2. Не здійснюється належним чином перепідготовка працівників 
низового рівня (на рівні РВВС), які обслуговують напрямок боротьби 
з цією категорією злочинів.

3. Можливості навчальних закладів системи МВС в цьому напрямку 
в повній мірі не задіяні.

4. Не в повній мірі реалізовані завдання, які покладені на відпо-
відні підрозділи наказом МВС України від 19.08.2001 року № 737 “Про 
затвердження типового положення про підрозділи ДСБЕЗ по боротьби 
з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих тех-
нологій” в частині боротьби з незаконним обігом радіоелектронних та 
спеціальних технічних засобів.

5. Потребує активізації робота по забезпеченню інформаційної 
безпеки громадян, їх об’єднань, юридичних осіб, суспільства, держави, 
захисту їх прав і свобод, законних інтересів від протиправних посягань, 
скоєних з використанням високих (інформаційних) технологій [4].

Для вирішення цих проблем необхідно визначити шляхи їх ви-
рішення. В першу чергу, слідчий при розслідуванні комп’ютерних 
злочинів має бути впевнений, що може розраховувати на спеціалістів, 
які в достатній мірі володіють спеціальними знаннями, досвідом та 
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навичками в сфері інформаційних технологій, оскільки, застосування 
спеціальних знань слідчим самостійно не можливо тому що засоби 
обчислюваної техніки, телекомунікаційні пристрої, програмне за-
безпечення на сьогодні представляють собою складну систему, що 
динамічно розвивається, і відповідно потребує глибоких спеціальних 
знань. Тому, в сучасних умовах науково-технічного прогресу великого 
значення і набуває залучення спеціалістів різних галузей знань у процес 
кримінального провадження.

Однієї із переваг прийнятого КПК України (КПКУ) можна вважати 
визначення процесуального статусу спеціаліста, його прав та обов’язків 
(ст.ст. 3–25, 71 КПКУ). Поява цієї статті Закону була б неможливою 
без тривалої дискусії вчених-криміналістів, що обґрунтовували необхід- 
ність визначення на законодавчому рівні статусу спеціаліста.

Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів об’єк-
тивно здійснюється у двох формах — процесуальній і непроцесуальній. 
Наведемо думку В.П. Бахіна та П.В. Цимбала з цього приводу, що 
“спеціальні знання і технічні засобі використовуються при розсліду-
ванні злочинів не тільки в процесуальній формі, а в значно ширших 
масштабах” [5, с. 117].

Аналіз КПКУ дозволяє зробити висновок про допустимість визна-
ння існування наступних процесуальних форм використання допомоги 
спеціалістів:

1. Проведення експертизи (ст.ст. 69, 242–245 КПКУ);
2. Залучення до досудового розслідування і судового розгляду (ст. 71,  

КПКУ), та участь у слідчих діях (ст.ст. 224, 228, 236, 237 КПКУ);
3. Здійснення ревізійної (контрольно-перевірочної) діяльності  

(ст.ст. 93–2, 93–3, 99–4 КПКУ);
4. Здійснення консультаційної діяльності (ст. 71 КПКУ).
Вважаємо помилковою думку, що основною формою використання 

спеціальних знань у кримінальному провадженні є експертиза [6, с. 19]. 
Завищена оцінка ролі судової експертизи може призвести до зменшення 
використання спеціальних знань у інших формах, незважаючи на те, 
що з їх допомогою безпосередньо збираються докази. Не можна забу-
вати про те, що судова експертиза є лише одною з форм використання 
спеціальних знань.

Вивчення слідчої практики доводить, що спеціаліст відповідно до 
його обов’язків реалізує свої знання, навички та досвід шляхом надання 
слідчому допомоги в таких формах:

1. Безпосередньо практичній діяльності при:
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–  підготовці, організації та проведенні слідчих дій;
–  виявленні, закріпленні, вилученні доказів, зразків об’єктів для екс - 

пертного дослідження, а в необхідних випадках їх огляді та дослід-
женні;
2. Методичній — з питань науково-практичних прийомів та методів 

організації і проведення слідчих дій, виявлення, та роботи з доказами 
у справі;

3. Технічній — використання науково-технічних засобів у процесі 
проведення слідчих дій, виявлення, закріплення, вилучення, огляду та 
дослідження речових доказів;

4. Консультативній — надання усних роз’яснень, довідок зі спеці-
альних питань, що можуть виникнути або виникають при підготовці, 
проведенні слідчих дій, роботі з доказами та процесуальному оформ-
ленні їх результатів.

Основним завданням спеціаліста, який залучений до участі у кримі-
нальному провадженні з розслідування комп’ютерних злочинів, можна 
вважати надання консультацій з правил використання комп’ютерної 
техніки, виявленню засобів комп’ютерної техніки, опису апаратурних 
пристроїв та програмного забезпечення, пошуку інформації в системних 
блоках комп’ютерів; надання допомоги слідчому при вилученні засобів 
обчислювальної техніки та інформації, підготовці їх до транспортування 
і зберігання. І цим не обмежується допомога слідчому в його діях.

У ході підготовки до призначення експертизи комп’ютерної техніки 
і програмних продуктів, експертизи телекомунікаційних систем та засо-
бів, слідчому теж потрібна допомога спеціаліста, який надасть необхідні 
пояснення і вказівки для правильного розуміння суті злочину, який роз-
слідується, і допоможе коректному формулюванню питань експерту. 

Переконатися в недостатності знань слідчого в досліджуваній сфері 
і необхідності залучення спеціаліста можна ознайомившись з деякими 
постановами слідчих про призначення комп’ютерно-технічних екс-
пертиз, аналізуючи які, можна прийти до висновку, що серед слідчих 
багато тих, хто мають поверхневі знання, досвід і навички у сфері 
інформаційних технологій.

Потрібно відмітити, що до сих пір існує проблема в забезпеченні 
достатньою кількістю відповідних спеціалістів правоохоронних струк-
тур. У зв’язку із такою ситуацією, вважаємо за доцільне звертатись до 
підприємств і установ, які здійснюють обслуговування і експлуатацію 
комп’ютерної і комунікаційної техніки, до навчальних і науково-дос-
лідних організацій, в яких працюють особи, що володіють потрібними 
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знаннями в різних галузях науки і техніки. Наприклад, фахівці Інституту 
проблем штучного інтелекту НАН України (м. Донецьк) відповідних 
спеціальностей, Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН Украї-
ни, Інституту проблем математичних машин та систем НАН України, 
Державного науково-дослідного інституту інформаційної інфраструк-
тури Міністерства зв’язку та інформатизації України та НАН України, 
Національного технічного університету України “КПІ”, Харківсько-
го державного технічного університету радіоелектроніки, Одеського 
державного політехнічного університету, і т. ін. В крайньому випадку, 
можуть бути залучені працівники організацій, комп’ютери яких під-
даються вторгненню (наприклад при комп’ютерному шахрайстві), за 
умови їх непричетності до ситуації, яка розслідується. Стримуючим 
фактором в таких ситуаціях є те, що залучення спеціалістів до розслі-
дування комп’ютерних злочинів, особливо які працюють в організаціях 
та підприємствах приватної форми власності, потребує значних мате-
ріальних затрат на оплату їх послуг.

Підсумовуючи, необхідно підкреслити, що для здійснення якіс-
ного забезпечення розслідування комп’ютерних злочинів необхідне 
комплексне використання спеціальних знань у всіх доступних формах 
та забезпечення правоохоронних органів достатньою кількістю відпо-
відних спеціалістів.
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резюме
Рассмотрев в статье ряд проблем, связанных з технико-криминалистическим обе-

спечением раскрытия компьютерных преступлений, можно сделать вывод о позитив-
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ных изменениях, которые происходят в обеспечении этого направления деятельности 
правоохранительных органов, что в значительной мере это связано с возможностями 
использования в уголовном производстве знаний специалистов.

Summary
We considered different problems of technical-forensic supply of computer crime detecting 

in article and concluded positive changes in this law enforcement agency line of activity. It 
depends of expert knowledge using in criminal process especially.
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криМінальні ВибУхи В Україні

Проаналізовано стан наукових досліджень за даною проблемою. Визначено 
шляхи надходження вибухових матеріалів до незаконного обігу. Запропо-
новано ряд заходів, що направлені на припинення проявів міжнародного 

тероризму як на світовому, так і на національному рівнях.

Науковий інтерес до проблеми кримінальних вибухів в Україні 
останнім часом посилився. Це обумовлено тим, що вибухи як форма 
збройної чи інформаційної боротьби, навіть маючи асиметричний 
характер, є найефективнішою формою не просто опору, а й сучасної 
війни. Таким прикладом є вибухи, що сталися 27.04.2012 р. у місті 
Дніп ропетровську.

Нині застосування вибухових пристроїв є фактором глобального 
значення, з яким змушена рахуватися влада як у внутрішній, так і у зов-
нішній політиці. Тому боротьба з терористичними актами належить до 
одного з важливих і пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних 
органів [1].

Застосування вибухових пристроїв на території України стає тра-
диційним інструментом залякувань населення та має суттєвий вплив 
на психіку людей. Вибух як інструмент для досягнення мети має успіх 
саме там, де є багато незадоволених життям, нещасливих, нереалізо-
ваних особистостей, там, де суспільні відносини, політичні режими, 
традиційні цінності не дають особі самоактуалізуватися.
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Тому вразливими для терористів категоріями для “вербування”  
є жінки, молодь, що шукають рай у іншому житті, або люди, які в 
помсті шукають сенс правосуддя та вважають, що у цьому світі немає 
справедливості [4, с. 8].

У сучасній літературі вивченню кримінальних вибухів в Україні 
приділено достатню увагу у роботах: В.Ф. Антипенка, О.С. Допілки,  
В.П. Ємельянова, А.В. Іщенко, Ю.А. Іванова, В.В. Крутова, В.А. Ліп-
кана, С.М. Мохончука, Л.В. Новікової, М.В. Погорецького, М.В. Се - 
микіна. Проте одностайної думки про найбільш ефективні шляхи бо-
ротьби зі злочинами пов’язаними з кримінальними вибухами в Україні 
не вироблено.

Основоположником створення терористичних організацій вважа-
ється бразилець Хуан Карлос Марічелло — автор книги “Короткий по-
сібник з організації місцевої геролії” [3]. Концепція тероризму, принцип 
його дії, організаційно-тактичні заходи проведення терористичних 
актів, які він розробив на теоретичному рівні, полягає у перетворенні 
політичної кризи в озброєний конфлікт, який надалі призведе, на його 
думку, до протистояння населення проти силових структур і політики 
уряду. Інакшими словами, він пропонує боротися проти влади, ство-
рювати повсякденне життя людей нетерплячим, сіяти хаос і паніку. 
Щодо протидії силовим структурам Марічелло, зокрема, зазначав: 
“терористична організація у державі має складатися з автономних 
груп, що пов’язані між собою не організаційно, а лише ідеологічно”. 
Для найбільш ефективної дії Марічелло у своїй роботі запропонував 
створити у складі терористичних організацій “політичні” та “бойові” 
відділення. Запропонована ним структура і нині використовується у 
таких сучасних терористичних організаціях: “Ірландська республікан-
ська армія”, “ХАМАС”, “Аль-Каїда”, “ЕТА” тощо.

Злочини із використанням вибухових пристроїв, по-перше, спря-
мовані на те, щоб викликати у населення відчуття страху, безпорадності 
та незахищеності за рахунок організованого й жорстокого насилля або 
погрози; по-друге, їм притаманний цілеспрямований тиск на органи 
влади, міжнародні організації, фізичних або юридичних осіб з метою 
досягнення певних цілей і наслідків за рахунок дій адресатів впливу.

Необхідно зазначити, що на теперішній час Україна ще не входить 
до “зони ризику виникнення тероризму”, об’єктивних причин його 
поширення в нашій державі немає. Разом з тим, існують досить стійкі 
умови та чинники, що роблять Україну вразливою до виникнення те-
рористичних проявів.
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Так, на території держави відмічається присутність осіб, які можуть 
бути прибічниками міжнародних радикальних організацій “Хізбут-
Тахрір”, “Хамас”, “Брати мусульмани” та інших закордонних структур, 
визнаних окремими країнами як терористичні. Їхні осередки функціо-
нують у Києві, Одесі, Харкові, Донецьку, Запоріжжі та формуються за 
рахунок іноземних студентів і вихідців із країн Близького та Середнього 
Сходу. Вони використовують канали студентського обміну, місіонер-
ський, бізнесовий, а також нелегальний і намагаються поширювати 
серед населення радикальну ідеологію.

Отже, у тероризмі лінія фронту проходить через людську свідомість. 
Слід зазначити, що офіційні церкви (і мусульманські, і християнські) 
програють цю психологічну “війну”, оскільки у зв’язку з нещирістю, 
церковною корупцією та підтримкою несправедливої влади втрачають 
довіру людей.

Будь-хто чи будь-що в усьому світі може стати потенційним об’єк-
том терористичної атаки. Передусім це країни, що ведуть боротьбу з 
тероризмом, беруть активну участь в антитерористичних заходах, пе-
ребувають в антитерористичних союзах. Але й ті, що стоять осторонь, 
є не менш вразливими. Україна, до якої буде прикута увага світу 2015 
року, теж є потенційною мішенню.

На сьогодні Україна не зіткнулася віч-на-віч із цією проблемою, 
і поки може реагувати на неї так, як і досі реагувала: у межах Закону 
України “Про боротьбу з тероризмом”, а також традиційним набором 
бюрократичних або силових інструментів.

Найефективнішим способом боротьби з кримінальними вибухами 
є не тільки застосування силових способів, що, до речі, не завжди 
має позитивний результат, а насамперед профілактична робота з цим 
явищем. Вона має бути спрямована на нейтралізацію чи ліквідацію 
передумов, які провокують використання вибухових пристроїв, зок-
рема принципову непоступливість владних структур щодо шантажу з 
боку злочинців.

На рівні прийняття політичних рішень слід враховувати чинники, 
які впливають на процес загрози від незаконного поводження з ви-
буховими матеріалами та своєчасно вживати попереджувальні заходи. 
Проведений Експертною службою МВС України аналіз надходження 
вибухових матеріалів до незаконного обігу свідчить, що вони потрапля-
ють до злочинців завдяки: незаконному ввозу через кордон України; 
викраденню та привласненню з підприємств-виробників вибухових 
матеріалів або їх конверсійній переробці; викраденню зі складів збе-
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рігання вибухових матеріалів, під час їх використання у промисловому 
господарстві або виданих для вдосконалення бойової підготовки вій-
ськовослужбовців; привласнення вибухових матеріалів під час прове-
дення несанкціонованого їх пошуку в місцях ведення колишніх бойо - 
вих дій, з діючих і закритих військових полігонів тощо [2, с. 137].

Для уникнення випадків потрібні жорсткі заходи контролю за об-
ліком, починаючи з процесу виготовлення, усіх подальших дій щодо 
зберігання та використання. Також, важливу роль відіграють дієві 
заходи з перекриття каналів надходження вибухівки та боєприпасів 
через кордон.

Не останню роль у профілактичних заходах відіграє посилення 
контролю за деякими хімічними речовинами, які застосовуються для 
виготовлення саморобних вибухових речовин.

Вагомих результатів можна досягати завдяки розпізнанню та своє-
часному припиненню дій з утворення злочинних організацій та вжиття 
рішучих дій з нейтралізації їх керівників і членів за рахунок вмілого 
використання негласного апарату, громадських організацій тощо. Роз-
пізнання на ранніх стадіях підготовки вчинення вибухів та їх поперед-
ження дає можливість підтримувати безпеку громадян, їх впевненість 
у майбутньому.

До заходів, які впливають на успіх у боротьбі зі злочинами, зокрема 
із загрозами про вчинення вибухів, можна, на нашу думку, віднести: 
узагальнення відомостей про стан, динаміку, структуру злочинів, вчине-
них з використанням вибухових матеріалів; вивчення та аналіз мотиву 
злочинів, вчинених із застосуванням вибухових пристроїв; проведення 
аналізу характерних рис злочинів та жертв, їх типових особливостей; 
проведення порівняльних досліджень способів вчинення вибуху, кон-
струкції вибухових пристроїв, місць вчинення вибухів тощо.

Важливим аспектом у боротьбі з тероризмом є вивчення світо-
вого та вітчизняного досвіду діяльності правоохоронних органів з цих 
питань.

Терористичні організації розробляють свою стратегію та тактику 
з урахуванням вдосконалення міжнародних відносин. Як правило, дії 
угруповань розповсюджуються на кілька держав. У цьому плані пози-
тивним є проведення аналітичних досліджень щодо структури та спо-
собів вчинення терористичних актів, узагальнення відомостей боротьби 
з тероризмом в інших державах [5, c. 93].

Отже, нині необхідно створювати дієві міжнародні інституції, які 
б взяли на себе функції взаємодії, а у деяких випадках — практичної 
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реалізації заходів щодо знищення злочинних угрупувань та терорис-
тичних організацій. При цьому доречним було б відпрацювати загальну 
для усіх без винятку держав стратегію поведінки у кризових ситуаціях і 
неухильно її дотримуватися та проводити спільні заходи з обмежування 
злочинців від джерел фінансування.

Важливим кроком у вирішенні цих та інших питань є заборона 
засобам масової інформації розповсюджувати будь-які інформаційні 
матеріали щодо дій злочинців у позитивному аспекті.
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резюме
Проанализировано состояние научных исследований по этой проблеме. Определены 

пути поступления взрывчатых материалов в незаконный оборот в Украине. Предложено 
ряд мероприятий, которые направлены на прекращение проявлений международного 
терроризма как на мировом, так и на национальном уровнях.

Summary
In the article the problem is caused by a bomb for terrorist purposes in Ukraine. The state 

of research on the problem. Defined routes of explosives in trafficking in Ukraine. Proposed 
a number of measures aimed at ending the manifestations of international terrorism, both at 
global and national levels.
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НДІ підготовки слідчих і криміналістів  
Національної академії внутрішніх справ

організаційно-тактичні особлиВості 
Використання спеціальних знань при 

розслідУВанні злочиніВ, Вчинених жінкаМи

У статті досліджено потреби використання спеціальних знань у процесі 
розслідування злочинів, скоєних жінками. Здійснено аналіз особливостей 

призначення судово-психологічної та судово-психіатричної експертиз.

Використання спеціальних знань як сукупності сучасних знань і 
практичних навичок в галузі науки (крім правової), техніки, мистецтва 
і ремесла, отриманих у результаті спеціальної підготовки або профе-
сійного досвіду і застосованих з метою розслідування і попередження 
злочинів [2, c. 161] — процес, до якого залучені різноманітні суб’єкти 
діяльності. Загальні кримінально-процесуальні й криміналістичні пи-
тання застосування спеціальних знань докладно розглянуті в літературі 
(П.Д. Біленчук, Ю.П. Дубягина, А.В. Кудрявцева, В.К. Лисиченко,  
В.А. Михайлов, Е.Р. Росинська, С.М. Стахівський, Л.Д. Удалова та ін.).

У новому КПК України змін зазнали підходи до використання спе-
ціальних знань обізнаних осіб як джерела доказу, що надає сторонам 
кримінального провадження значно ширших можливостей застосуван-
ня у доказуванні інституту судової експертизи. Тепер експерта може 
залучати як сторона обвинувачення, так і сторона захисту.

Існують різні форми застосування спеціальних знань при роз-
слідуванні злочинів, у тому числі й вчинених жінками, а саме: а) без - 
посередньо слідчим і судом (суддею), які здійснюють відповідно роз-
слідування й розгляд кримінальної справи; б) залучення фахівців для 
участі в слідчих (розшукових) діях; в) проведення ревізії; г) призна-
чення експертизи; д) одержання довідок і консультації в обізнаних 
осіб [3, с. 398].

У ході розслідування спеціальні знання можуть застосовуватися як 
у процесуальних, так і непроцесуальних формах. Вибір тієї або іншої 
форми використання спеціальних знань визначається тактичними 
міркуваннями. Але при цьому слід обов’язково враховувати істотність 
встановлюваного факту. Так, якщо встановлюваний з використанням 
спеціальних знань факт має доказовий характер, тобто може бути ви-
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користаний як аргумент у процесі наступного доказування, як засіб 
підтвердження або виключення висунутих при розслідуванні версій, 
то необхідно в обов’язковому порядку проводити експертизу. Аналіз 
слідчої й судової практики показав, що при розслідуванні злочинів, 
вчинених жінками (особливо проти особи), найбільше часто призна-
чалися судово-медична, судово-психологічна та судово-психіатрична 
експертиза.

Мотиви багатьох діянь, вчинених жінками, визначаються особли-
востями жіночої психіки, у першу чергу емоційно-вольовою сферою й 
особистісними рисами. Протягом же короткого часу безпосереднього 
спілкування з підозрюваною слідчому (який не є фахівцем в галузі 
психології) досить важко буває визначити не тільки основні психічні 
якості особи жінки, але й адекватно оцінити її ситуативні емоційні 
стани для того, щоб враховувати їх при визначенні кваліфікуючих 
ознак, пом’якшуючих обставин, при проведенні конкретних слідчих 
(розшукових) дій.

В зв’язку з вище викладеним, є необхідним призначення судово-
психологічної експертизи у справах з розслідування злочинів, вчинених 
жінками. Причому призначення даного виду експертизи необхідно 
на першочерговому етапі розслідування. Це пов’язано з тим, що чим 
швидше слідчий отримає висновок експерта, тим раніше він довіда-
ється про особливості особи підозрюваної та зможе використати його 
результати не тільки при складанні обвинувального акту, але й при 
встановленні психологічного контакту з підозрюваною, при підготовці 
й проведенні слідчих (розшукових) дій (наприклад, одночасному допиті 
двох і більше осіб).

На те, коли потрібно призначати експертизу, вказують резуль-
тати опитування слідчих. 80% проанкетованих вказали, що судово-
психологічну експертизу, як показує їхній власний досвід (стаж роботи 
слідчих коливався від 2 до 16 років), доцільно призначати на першо-
черговому етапі розслідування. Причому це ж опитування показало, що 
результати експертизи дозволяють не тільки одержати необхідні відо-
мості про осіб підозрюваних (60% від всіх опитаних), але й правильно 
кваліфікувати діяння (36%), 4% — вказали інше.

З аналізу слідчої практики видно, що більшість тяжких злочинів 
проти особи відбувається не у звичайному психічному стані, а при 
наявності підвищеної емоційної напруги. Звичайно, подібним про-
типравним діянням передують сварка, конфлікти, образи. Однак, з 
повсякденної точки зору, ті дії, які привели до трагічних наслідків, зда-
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ються несуттєвими. Але для жінок, які піддаються емоціям, більше ніж 
чоловіки, у певних ситуаціях образа, нанесена конкретною людиною 
може привести до непередбачуваних наслідків. На жаль, це не завжди 
враховується на практиці. Тому, варто особливо уважно ставитися до 
аналізу подібних ситуацій вчинення злочину.

Іноді при розслідуванні вбивств або заподіяння тяжкої шкоди здо-
ров’ю слідчий потрапляє у ситуацію, коли підозрювана не пам’ятає, 
що відбулося або в неї була присутня часткова амнезія. Вона не може 
пояснити причини своїх дій і в ході розслідування з’ясовується, що 
вона не є агресивною особистістю. В той самий час відомо, що вона 
піддавалася тривалим образам чоловіків. У такій ситуації можна при-
пустити, що діяння було вчинене в стані афекту.

Слід зазначити, що визначення тих або інших психічних станів є 
прерогативою фахівців експертів-психологів. Тому від слідчого в подіб-
них ситуаціях потрібне призначення й організація даного виду експер-
тизи. У зв’язку з цим можна рекомендувати перелік питань, які можна 
поставити на вирішення даного виду експертизи з метою визначення:
–  чи перебувала підозрювана в момент вчинення інкримінованого їй 

діяння в стані фізіологічного афекту?
–  чи перебувала підозрювана в момент вчинення інкримінованого їй 

діяння в емоційному стані (стрес, фрустрація, розгубленість і т.п.), 
яке могло істотно вплинути на її свідомість і психічну діяльність?

–  чи могла вона точно співставити свої оборонні дії об’єктивним ви-
могам ситуації тощо.
Наприклад, з висновку експерта стало відомо, що підозрювана від-

носиться до слабкого типу нервової діяльності, піддана стресам, у неї 
ускладнені міжособистісні контакти. А її поведінку на слідстві можна 
описати як замкнуту, відмовляється від дачі показань, на питання від-
повідає однозначно. З такими підозрюваними варто обрати наступну 
тактику допиту. Слідчому потрібно якнайменше говорити про те, у чому 
вона підозрюється. Можна заговорити з нею про дитячі роки, юність. 
Конкретно вести мову про ті події, які викликають позитивні емоційні 
хвилювання. Причому темп мови повинен бути невисоким. На цей етап 
встановлення контакту варто приділити стільки часу, скільки буде по-
трібно, щоб розговорити підозрювану. Після того як буде встановлений 
контакт можна переходити й до події злочину. Однак і на цьому етапі 
допиту варто вживати такі слова як “неприємна подія”, “те нещастя, 
що відбулося у вашому житті” тощо, щоб підозрювана не відчула себе 
“приниженою і знедоленою” і знову не замкнулася в собі.
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При вирішенні організаційних питань призначення судово-психо-
логічної експертизи при розслідуванні подібних злочинів, потрібно 
приділяти особливу увагу вибору експерта. Більше того, експертизу 
бажано проводити комісійно. Нормами нового КПК передбачена 
можливість призначення експертизи не тільки одному експерту, а й 
експертам, тобто де-факто мова йде про призначення експертизи двом 
чи більше експертам, що за своїм змістом носить комісійний характер. 
Але законом не врегульовано статусу кожного експерта та межі його 
окремих повноважень, порядку організації проведення таких експертиз 
та випадки складання ними одного чи окремих висновків. Це також сто-
сується і випадків, коли для вирішення завдання необхідне залучення 
експертів з різних галузей знань, тобто проведення комплексної екс-
пертизи. Однак в новому КПК взагалі відсутні норми щодо можливості 
проведення таких експертиз.

При виборі експертів варто з’ясувати чи є вони фахівцями в галузі 
юридичної (судової) психології, чи є в них досвід проведення подіб-
них експертиз. У випадку якщо немає експерта, що відповідає цим 
вимогам, потрібно шукати психолога, який би спеціалізувався в галузі 
психології особистості.

Необхідно відзначити, що організація даного виду експертизи ви-
магає значних зусиль, спрямованих на якісну підготовку матеріалів, 
вибір експертів, організацію їхньої діяльності й вивчення підозрюва-
ної. При підготовці матеріалів для експертного дослідження слідчий 
крім матеріалів, які містяться в кримінальному провадженні може 
додатково представляти зразки, якими можуть виступати предмети, 
що характеризують психіку особи, її внутрішній світ, систему взаємин 
з оточенням: записки, щоденники, книги з позначками, фотографії, 
аудіо — і відеозапису тощо. У деяких випадках об’єктом дослідження 
психолога-експерта можуть стати особливості робочого місця або жит-
ла, місця події, описаного в матеріалах кримінального провадження. 
При такому підході результати експертизи підозрюваної значно під-
вищують якість розслідування, створюються умови для об’єктивного 
встановлення істини.

В ряді випадків необхідне призначення посмертної судово-психо-
логічної експертизи, що допоможе слідству виявити мотиви вчинення 
даного діяння.

У тих випадках, коли злочин вчинений неповнолітньою, якщо їй 
не виповнилось 16 років, на допиті має бути присутнім педагог або 
психолог. На нашу думку, в цих випадках доцільна присутність саме 
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психолога, що спеціалізується в юридичній психології. Хоча слідчі най-
частіше йдуть традиційним шляхом, запрошуючи на допит педагога з 
того навчального закладу, де навчається неповнолітня підозрювана.

Такий підхід малопродуктивний з двох причин. По-перше, педагог, 
як правило, має вже про таку ученицю уявлення, що далеко не завжди 
відповідає об’єктивній дійсності. По-друге, неповнолітня в присутності 
знайомого педагога може ще більше закритися, соромлячись вчине-
ного. У цій ситуації відповіді її будуть фрагментарні й небагатослівні. 
Психолог же під час попередньої бесіди може посприяти встановленню 
психологічного контакту, що допоможе слідчому отримати більш повні 
й правдиві показання.

Відомо, що статеве дозрівання дівчат наступає раніше чим хлопчи-
ків. І вже в 13–15 років дівчинки велику увагу (у порівнянні із хлоп-
чиками) приділяють своїй зовнішності, протилежній статі, причому 
набагато старшого віку. У випадку деякого відставання в психічному 
розвитку непатологічного характеру, дівчинки 14–15 років можуть 
вчиняти крадіжки косметики, предметів жіночого туалету, різних речей.  
У подібних випадках також необхідне проведення судово-психологічної 
експертизи з метою встановлення чи відповідає рівень психічного 
розвитку неповнолітньої її фактичному віку; чи могла неповнолітня 
розуміти характер і значення вчинених дій.

У випадку участі жінки у вчиненні групових злочинів, варто з’я-
совувати зв’язок з іншими учасниками, її статус у даній групі. Крім того, 
жінка, що входить у злочинне угруповання, може перебувати в близьких, 
інтимних відносинах з ким-небудь із членів злочинної групи. У цьому 
випадку варто з’ясувати характер відносин між ними, можливу залеж-
ність жінки від чоловіка, особливий вплив чоловіка на жінку тощо.

Розслідуючи злочин, вчинений групою за участю жінки, варто при-
значити судово-психологічну експертизу, з метою визначення, який 
соціально-психологічний статус кожного члена в досліджуваній групі;  
у кого з членів групи найбільш виражені організаторські, лідерські яко-
сті; чи є в жінки ознаки схильності до підвищеної навіюваності; чи має 
вона які-небудь особистісні “слабкості” (вказати які), які є причиною 
конфлікту протиріч із іншими членами злочинної групи?

Поряд із психологічною експертизою при розслідуванні злочи-
нів, вчинених жінками, у ряді випадків призначається комплексна 
психолого-психіатрична експертиза.

У літературі відзначається, що комплексну судово психолого-пси-
хіатричну експертизу варто призначати у кожному випадку вбивства 
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немовляти власною матір’ю. При цьому виділяються такі види квалі-
фікації психічного стану матері, яка вчинила вбивство новонародженої 
дитини:

психологічні розлади, що обумовлюють нездатність підозрюваної 
усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (без-
діяльності) або керувати ними; емоційна напруженість, виникнення й 
розвиток якої обумовлене ситуацією, що психотравмує, виявляється 
істотний вплив на свідомість і поведінку підозрюваної; психічні здорові 
матері, підозрювані в убивстві новонародженої дитини.

Складною проблемою є визначення наявності психотравмуючої 
ситуації, коли на психіку жінки негативно впливають ті або інші об-
ставини. Тому для того, щоб вирішити завдання даного виду психолого-
психіатричної експертизи — оцінки ступеня вираженості емоційного 
стану, виникнення й розвиток якого викликано психотравмуючим 
впливом, слідчому необхідно з’ясувати психотравмуючий характер 
ситуації.

Так, наприклад, вимога особи позбутися майбутньої дитини буде 
дуже травмуючим фактором для вагітної жінки, яка бажає народити 
й виховати дитину. Таж вимога для жінки, що страждає алкоголізмом 
може бути нейтральною обставиною або підкріпленням власної позиції. 
Емоційна напруженість, як свідчить експертна практика, виникає, як 
правило, задовго до пологів. Зокрема, якщо вагітність наступила в ре-
зультаті зґвалтування, поза шлюбом або якщо батько майбутньої дитини 
відмовляється підтримувати відносини з жінкою [4, с. 28–30].

У ряді випадків жінки вчиняють вбивство немовляти, не перебу-
ваючи в стані емоційної напруженості, викликаної психотравмуючою 
ситуацією. У них відсутні ознаки якого-небудь психічного розладу й 
тому, злочин вчиняється цілеспрямовано без яких-небудь порушень 
свідомості. Рішення приймається в цих випадках задовго до пологів 
усвідомлено під впливом, як правило, або побутових причин, матері-
альних ускладнень або небажанні мати дитини поза шлюбом тощо.

Проведений аналіз слідчої й судової практики показав, що в жінок, 
які вчинили злочин проти особи, кількісно переважає група так званих 
межових станів. Тобто для жінок, які вчинили злочин проти особи, що 
не виключає психічний стан осудності, характерні не психічні хвороби, 
а психічні недоліки. Необхідно відзначити, що слідчі при призначен-
ні судово-психіатричної експертизи зазнають труднощів у виявленні 
підстав для призначень даного роду експертиз, прибігають до інших 
форм використання психіатричних знань. Але при цьому необхідно 
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пам’ятати, що питання здатності підозрюваної усвідомлювати свої дії 
або керувати ними в момент інкримінованого діяння може бути ви-
рішене тільки за допомогою експертизи.

Слідчий може прагнути встановити обставини, більш простим спо-
собом, уникаючи призначення експертизи, але це спрощення може 
обернутися юридичними ускладненнями й викликати юридичну помил-
ку. Тому недопустимо змішувати надання консультацій з експертизою. 
Використання психіатричних знань на досудовому слідстві при роз-
слідуванні злочинів, вчинених жінками, можливо й у таких формах як 
допит експерта, видача довідок зі спеціальних психіатричних питаннях 
і допит обізнаних у психіатрії свідків.

Підводячи підсумки розгляду питань використання спеціальних 
знань слід зазначити, що вони часто використовуються також при та-
ких слідчих діях як огляд місця події, огляд трупа на місці події. При 
розслідуванні злочинів, вчинених жінками можуть використовуватися 
спеціальні знання не тільки в галузі психології, психіатрії, медицини, 
але й в інших галузях наукового знання.
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резюме
В статье исследованы потребности использования специальных знаний в процессе 

расследования преступлений, совершенных женщинами. Сделан анализ особенностей 
назначения судебно-психологической и судебно-психиатрической экспертиз.

Summary
This article contains the researches of needs in using special knowledge in the process of 

investigating crimes, made by female. Here is the analysis of special features of the assignment 
forensic psychological and forensic psychiatric examinations. 
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актУальні питання розробки  
бортоВої наВігаційної апаратУри з елеМентаМи 

ШтУчного інтелектУ Мобільного робота для 
розМінУВання ВибУхонебезпечних предМетіВ

У статті визначаються можливості та перспективи розробки сучасної робото-
техніки з елементами штучного інтелекту для розмінування вибухонебез-

печних предметів.

Останнім часом у світі різко зросла кількість злочинів, скоєних з 
використанням вибухових пристроїв (ВП). За визначенням І.Д. Мото-
рного “вибухові пристрої — промислові, кустарні і саморобні вироби 
одноразового застосування, у конструкції яких передбачене створення 
вражаючих факторів або виконання корисної роботи за рахунок ви-
користання енергії вибуху вибухової речовини або вибухоспроможної 
суміші” [4, с. 55].

Вибухи в житлових будинках, офісах, метро, і автомобілях стали 
досить частим явищем. Наміри здійснення кримінальних вибухів най-
різноманітніші. Це може бути шантаж, помста, усунення конкурентів, 
мафіозні розбори, терористичні акти з метою дестабілізації нормального 
стану життя в суспільстві і породження атмосфери страху та невпевне-
ності серед населення держави.

Найбільш зухвалими злочинами вчиненими з використанням ви-
бухових пристроїв є терористичні акти.

Відповідно до диспозиції ст. 258 Кримінального кодексу України, 
терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу 
чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини 
або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких 
наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської 
безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, 
міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень 
чи вчинення або не вчинення дій органами державної влади чи орга-
нами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, 
об’єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги 
громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів 
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винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією 
самою метою — підлягають кримінальній відповідальності [6, с. 110].

Окрім високої ефективності використання вибухових пристроїв,  
для терористів, дана категорія злочинів обумовлена недостатнім роз-
криттям і миттєвим результатом з обтяжливими наслідками.

З метою ефективної протидії подібного виду злочинам, в більшості 
країн світу створені спеціальні вибухотехнічні підрозділи в структурі 
поліції, міліції і служб безпеки. Дані підрозділи оснащені необхідним 
обладнанням, устаткуванням і спорядженням, у тому числі і мобільни-
ми роботизованими дистанційно-керованими комплексами (МРДКК), 
що забезпечують ефективне і безпечне проведення необхідних робіт по 
знешкодженню і знищенню вибухових пристроїв.

Для чого потрібні подібні роботизовані комплекси?
В першу чергу, для того щоб забезпечити гарантії особистої безпеки 

особового складу вибухотехнічних підрозділів від несанкціонованих 
вибухів під час виконання робіт по знешкодженню вибухонебезпечних 
предметів.

По-друге, роботизовані комплекси можуть дистанційним способом 
виконувати операції з проникнення у приміщення, транспортування 
вибухонебезпечних предметів на безпечні відстані.

І нарешті, вивчення вибухового пристрою до його руйнування або 
знищення, з метою встановлення конструкції і механізму приведення 
в дію.

На сьогоднішній день провідними країнами, які виготовляють 
робототехнічні комплекси для роботи з вибуховими пристроями є 
Сполучені штати Америки, Великобританія, ФРН, Канада, Японія і 
інші. Роботи, виготовлені у даних країнах, складаються з одного або 
декількох мобільних роботів, комплекту змінного робочого обладнання, 
засобів доставки, енергозабезпечення і технічного обслуговування.

Універсальні мобільні роботи, є малогабаритними дистанційно-
керованими самохідними апаратами, що оснащуються необхідним 
набором апаратури та змінного робочого устаткування. Транспортний 
засіб складається з ходової частини, корпусу і енергетичної установки. 
Корпус може бути виготовлений з алюмінієвих сплавів або легованої 
сталі. Ходова частина може бути колісною, гусеничною, змінною або 
комбінованою (рис. 1, 2).

Комплекс управління роботом включає: інформаційно-керуючу 
частину, пост оператора мобільного робота і комплект приймально-
передавальної апаратури, що забезпечує передачу інформації від робота 
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на пост оператора і керівних команд, що надходять від поста оператора 
на мобільний робот.

Дистанційне керування роботою машини може здійснюватися з 
поста управління по кабелю на відстані 100–150 метрів, по волоконно-
оптичній лінії зв’язку (ВОЛЗ) — на відстані до 300 метрів, по радіо —  
на відстані до 1000 метрів. Вибір варіанту каналу зв’язку визначається 
залежно від оперативної обстановки і типу використовуваного устатку-
вання. Так само можливо встановлювати зв’язок з роботами по Wi-Fi 
каналам і Блютуз.

При виконанні технологічних операцій оператор, використовуючи 
інформацію про об’єкт і хід виконання робіт, отриману з телекамер і 
виведену на екрани моніторів, безперервно керує вручну виконавчими 
механізмами маніпулятора і транспортного засобу.

Крім того, робот може оснащуватися додатковим устаткуванням, 
що полегшує проведення окремих операцій:
–  кольоровими телевізійними камерами з керованим фокусом для 

детального огляду об’єкту;
–  стереоскопічними телевізійними системами, що забезпечують три-

вимірне зображення об’єкту;
–  малогабаритними прожекторами для підсвічування об’єкту при діях 

в умовах низької освітленості;
–  лазерними цілевказувачами, що забезпечують точне наведення руш-

ниці або гідроруйнівника у задану точку об’єкту.
Найбільш поширеними приладами, які використовуються фахів-

цями-вибухотехніками є:

Рис. 1. Робототехнічний дистанційно-
керований комплекс на гусеничному 
ходу

Рис. 2. Робототехнічний дистанцій-
но-керований комплекс на колісному 
ходу
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–  портативна рентгенівська апаратура для обстеження підозрілих 
об’єктів;

–  електронні стетоскопи для прослухування ВП з годинниковим ме-
ханізмом сповільненої дії;

–  генератори радіоперешкод, що блокують радіокерований виконав - 
чий механізм вибухових пристроїв.
Основне призначення надлегких роботів полягає в обстеженні 

важкодоступних ділянок і деталей об’єктів (у тісних приміщеннях, в 
проходах транспортних засобів, під днищем автомобілів). Роботи цього 
типу зазвичай мають гусеничну ходову частину і оснащуються легким 
маніпулятором, на якому кріпляться відеокамера і захват, або легкий 
гідроруйнівник. Камера встановлюється на поворотній платформі і за 
допомогою телескопічної кінцевої ланки маніпулятора може підніма-
тися на висоту до 2 метрів.

Взагалі, історія штучного інтелекту як нового напрямку розвитку 
науки і техніки починається в середині XX століття.

Дуже вдало, на думку автора, дав визначення штучного інтелекту 
Джордж Ф. Люгер: “Штучний інтелект можна визначити як галузь 
комп’ютерної науки, яка займається автоматизацією розумної пове-
дінки” [6, с. 27].

В комп’ютерних науках проблемні питання штучного інтелекту ви-
вчаються з позицій проектування експертних систем і баз знань. Під база-
ми знань розуміється сукупність даних і правил, що допускають логічний 
висновок і осмислену обробку інформації. У цілому дослідження проблем 
штучного інтелекту в комп’ютерних науках спрямовані на створення, 
розвиток і експлуатацію інтелектуальних інформаційних систем.

На сьогоднішній день, штучний інтелект і робототехника тісно 
пов’язані одне з одним. Одним з важливих напрямів штучного інтелекту 
вважається цілеспрямована поведінка роботів, створення інтелектуаль-
них роботів, здатних автономно здійснювати операції по виконанню 
завдань цілей поставлених людиною.

Операції які б могли виконувати роботи, оснащені штучним інте-
лектом, це насамперед: визначення системи виконавчого механізму 
приведення в дію вибухового пристрою (часовий, мобільний телефон, 
радіосигнал) з наступним блокуванням спрацювання вибухового при-
строю, використовуючи спеціальне обладнання; при наявності газоана-
лізатора, встановлення типу та виду вибухівки, що використовується; 
використовуючи портативні ренгенустановки, встановлення системи 
приведення в дію вибухового пристрою, надання можливих варіантів 
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знешкодження вибухового пристрою та визначення зони можливого 
ураження.

Інтелектуальні роботи, як машини-виконавці, повинні приймати 
завдання в загальній формі і володіти можливістю приймати рішення 
або планувати свої дії в розпізнанні ними невизначеної складної об-
становки. Таким чином, буде скорочено час для прийняття рішення 
про подальшу роботу з виявленим вибуховим пристроєм щодо його 
знешкодження або знищення.

Що стосується модернізації роботів-саперів з оснащенням їх штуч-
ним інтелектом, на наш погляд — це, реально, маючи ту практику і 
наукові досягнення, які є у світі. Проте, необхідно починати з дрібно-
го, тобто, створити прототип робота-сапера який відповідав би тим 
нормам і вимогам, що існують у світовій практиці, а потім наділяти їх 
штучним інтелектом.

На даний час в Україні є розробки робототехніки, які використову-
ються в різних галузях народного господарства, в тому числі, і в право-
охоронних органах. Однак, ці розробки залишились на рівні експери-
ментальних зразків, які до серійного виробництва так і не дій шли.

Наприклад в Російській Федерації дистанційно-керованих роботів-
саперів серійно виробляє Ковровський електромеханічний завод, але 
російські роботи на зовнішній ринок не постачаються.

Роботи-сапери іноземних фірм, мають дуже суттєву вартість, щоб 
укомплектувати ними всі структури в Україні, які мають в них потребу.

Підводячи підсумок, хотілося б зауважити, що на даний час в нашій 
державі існує потреба в розробці роботів-саперів. Вважаємо, що при 
об’єднанні зусиль науково-дослідних установ, практичних фахівців ви - 
бухотехнічних підрозділів, науковців НАН України є можливим ство-
рення благодійного фонду з метою надання фінансової допомоги для 
розробки та впровадження роботів-саперів, наділивши їх елементами 
штучного інтелекту, гідних помічників для фахівців- вибухотехників.
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резюме
Проанализированы технические и практические аспекты возможностей и перспектив 

разработки современной робототехники с элементами искусственного интеллекта для 
разминирования взрывоопасных предметов.

Summary
Here are analyzed the thechnical and practical aspects of possibilities and future perspectives 

of elaboration of modern robotics with the elements of artificial intelligence for delousing the 
explosive objects.
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3 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

і.В. костів, судовий експерт

Львівський НДІ судових експертиз

деякі особлиВості досліджень текстіВ, 
Виконаних на іВриті

У цій статті розглянуто особливості івриту, які можуть відігравати важливу 
роль для проведення судово-почеркознавчої експертизи: алфавіт, особли-
вий шрифт письма, гіматрія, діалекти, запозичення з інших мов, а також 
психолінгвістині особливості носіїв івриту. Даються рекомендації експерту, які 
саме знання та матеріали необхідні для проведення дослідження, де об’єктом 
є рукописні записи або підписи виконані на івриті. Перераховані фактори 
можуть стати в нагоді і прийняті до уваги експертами, з метою розпізнання 

закономірностей утворення ідентифікаційних ознак.

Зважаючи на постійне зростання міжнародних політичних, еко-
номічних, туристичних відносини між Україною та Ізраїлем, як однієї 
з передових світових держав у галузі науки, медицини та ін., виникає 
потреба у проведенні досліджень, де об’єктами є рукописні записи та 
підписи виконані на івриті. Це є абсолютно новаторський підхід до ви-
рішення почеркознавчих, а також авторознавчих досліджень, оскільки 
неспорідненість зі слов’янськими мовами, різна ментальність та світо-
сприйняття ставить перед експертами криміналістами нові завдання та 
значно детальніші і особливо специфічні дослідження. В даній роботі 
розглянуто деякі особливості івриту, зокрема загальну характеристику 
мови та систему письма, оскільки це є перший крок до досліджень 
об’єктів, виконаних на івриті.

Єврейський алфавіт унікальний, оскільки саме він є першим, в той 
час як інші системи писемності виникли на його основі. До прикла-
ду, сучасний російський алфавіт — прямий нащадок однієї з перших 
слов’янських азбук — кирилиці, яка є переробкою грецького письма, 
що, в свою чергу, є наступним по відношенню до івриту.
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В звичному розумінні букви не більше ніж графічні знаки для по-
значення звуків на письмі. Їхні назви, форми написання і співвідно-
шення з тими чи іншими звуками є результатом загальноприйнятого 
“неписаного погодження” в суспільстві. Проте, на відміну від інших 
буквенних систем, єврейський алфавіт має прихований зміст, який є 
в самому порядку розташування букв, об’єднаних в змістові групи, і в 
правилах їх використання та вимови. Особливого значення єврейські 
букви (аналогії цьому явищу мають в деяких інших мовах і системах 
письма) надають і числовому значенню: гіматрії, співвідношенню слів, 
зворотів, фраз і додатковому змісту. В ще більшому ступені носіями 
таємної інформації є назви і форми написання букв. Якщо говорити не 
про машинопис, схематичному чи любому іншому із спрощених варіан-
тів запису, а про те, що використовується при написанні свитків Тори, 
тфілін чи мезузот, то в формі букв, які складають єврейський алфавіт 
змістовим значенням володіють не лише загальний вигляд буквенного 
знаку, але і кожна із складових його частин. [3]

Згідно Тори, перші Скрижалі Заповіту були отримані Мойсеєм від 
Бога і зроблені самим Богом, включаючи шрифт, яким були написані 
(висічені) заповіді, котрі також є витвором самого Бога.

“Мішна” називають квадратний шрифт, яким можна писати свитки 
Тори і інші священні тексти, “ассирійським” (ашуріт), проте ця назва 
не означає, що єврейська писемність походить з Асирії, а натякає на те, 
що шрифт був встановлений пророками Ездрою та Немією, котрі при-
були в Святу Землю, очолюючи повернених вавилонських вигнанців. 
За це вони також отримали прізвище “софрім” [5].

Друге нагадування про походження квадратного шрифта з скри-
жалей є у Вавилонському Талмуді: “текст можна читати як з передньої 
сторони, та і з задньої”. В Талмуді ми знаходимо лише деякі заміт-
ки з приводу форми букв цього шрифта, що викликало суперечки в 
більш пізнішій галахічній літературі на рахунок деяких деталей форми  
букв.

Сучасний іврит виражається на письмі шрифтом, відомим як “ква-
дратний”. Цей шрифт походить від арамейської, який використовував - 
ся для перепису Біблії протягом двох тисяч років, і має курсивну версію 
для скоропису. [7]

З 1948 року офіційна мова держави Ізраїль — іврит, і вона є сучас-
ною модифікацією давньоєврейської мови (семітські мови). Раніше 
єврейський алфавіт застосовувався також для арамейської мови, на якій 
були написані цілі розділи з Біблії та окремі книги. В Біблії сказано, 
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що написи на хресті Ісуса були зроблені на трьох священних алфавітах 
(грецькому, латинському та івриті).

Мідріш “Отійот дерабі Шківа” (“Букви рабі Аківи”) пояснює зміст 
форми кожної букви. В книзі Зоар роз’яснюється, що накреслення 
чорних букв на білому фоні передають досягнуті каббалістами різно-
манітні можливі співвідношення між силами природи, недоступними 
для п’яти органів чуття людини [5].

Маючи багатовікову історію єврейське письмо виробило числен-
ні курсиви, проте злитного письма — не вийшло. Будучи письмом 
релігійного культу, воно прилаштовувалось для деяких інших (часом 
несемітських) мов, носії яких сповідували іудаїзм.

Німецькі євреї до 10–14 ст. створили власну мову  ідіш (герман-
ські мови), яка з часом піддалася слов’янізації. В Ізраїлі ідіш активно 
витіснюється івритом. За часів Радянського Союзу ідіш вперше в історії 
визнаний як рівноправна мова. Для ідіш використовується єврейське 
письмо і специфічний курсив “тайч”, тобто “простий” чи “жіночий” 
(друкований шрифт ідіш 15–19 ст.), який, мабуть, під впливом латиниці 
набув алфавітний характер, тобто голосні звуки передавались завжди, 
відсутні прописні букви. Буква  иноді означає палаталізацію — “ь”: 
[піньє]. Текст, записаний на ідіш відрізняється надзвичайною довжи-
ною слів. [4]

В СРСР єврейський алафа-
віт став нормативним для мови 
ідіш. З 1920-х років у Радянському 
Союзі був відкинутий принцип 
історико-етимологічного написання слів іврито-арамейського поход-
ження і прийнятий фонетичний принцип, лише з 1961 повернулись до 
написання “кінцевих букв”. У 20-х роках минулого століття ідіш був 
однією з офіційних мов Білоруської Радянської Соціалістичної Респу-
бліки [6]. Ідіш є одним з джерел кримінального жаргону (саме слово 
“жаргон” було синонімом мови ідіш) на російській мові (фраєр, хаза, 
мусор), івритські слова (ксіва, шмон та ін.) потрапили також через ідіш. 
Письмо яким писали жінки, відрізнялось від класичного (єврейський 
ідіш-тайч  — друкований шрифт ідіш), воно було курсивним. 
В ідіші алфавіт повний: букви  алеф,  вав,  юд,  айн — втратили роль 
приголосних і перетворились у голосні [2].

Ще одними носіями мови іврит були сефарди, котрі в 1492 були 
вигнані з Іспанії і розселились в Турції, Румунії, Югославії, Мароко, 
Франції, Голландії та арабських країнах. Сефарди розмовляють на мові 

Зображення рукописного тексту на ідіш
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ладіно (романо-єврейська мова), їхня писемність бере початок з 16 ст. 
на основі єврейської. Характерна риса письма ладіно — діакритика і 
службові слова , , . [8]

В 1996 кнессет Ізраїля прийняв закон про створення Національного 
управління по охороні культурного населення на сефардській мові та 
ідіш.

З 1928 року пресса Турції і Ізраїлю використовує латиницю. Для 
рукописних записів використовувався курсивний шрифт, який нази-
вають солітрео, або хеці-кульмус ( ) [1].

Для мови арабських євреїв (мова люгат аль-яхуд) — характерні букви 
 і артикль . Для перських євреїв (мова забоні-імрані) характерні 

букви   і службові слова , ,  [1].
В кабалі кожна буква має свій особливий містичний зміст, що су-

місно з числовими значеннями (гематрія), відкриває великі можливості 
для трактування священних писань і пошуку в них таємничого змісту. 
Оскільки Бог створив світ десятьма реченнями, то і букви святої мови 
також різновид прояву його впливу на світ. Існують різні види алфавітів, 
які використовуються для тлумачення Писання:

 коли  змінюється на , а  на  і так далі;
 алфавіт у зворотньому порядку;

 одиниці, десятки, сотні (гематрія);
 коли 1 заміняється на 9, 2 на 8 і т. д.; так само з десятками і 

сотнями.
Букви , ,  значення яких, відповідно 5, 50, 500 — не мають за-

міни [1].
Окрім звичного письма на івриті зустрічається шрифт Раші — видо-

зміна декоративного квадратного 
письма в маленькі округлі букви 
рукописного письма. Часто його 
називають — равінське письмо [7].

В івриті, для того, щоб правильно прочитати слово необхідно спо-
чатку зрозуміти що воно означає в даному контексті. Без розуміння 
контексту тексту неможливо прочитати слово.

Єврейський алфавіт складається з 22-х букв та п’ятьох особливих, 
“кінцевих” форм, котрі використовуються при написанні вкінці сло-
ва, — відображення духовних категорій вищого порядку і виводить на 
куди більш високу сходинку абстракції та, в свою чергу, є “буквами”, 
якими складено світогляд. Різниця між “великою” та “малою” літе-
рою — відсутня. П’ять букв мають по два написання — основне (яке 

Шрифт Раші
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використовується на початку і всередині слова) і кінцеве. В івриті всі 
букви приголосні, проте чотири з них —  алеф, хей,  вав,  йод — іноді 
використовуються для запису голосних (матрес лекціоніс). Для повного 
запису голосних використовується система діакритичних знаків — го-
лосівок “некудот” (точок), які розташовані над чи під буквою. Раніше 
використовувались спеціальні значки (таги), що виконували роль 
орнаменту, для прикрашення певних букв [1].

Єврейські букви також використовуються при записі чисел, кожній 
букві приписано числове значення — гематрія. Букви — це не просто 
окремі значки, вони представляють собою систему, яка маю свою певну 
послідовність від першої до останньої. В єврейському письмі кожна 
буква від алеф  до тав  отримала у відповідності зі своїм місцем — 
своє числове значення:  алеф — 1,  бет — 2,  гімель — 3,  далет — 4 
і т.д. до  йод — 10. Числові значення букв широко використовуються 
для нумерації розділів книг (а також абзаців в релігійній літературі). 
За допомогою чисел нумеруються роки єврейського календаря, також 
використовується (як в Ізраїлі, так і в єврейських школах діаспори) для 
позначення начального року [9].

Напрямок єврейського письма — справа 
наліво, як і в багатьох семітських мовах.  
Сучасний іврит, відчуває на собі влив росій-
ської, німецької, англійської мови і звичай-
но арабської мови, будучи мовою багаточи-
сельних мізричних і сефардічних єврейських 
мігрантів із арабських країн, також і палес-
тинців та ізраїльських євреїв. Таким чином, 
арабська мова сприяинила великий вплив на 
іврит, особливо це стосується сленгу [1].

Аналізуючи почерки, виконані росій-
ською мовою та на івриті, встановлено зна-
чні розбіжності загальних ознак, таких як 
ступеня виробленості, а також розміру та розгону письмових знаків.

Отже, проводячи криміналістичні дослідження, де об’єктом є руко-
писний запис чи підпис на івриті, слід впершу чергу з’ясувати, якими 
мовами володіє ймовірний виконавець, оскільки, як вбачається з ви-
щевикладеного, етнічні носії мови іврит значно відрізняються психо-
лінгвістичними особливостями один від одного, тобто важливо знати, 
з якого ареалу походить ймовірний виконавець. Жіноче письмо на ідіш 
має свої особливості, що полегшує завдання експерта-почеркознавця 

Зображення годинника  
у Празі (гіматрія)
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для вирішення ідентифікації особи пишучого. Кожна буква на івриті 
має своє сакральне значення, тому необхідний ретельний аналіз при 
вивченні її написання, контекст, у якому вона вживається, звертати 
увагу на гіматрію.

При наданні порівняльного матеріалу необхідно враховувати на-
ступне: одна і та сама особа може володіти як івритом, так і арабською, 
російською, англійського чи іншими мовами; рукописні тексти можуть 
бути написані на івриті, проте букви можуть бути запозичені з різних ал-
фавітів: арабського, кирилиці чи латинського. Також для порівняльного 
матеріалу на дослідження необхідно відбирати матеріал мовою, якою 
складений об’єкт дослідження, а також зразки писемного мовлення 
тих мов, якими володіє ймовірний виконавець.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, що 
експерти-криміналісти повинні по-особливому відноситись до прове-
дення досліджень об’єктів, виконаних на івриті. Це зумовлено тим, що 
єврейський алфавіт містить в собі ряд специфічних особливостей і для 
встановлення об’єктивного та повного висновку необхідне значно шир-
ше коло знань. Ставлення та визначення єдиного методичного підходу 
при дослідженні об’єктів, виконаних на івриті — справа майбутнього і 
потребує кропіткої роботи. Для досягнення цієї мети, необхідно деталь-
но вивчити не лише специфіку алфавіту як сталої системи письмових 
знаків, але й психолінгвістичні особливості єврейськомовного ареалу.
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резюме
В этой статье рассмотрены особенности иврита, которые могут играть важную роль 

для проведения судебно-почерковедческой экспертизы: алфавит, особый шрифт письма, 
гиматрия, диалекты, заимствования из других языков, а также психолингвистические 
особенности носителей иврита. Даются рекомендации эксперту, какие именно знания и 
материалы необходимы для проведения исследования, где объектом являются рукопис-
ные записи или подписи, выполненные на иврите. Перечисленные факторы должны быть 
изучены и приняты во внимание экспертами с целью распознавания закономерностей 
образования идентификационных признаков.

Summary
In this article the features of Hebrew, which may play an important role for the forensic 

handwriting examination: alphabet, a special type of writing himatriya, dialects, and borrowing 
from other languages as well as Hebrew speakers psyholinhvistyni features. The recommendations 
of experts who is expertise and materials needed for the study, where the object is handwritten 
records or signatures made in Hebrew. Established ongoing factors should be studied and taken into 
consideration by experts, in order to recognize patterns of identity formation characteristics.

л.В. свиридова, канд. юрид. наук,  
ст. науков. співробітник

Харківський НДІ судових експертиз

проблеМні питання Визначення  
ВікУ аВтора текстУ докУМента  

та перспектиВи їх дослідження

Розглянуто актуальне питання, обумовлене потребами експертної практики, 
щодо встановлення віку автора документа. Проаналізовано сучасний стан 
наукових досліджень з питання вікових особливостей людини, можливостей 
вирішення даного питання в експертній практиці. Визначено подальші шля-
хи розвитку судово-авторознавчої експертизи з метою підвищення якості 

експертних висновків.
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Через недостатню розробленість теоретичних та методичних засад 
зі встановлення соціально-біографічного портрету автора документа 
у судовому авторознавстві питання відносно віку автора документа 
вирішуються у поодиноких випадках. У криміналістичній літературі 
це питання розглядалося на рівні можливостей його експертного ви-
рішення та описування конкретного експеримента [1, с. 84; 2].

Результати аналізу експрес-інтерв’ювання судових експертів пока-
зали, що питання встановлення віку автора документа вирішувалося 
лише у 18% висновків у зв’язку з недостатньою розробленістю мето-
дичних засад у 30% випадків експерти відмовлялися від вирішення 
завдань через обмежений обсяг тексту документа. Згідно з проведеним 
узагальненням експертної практики, висновки з цього питання, пере-
важно ймовірні, надавалися у поодиноких випадках (8%) і лише за 
текстами досить великого обсягу. Відмічене значно знижує цінність 
експертних висновків для органів досудового розслідування і судово-
го провадження і свідчить про актуальність подальших досліджень в 
судово-авторознавчій експертизі.

Дані суміжних наук — психології, психолінгвістики, соціолінгвіс-
тики, лінгвістики, розроблені в них методи, способи, підходи до дос-
лідження текстів, інтерпретовані для вирішення криміналістичних 
завдань, слугують науковою базою для формування теорії судово-авто-
рознавчої експертизи, для якої проблема встановлення категоріальних 
ознак особистості автора тексту є центральною, основоположною. 
Психологія як наука про психіку, психічну діяльність людини, вивчає 
у тому числі і мовленеву діяльність, зміст якої передається за допомо-
гою наступних лінгвістичних значень: різні люди, вживаючи одні й ті 
ж способи й засоби мови, можуть вкладати в них різний ментальний 
зміст [3, с. 17]. У 30-ті роки минулого століття Л.В. Щерба відзначає, 
що мовленнєва діяльність обумовлюється складним мовним механізмом 
людини або психофізіологічною мовленнєвою організацією індивіда, 
яка є соціальним продуктом і слугує індивідуальним проявом мовної 
системи (що виводиться з мовного матеріалу) [4]. Психолінгвістика дос-
ліджує мовленнєвий механізм людини та особливості його становлення 
і функціонування [3, с. 19]. Соціолінгвістика досліджує обумовленість 
мовлення тими чи іншими соціальними параметрами ситуації писем-
ного спілкування, що досліджується, і надає широкий статистичний 
матеріал з функціонування мови в групах людей, об’єднаних за ознакою 
професії, статі, віку, міського або сільського способу життя тощо [5,  
с. 11]. Лінгвістика як наука про загальні закони існування та історич-
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ного розвитку людської мови вивчає способи і засоби виразу в тексті 
лінгвістичних значень [3, с. 17].

Аналізуючи новітні дані суміжних наук, в яких висвітлюється така 
важлива складова мовленнєвого портрету автора тексту, як його вік, 
можна відмітити, що на даний час це питання достатньо не досліджено. 
Дослідниками зазначається, що у соціолінгвістиці вікові характерис-
тики людини (у тому числі такі, що виявляються в її мовленні) тільки 
починають вивчати. Праць подібного роду мало, і це, переважно, опи-
сування конкретних експериментів [6, с. 84]. Складність вирішення 
даних завдань полягає, перш за все, в тому, що межі вікових періодів 
є відносними [7, с. 416], не мають абсолютних значень, вони рухливі і 
змінювані. Подібне можна сказати і відносно мовної поведінки, норми 
якої також рухливі і динамічні. Г.Г. Матвєєва зазначає, що з перебігом 
життя наші норми можуть змінюватися, тому вони є різними для груп 
з різним соціальним статусом та освітою і з різним віком. Крім того, 
норми відображають фізичний, психічний, соціальний стан людини 
під час мовного спілкування [8, с. 30]. Дослідження можливого впли-
ву віку на здатність комунікації викликають певні труднощі, оскільки 
більша частина результатів залежить від індивідуальних характеристик 
особистості [9, с. 18], а також пов’язана з соціальною ситуацією, в якій 
знаходиться людина (освіта, мова письма, національність, професія, 
рід занять і їх тривалість) [10].

У криміналістичній літературі зазначається, що одні й ті ж елементи 
соціального середовища впливають на людей різного віку по-різному, 
залежно від того, під впливом яких розвинутих психологічних влас-
тивостей, що стали стабільними особистісними характеристиками, 
вони сформувалися. Взаємодія зовнішніх чинників, тобто соціаль-
ного середовища (соціально-демографічних характеристик особис-
тості), і внутрішніх чинників (психофізіологічних особливостей) по-
роджує комплексну характеристику, типову для людей одного віку, 
і його спе цифіку. За даними психології, саме зміна стосунків між 
вказаними чинниками обумовлює перехід до наступної вікової групи  
[11, с. 140].

У психології виділяють три взаємопов’язані віки, які не збігаються 
один з одним: хронологічний, біологічний і психологічний. Розвиток 
людини в зрілому віці тісно пов’язаний з динамікою його психологіч-
ного віку. Як відзначається в літературі, біологічний вік людини нерідко 
відрізняється від хронологічного. Психологічний вік може не збігатися 
з хронологічним [7, с. 115], він значно впливає на біологічний, хоча 
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не завжди з ним збігається. Психологічний вік характеризує те, якою 
людина себе відчуває і усвідомлює. Людина, відносячи себе до певного 
віку (відчуваючи або усвідомлюючи себе молодою, зрілою або старою) 
орієнтується не стільки на вікові межі, скільки на вміст періоду — спе-
цифічну для нього галузь соціальних стосунків, спосіб життя (характер 
діяльності, інтересів тощо) [7, с. 416].

Відзначена особливість, пов’язана з віковою періодизацією, знач-
но ускладнює підходи до дослідження у вирішенні питання щодо віку 
автора документа. Враховуючи перелічені раніше фактор рухливості, 
змінюваності, динамічності вікових періодів і відповідних мовленнє-
вих норм, певною мірою “розмитими” можуть також бути і дані щодо 
меж цих періодів, що встановлюються в авторознавчому дослідженні 
писемного мовлення.

У суспільстві, що складається з носіїв певної мови, можна ви-
окремити групи осіб з приблизно однаковою і різною організацією 
словникового складу [2, с. 165]. Так, представникам різних поколінь 
притаманне неоднакове використання засобів мови, різні переваги 
в оцінках мовних фактів тощо, тобто різному віку відповідають різні 
моделі мовленнєвої поведінки [12, с. 220].

Вікова психологія надає різні межі періодів життєвого циклу люди-
ни, починаючи з народження й до старості. Слід враховувати, що вік 
осіб, тексти яких надходять на дослідження, коливається переважно 
в межах від 17 до 60 років. За даними вікової психології межі вікових 
періодів в основному розподіляються наступним чином: 17–25 років —  
другий період юнацького віку, 25–45 — зрілість (дорослість); 45–60 
років — зрілий вік. На дослідження також надходять тексти, складені 
особами дитячого (середній шкільний вік), а також похилого (60 і стар-
ші) віку, але встановлення цих фактів в більшості випадків не викликає 
особливих труднощів (звичайно, за умови, що ці тексти не виконані 
шляхом наслідування особливостям дитячого мовлення та мовленню 
осіб старечого віку тощо).

Дані вікової психології свідчать про те, що, як правило, до 17–25 
років завершується, на базі засвоєння особливостей функціонуючої в 
суспільстві мови, становлення мовної здібності людини, виробляється 
певний стійкий комплекс ознак, що характеризує писемне мовлення 
конкретної особи. Віковий період, що триває з середини або кінця  
життєвого циклу охарактеризувати важче: з віком збільшуються інди-
відуально-типові відмінності [6, с. 416], і, особливо, ці труднощі від-
носяться до періоду зрілості. Динаміка мовного розвитку людей цього 
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віку вивчена надто слабко, психологами відмічається лише той факт,  
що в цей період, особливо у зв’язку з входженням до сфери профе-
сійно-соціальної діяльності, соціально-біографічний “портрет” людини 
зазнає значних змін, що серйозно впливає на систему мовних засобів, 
які нею використовуються: часто підвищується семіотичний рівень 
особи, розширюється база для мовленнєвої творчості, значно збільшу-
ється обсяг словникового і граматичного запасу, причому збагачення 
словника має не лише кількісний, але і якісний характер у зв’язку із 
засвоєнням різних відтінків слів, їх стилістичних конотацій, а також 
слів з ускладненою морфологічною структурою тощо, усе більше вдос-
коналюється комплекс мовних умінь і навичок [13]. Зазначене відно-
ситься переважно до осіб, що здобули відповідну вузівську освіту (або 
активно займаються самоосвітою).

У будь-якому суспільстві існує безліч людей, що не здобули вищої 
освіти, не займаються інтелектуальною діяльністю, чий мовний, а часто 
й інтелектуальний розвиток, в основному завершується в школі. Хоча 
набуті в школі мовні навички є дуже стійкими і їх інерційна сила від-
чувається на всій подальшій мовленнєвій поведінці людини [14, с. 26],  
мова цих людей на словниковому і граматичному рівнях з часом не 
збагачується, а, навпаки, збіднюється, спрощується, стає закостенілою, 
і зміни в ній пов’язані зі сферою діяльності, способом життя, найчас-
тіше виражається лише у привнесенні відповідних кліше, елементів 
тих чи інших професійних мов, жаргонів, арго (злодійський жаргон, 
арго наркоманів, геїв та ін.). З віком збільшуються типові відмінності, 
в цілому мова людей середнього віку є досить стандартною і часто — 
недостатньо інформативною для вирішення завдання встановлення 
вікової належності автора тексту документа. В той же час мовлення осіб 
другого періоду юнацького віку (17–25 років) та осіб літнього віку часто 
є більш інформативним в аспекті вказаного розгляду. Це пояснюється, 
з одного боку, особливостями розвитку, зміною мови, з іншого — чин-
никами соціально-психологічного характеру.

Мова розвивається швидко, її словник постійно змінюється з ура-
хуванням збагачення його новими словами і витіснення деяких старих. 
Молоді (особи старшого юнацького віку) розмовляють мовою, що вже 
змінилася, з іншими уявленнями про норму, які відрізняються від тих, 
що існували раніше і відмовляються вживати слова, мовні форми, які 
вважають застарілими. Для осіб цього віку є характерним прагнення 
відстояти свою мовленнєву самостійність, незалежність, що особливо 
яскраво виявляється у формуванні різного роду арго. Тим часом, люди 
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старшого покоління, що засвоїли мову, їх мовленнєві норми 30–50-
річної давнини, в більшості випадків залишаються прихильниками цих 
норм і не визнають мовні норми молодих. У мовленні осіб молодого 
покоління завжди більше інновацій. Молодь легше сприймає і вклю-
чає у власний лексикон слова-оказіоналізми і неологізми. Мовленню 
певного покоління властиві свої неологізми [7, с. 78–79]. У нашій 
країні в періоди корінного руйнування соціальної і політичної струк-
тури (наприклад, 20-ті, 40-ві роки минулого століття, 90-ті і початок 
нинішнього століття, зокрема, в Україні) таких неологізмів, дійсно, 
більше, в спокійні періоди — менше, але вони є завжди, найяскравіше 
з’являючись в мові молодих.

У мовленні старшого покоління міститься більше слів, що виходять 
із вжитку, їх мова є консервативнішою [6, с. 78–79]. Ближче до старості, 
на думку психологів, зростають косність, ригідність суджень, почина-
ють переважати забарвлені лише суб’єктивним досвідом висловлю-
вання, надто категоричні, відзначається часте звернення до минулого, 
люди стають буркотливішими, дратівливішими, і навіть незначним 
деталям повсякденного життя, на які раніше не зверталася увага, ними 
надається неадекватно високе значення. З віком знижується інтенсив-
ність і динамічність емоцій у жінок, а у чоловіків логічність суджень 
замінюється буркотливістю і ригідністю думок. У старості люди часто 
втрачають вміння сприймати або завершувати висловлювання, особ-
ливо зі складною структурою. Також помітно знижується здібність до 
розуміння, відтворення й запам’ятовування мови. При цьому граматика 
мови зберігається у літніх людей практично повністю, а багато білінгвів 
з віком поступово переходять на свою першу мову [6, с. 81–82].

У роботах з авторознавства під час вирішення питання щодо вста - 
новлення віку пропонується приділяти увагу: аналізу соціально-пси хо-
логічної позиції автора тексту по відношенню до описуваних об’єктів, 
яка суттєво розрізняється в осіб молодого і зрілого, тим більше літнього 
віку, тобто характеру і рівню соціальної оцінки обговорюваних подій, 
явищ, осіб; тому, що саме в описуваному об’єкті викликає емоційну 
(оціночну) реакцію; на що (або на кого) і як посилається автор, об-
ґрунтовуючи свої твердження, з якої предметної галузі дійсності вони 
запозичені (або кого і як цитує); який рівень знань передбачає ви-
користання цих даних тощо [1, с. 84]. Згідно з дослідженнями психо-
логів, існують певні вікові особливості сприйняття людини людиною.  
З метою експертного вирішення встановлення віку автора докумен-
та, пропонується досліджувати особливості інтелектуальних навичок 
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особистості, рівень розвитку яких пов’язаний з обсягом і характером 
життєвого досвіду людини, що у поєднанні з аналізом його мовних на-
вичок, дозволяє значно розширити можливості встановлення вікової 
належності людини.

Під час проведення судово-авторознавчих експертиз у вирішенні 
питання щодо встановлення приблизного віку автора тексту звертається 
увага на особливості мовних та інтелектуальних навичок автора тексту: 
використанню ним елементів лексики і фразеології, які мали поши-
рення в певні періоди століття; використанню неологізмів, елементів 
шкільного, студентського, професійного арго (враховуючи періоди їх 
поширеності у відповідних сферах); вживанню архаїзмів лексичного, 
а також орфографічного характеру тощо [1]. Подібно до того, як у 
вирішенні завдання щодо встановлення освітнього рівня автора до-
кумента, судовий експерт встановлює не офіційно засвідчену освіту 
автора, а лише відповідний рівень культури його писемного мовлення, 
так і в даному випадку експерт встановлює не офіційно засвідчений 
(хронологічний) вік особи, яка склала документ, а лише відображений 
в тексті його психологічний і біологічний вік (який може не збігатися 
з хронологічним).

Враховуючи зазначені чинники, що впливають на визначення віку 
автора документа, вирішення завдань щодо встановлення даної характе-
ристики автора є вельми складним. Цей факт підтверджується і даними 
експрес-інтерв’ювання експертів, 98 % з яких зазначили, що труднощі 
при експертному дослідженні виникають під час встановлення віку 
автора тексту документа. Отже у зв’язку з недостатньою розробленістю 
методичних засад вирішення даного завдання, необхідні всебічні дос - 
лідження, результати яких могли б слугувати достатніми підставами 
для експертного встановлення віку автора тексту документа. У зв’язку 
з цим, у ХНДІСЕ проводиться робота по удосконаленню та розроб-
ці судово-авторознавчої експертизи щодо встановлення соціально-
біографічного портрету автора документа.

Для органів кримінального провадження визначення соціально-
біографічного портрету особи, що склала текст документа (автора), 
має суттєве орієнтовне значення у розшуку особи, причетної до події, 
що розслідується.
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резюме
Рассмотрен актуальный вопрос, обусловленный потребностями экспертной практики 

относительно установления возраста автора документа. Проанализировано современное 
состояние научных исследований по вопросу возрастных особенностей человека, воз-
можностей решения данного вопроса в экспертной практике. Определены дальнейшие 
пути развития судебно-автороведческой экспертизы с целью повышения качества экс-
пертных заключений.

Summary
The actual problem caused by needs of expert practice concerning establishment of age 

of the author of the document is considered. The modern state of scientific researches on a 
question of age features of the person, opportunities of the solution of the matter in expert 
practice is analyzed. Further ways of development forensic authorship research for the purpose 
of improvement of quality of expert opinions are defined.
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Дніпропетровський НДІ судових експертиз

про МожлиВості діагностичних  
досліджень рУкописіВ, Виконаних особаМи  

В стані алкогольного сп’яніння

Проаналізовані та узагальнені науково-методичні матеріали в галузі судового 
почеркознавства по дослідженню рукописів, які виконані особами в стані 

алкогольного сп’яніння.

Швидкі темпи розвитку економічної сфери діяльності нашої держа-
ви відкрили великі можливості для підвищення рівня життя громадян, 
але це, у свою чергу, дало поштовх і для розвитку злочинності. А те, 
що останніми роками з’явилася доступність широкого асортименту 
алкогольної продукції, розрахованої на різноманітні споживацькі смаки 
і матеріальні можливості, дозволяє безперешкодно вживати алкоголь 
широким верствам населення. Стан алкогольного сп’яніння учасників 
правопорушення фігурує в найрізноманітніших сферах злочинних по-
сягань: від простих (побутових) до найскладніших (шахрайства, вбив-
ства і т.д.) видів злочинів. Але цей факт далеко не завжди є очевидним, 
часто вимагає доказу і може мати принципово важливе значення для 
ефективного розкриття і розслідування злочину. Актуальність встанов-
лення стану алкогольного сп’яніння пишучого за ознаками почерку 
безумовна, але наскільки можливе рішення цього питання?

Проблеми діагностики стану алкогольного сп’яніння по почерку 
неодноразово привертали увагу фахівців різних областей науки. Так, 
М. Майер, досліджуючи почерк осіб, що знаходяться в стані алко-
гольного сп’яніння [1], прийшов до висновку, що малі дози алкоголю 
прискорюють темп рухів, збільшують натиск і скорочують тривалість 
пауз між виконанням писемних знаків. Навпаки, великі алкогольні 
дозування уповільнюють темп рухів, зменшують натиск і збільшують 
тривалість пауз.

У 1967 р. вивчення цього питання було продовжене складом автор-
ського колективу: К.І. Котенко, Т.К. Нефедовою, Н.І. Асафєвою. У ре - 
зультаті вивчення рукописів, виконаних у стані алкогольного сп’я нін- 
ня, була встановлена залежність об’єму змін і стійкості ознак почерку і 
письмової мови від ступеня сп’яніння і ступеня виробленості почерку. 
У ході дослідження автори дійшли висновку, що “об’єм змін і стійкість 
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ознак у письмі осіб, що знаходяться в стані сп’яніння, обумовлена дво-
ма чинниками [2]:

а) ступенем сп’яніння;
б) ступенем виробленості почерку.
На думку авторів, почерки низького ступеня виробленості підда-

ються змінам вже при легкому ступеню алкогольного сп’яніння пи-
шучих. Почерки середнього і високого ступенів виробленості при 
легкому ступеню сп’яніння пишучих змінам майже не піддаються. 
Зміни з’являються в осіб, які знаходяться у стані сп’яніння середнього 
ступеня [3].

Проте подальші експериментальні дослідження в області судово-
почеркознавчої діагностики показали, що деякі “збиваючі” фактори 
викликають схожі зміни в почерку. Тому були здійснені перші спроби 
диференціації причин, що викликають однотипні зміни в почерку. Зок-
рема, С.Г. Макейчик проводив вивчення ознак почерку, обумовлених 
алкогольним сп’янінням, і їх диференціацію від ознак почерку лівої 
руки [4]. Але за наслідками цього дослідження не було запропоновано 
шляхів вирішення поставленого питання.

У 1974 р. виходить робота В.В. Томіліна “Основы судебно-меди цин-
ской экспертизы письма”, у якій описано проведене автором дос лід - 
ження впливу алкогольної інтоксикації, залежно від концентрації алко-
голю в крові і стадій алкогольного сп’яніння, на механізм письма [5].

У результаті експерименту автор приходить до висновку, що під 
впливом алкоголю процес письма істотно змінюється, а ступінь виразу 
цих змін залежить від концентрації алкоголю в крові і ступеня оволо-
діння письмовими навиками. Характер змін граматичних і топогра-
фічних ознак письмової мови і почерку однакові як у осіб, що помірно 
вживають алкоголь, так і у хворих хронічним алкоголізмом, і лише одна 
ознака — заміна окремих букв у словах — найбільш властива особам, 
хворим хронічним алкоголізмом.

При вирішенні питання діагностики стану алкогольного сп’яніння 
пишучого фахівці не залишили без уваги і підписний почерк. Експе-
риментальні дослідження підписів, виконаних у стані алкогольного 
сп’яніння, проводилися М.М. Семеновою і С.Г. Михайленко [6]. Авто-
рами визначена можливість ідентифікації виконавця підпису і виділе-
ний комплекс ознак, які вказують на його виконання в незвичайних 
умовах, однією з яких могло бути алкогольне сп’яніння.

Питання діагностики конкретного стану особи у момент виконання 
підпису залишилося відкритим. Розробка кількісного методу по вста-
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новленню факту виконання підписів у стані алкогольного сп’яніння 
проведена Л.Ш. Горгошидзе [7]. Автором було зроблене дослідження, 
направлене на виявлення механізму впливу стану стресу, алкогольно-
го сп’яніння середнього ступеня, незвичної пози і наслідування “по 
пам’яті” на писемно-рухову програму виконання підпису. У результаті 
аналізу проведених експериментів автор робить висновки, що одержані 
статистичні закономірності прояву ознак дозволяють ідентифікувати 
алкогольне сп’яніння середнього ступеня від звичних умов і насліду-
вання “по пам’яті”.

Результати останніх досліджень щодо проблеми вивчення почерку, 
як об’єкту судово-почеркознавчої діагностики, свідчать про те, що 
алкоголь викликає появу в почерку певного комплексу ознак, а саме: 
зниження координації рухів, зменшення зв’язності, нестійкість розміру 
почерку, розстановки слів, розміру інтервалів між рядками, виправлен-
ня літер, відсутність стрункості і чіткості.

Сучасне уявлення про суть письма і закономірності функціонуван-
ня письмово-рухової системи людини дає можливість конструктив-
ного підходу до вивчення питання встановлення стану алкогольного 
сп’яніння пишучого за ознаками почерку.

Як свідчить експертна практика, при виявленні інформативних 
ознак незвичності і їх оцінці слід керуватися описом їх змісту і пра-
вилами роботи з ними. Спочатку вивчити всі окремі ознаки почерку 
в одній букві рукописного тексту, виконаного в умовах норми, потім 
визначити зміни, що відбулися в одноіменних літерах під впливом ал-
коголю, далі скласти зведені таблиці, що відображають трансформацію 
окремих ознак письма.

Для виявлення додаткових симптомокомплексів діагностичних 
ознак стану алкогольного сп’яніння провідними експертами МВС 
Росії були проведені експериментальні дослідження. У результаті дос-
лідження отримані наступні дані щодо відносної стійкості і змінності 
ознак почерку [8].

1. Ознаки письмової мови виявилися в різних помилках, найбільш 
поширеними з яких стали: заміна окремих літер у складі слів іншими 
літерами, повтор окремих літер та/або складів у словах, втрата окремих 
літер та/або складів у словах, додаткове внесення літер до складу.

2. Рідше зустрічаються: написання двох і більше слів разом; непра-
вильне розташування (зміщені щодо знаку) додаткових штрихів над і під 
літерами (й, ш, т …); неправильне розташування (зміщення) підстроч-
них елементів (щ, ц …); зайві розділові знаки. Частина з перерахованих 
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помилок виправлялися самими пишучими в процесі написання тексту, 
але далеко не всі з них було знайдено виконавцями рукопису.

3. Результати зниження координації рухів 1-ї групи. Аналіз транс-
формації цієї групи ознак показав відносну стійкість у стані алкоголь-
ного сп’яніння, але в окремих літерах з’явилася звивистість і незграб-
ність штрихів. Зважаючи на посилення адаптаційних можливостей 
писемнно-рухового функціонального динамічного комплексу (ФДК), 
з’являється збільшення варіаційності і розкиду ознак у межах варіанту 
і, як наслідок, нестійкість розміщення точок початку та закінчення, 
перетину і з’єднання рухів в окремих літерах.

4. Результати зниження координації рухів 2-ї групи. Ця група ознак 
показала найбільшу нестійкість до стану алкогольного сп’яніння, яка 
виявилася в середній (2–3 мм) і максимальній (4 мм і більш) нестійкості 
розміру почерку в окремих фрагментах і групі літер, а також в окремих 
літерах. В окремих фрагментах і в групі літер з’являється нестійкість 
розгону, переважно у бік збільшення. Більш ніж у половині рукописів 
фіксується наявність примикання окремих літеросполучень. У пере-
важній більшості рукописів виявляється середня (кут нахилу — 15–40°) 
нестійкість нахилу, велика нестійкість (кут нахилу — більш 40°) зустрі-
чається приблизно в 30% рукописів, а в окремих рукописних текстах 
нахил коливається від лівого до вертикального і від вертикального до 
правого.

5. Результати зниження темпу рухів. У стані алкогольного сп’яніння 
у пишучого виникає бажання прискорити темп письма, вірогідно через 
швидку стомлюваність, але низька координація рухів не дає можливості 
писати в швидкому темпі. Виявляється незначне зниження зв’язності 
рухів, окремі літери виконуються за частинами.

6. Натиск у більшості випадків залишається диференційованим, 
але в деяких почерках нестійкий. В окремих фрагментах, групі літер і 
окремих літерах з’являється великий і надвеликий розмір.

7. Ступінь виробленості почерку завжди змінюється у бік зниження, 
частіше стає низькою, рідше — нижчою за середню. Це залежить не 
тільки від ступеня виробленості почерку, а в більшій мірі — від ступеня 
сп’яніння пишучого. Складність почерку часто зберігається простою 
і спрощеною.

8. Порушення ознак просторової орієнтації. Наявність полів збері-
гається майже у всіх рукописах, розмір полів, як правило, збільшується 
в межах групи (малий, середній). Форма полів зберігається незмінною, 
а конфігурація завжди стає звивистою.
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Наявність червоного рядка зберігається, у більшості рукописів 
з’являється звивиста форма ліній письма в окремих фрагментах. Розмір 
інтервалів між рядками і між словами — нестійкий в окремих фрагмен-
тах, а іноді нестійкість переважає впродовж всього тексту.

Розмір інтервалів між розділовими знаками і попередніми слова- 
ми — максимально нестійкий, як і розміщення розділових знаків щодо 
лінії письма.

9. Нерозбірливість написаного в стані алкогольного сп’яніння, в 
основному, в завершальній частині рукопису (у другій половині тексту), 
що може свідчити про швидку стомлюваність пишучого.

10. Персеверація рухів. У почеркознавстві персеверацією (лат. per-
severation — “завзятість”, це нав’язливе повторення у людини якого-
небудь образу, дії, вислову, шуму або стану; може бути як проявом 
захворювання ЦНС, так і наслідком сильного стомлення) визначають 
повторення однотипних рухів, виконуваних в межах однієї конфігура-
ційної ділянки. У стані алкогольного сп’яніння ця ознака виявилася 
більш ніж в половині рукописів, найбільш поширена в рухах по колу —  
літер “о”, “а” і т.п. — і при виконанні літер “ш” і т.п.

11. Втрата частин літер і їх елементів відноситься до ознак, які часто 
зустрічаються і є характерними для стану алкогольного сп’яніння, у 
більшості випадків виявляється в кінці слова, але в деяких рукописах 
зустрічається і на початку, і у середині слова.

В окремих рукописах під впливом алкоголю з’явилася дзеркальність 
при виконанні букв і розділових знаків. Іноді виявлялося виконання ком 
у вигляді “галочки”, крапок — у вигляді “дзеркальної коми”. Але прояви 
цих ознак були одиничними, не показали стійкої повторюваності.

Щодо окремих ознак почерку, то найбільшу нестійкість проявили 
такі ознаки, як складність, протяг і кількість рухів при виконанні літер 
та їх елементів.

Зміна конструкції літери відбувається в цілому у бік спрощення. 
Протяжність рухів і по горизонталі, і по вертикалі збільшується. Кіль-
кість рухів як зменшується за рахунок втрати елементів і штрихів, так 
і збільшується за рахунок повторення рухів в овалі.
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резюме
В статье проанализированы научно-методические материалы, выявлен характер и 

пределы изменений признаков почерка в состоянии алкогольного опьянения. С целью 
повышения эффективности решения диагностических задач в судебном почерковедении, 
эти признаки могут послужить основанием для создания модельной методики по уста-
новлению факта выполнения рукописи лицом в состоянии алкогольного опья нения.

Summary
Thus, scientifically-methodical materials are analyses in the article, character and limits 

of changes of signs of handwriting in a state of alcoholic intoxication is exposed. These signs 
can serve by basis for creation of model method on establishment of fact of implementation 
of manuscript by a person in a state of alcoholic intoxication for the increase of efficiency of 
decision of troubleshooting problems in judicial pocherkovedenyy.
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Український НДІ спеціальної техніки  
та судових експертиз СБ України

теоретичні аспекти експертної Методики 
криМінально-праВоВої оцінки інфорМації, яка 

Міститься В текстах МоВних поВідоМлень

У статті розглядаються проблемні питання участі експертів у галузі досліджень 
писемного та усного мовлення в кримінально-правовій оцінці інформації, яка 
міститься в текстах мовних повідомлень. В цьому ракурсі розкриваються 
теоретичні аспекти методики проведення судово-лінгвістичної експертизи 
та надаються пропозиції щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації 

експертів.
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Останні роки судові, правоохоронні та правозахисні органи все 
частіше звертаються до експертів-лінгвістів з проханням надати допо-
могу в кримінально-правовій оцінці інформації, яка міститься в тексті 
письмового чи усного мовного повідомлення. Зазвичай це стосується 
питань наявності/відсутності у тексті погроз вчинення певного злочину 
(вбивства, терористичного акту), закликів до повалення конституцій-
ного ладу, до захоплення державної влади, до вчинення умисних дій з 
метою зміни меж території або державного кордону України, висло-
вів, націлених на розпалювання національної, расової чи релігійної 
ворожнечі та ненависті, висловів, які можна оцінити як пропаганду 
війни, фашизму тощо. Тільки за 2012–2013 роки автором цієї статті 
було проведено більше 20 експертних досліджень за вказаними пи-
таннями. Є авторські теоретичні й методичні напрацювання, в тому 
числі опубліковані у різних виданнях України, але цілісної експертної 
методики ще не створено, хоча вона є вкрай актуальною в умовах роз-
будови демократичної правової держави.

Загальновідомо, що тексти письмових та усних мовних повідомлень 
можуть бути першоджерелами процесуальної доказової і оперативно-
значущої інформації — також доказової та орієнтовної, допоміжної. 
Для того, щоб скористуватися мовним повідомленням як джерелом 
зазначеної інформації, необхідно оцінити інформацію, що міститься у 
тексті, за конкретними критеріями та визначити її місце в системі до-
казів (процесуальних чи оперативних). Оцінити інформацію — значить 
створити уявлення про неї, про її значення з позицій цілей, завдань 
того чи іншого виду діяльності.

Кримінально-правова оцінка передбачає віднесення фактичних 
даних, що повідомляються, до кримінальних правопорушень, які скла - 
дають компетенцію певного правоохоронного органу, з відповідною їх 
кваліфікацією. Вказана оцінка може стати підставою для розпочатку 
кримінального провадження, розмежувати підслідність між право-
охоронними органами за фактичними даними, що повідомляються  
у тексті, а також засвідчити відсутність складу злочину. У цілому кри-
мінально-правову оцінку інформації надає слідчий суддя, слідчий, 
первинну оцінку правового характеру стосовно оперативної інформації 
здійснює оперативний співробітник, яку згодом може підтвердити чи 
спростувати слідчий.

Сутність кримінально-правової оцінки інформації може змінювати-
ся з об’єктивних причин, наприклад, у зв’язку із змінами чинного за-
конодавства, розвитком кримінально-правової науки; на рівні розгляду 
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окремої ситуації — зокрема, внаслідок нових обставин, що виникли, та 
ін. Кримінально-правова оцінка інформації може стати помилковою 
під впливом суб’єктивних факторів: внаслідок розпливчастості форму-
лювання самої статті у Кримінальному кодексі; внаслідок нерозуміння 
суб’єктом оцінювання змісту кваліфікації або вільного, суб’єктивного 
тлумачення отриманої текстової інформації.

Раніше ми розглядали фактор смислової розпливчатості, непри-
пустимої емоційності щодо термінів, які використовуються у чинному 
Кримінальному кодексі України, приміром, “пропаганда війни” та 
“агітація” (ст. 436), “розпалювання національної, расової чи релігійної 
ворожнечі та ненависті”, “образа почуттів громадян” (ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 161), “грубе порушення” (ст. 172) та інші [2]. Згадана розпливчастість, 
неоднозначність вживаних в КК України термінів стає причиною для 
такого ж неоднозначного, а іноді й емоційного тлумачення диспозицій 
статей в цілому. Останнє породжує суб’єктивну правову оцінку інфор-
мації, яка міститься в тексті повідомлення.

Так, нерідко критика, негативна характеристика, обурення кон-
кретними діями, подіями, які адресуються представниками однієї на-
ціональності представникам іншої, або науково-популярні, наукові, 
публіцистичні та інші матеріали, де описуються негативні сторони 
релігійних вчень, об’єктивно варварські традиції, звичаї якогось етносу 
тощо, — оперативними співробітниками, слідчими, суддями, адвока-
тами сприймаються як свідомі дії, націлені на розпалювання націо-
нальної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження 
національної честі й гідності або як образа почуттів громадян у зв’язку 
з їхніми релігійними переконаннями (ст. 161 КК України). Згадування 
про існування у минулому самостійних держав на теренах сучасної 
України, схвалення братських, дружніх стосунків з країнами-сусідами, 
висловлювання щодо необхідності поширення мов і культурної спад-
щини національних меншин оцінюються як заклики до сепаратизму, 
міркування щодо централізованого об’єднання розрізнених общин, 
які сповідують певне релігійне вчення, тлумачаться як заклики до по-
валення конституційного ладу тощо.

В умовах демократичного суспільства кожна людина має конститу-
ційне право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів 
і переконань, якщо це не образа, наклеп, розголошення інформації, 
одержаної конфіденційно, та ін., які караються Законом. При цьому 
розповсюдження істинних відомостей, які ганьблять іншу особу, складу 
злочину не містять [10, с. 136]. Якщо текст не містить образ, наклепниць-
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ких вигадок чи інших завідомо неправдивих відомостей, але є негативно-
критичним за своїм змістом, передає негативні емоції автора, то це ще не 
правопорушення. На наш погляд, щодо усних та писемних повідомлень, 
Законодавець пропустив важливу деталь, яка б чіткіше окреслила коло 
злочинів проти прав и свобод людини у релігійній, національній, расовій 
сферах: мова має йти, серед іншого, про погрози чи публічні заклики до 
вирішення спірних питань, проблем тощо, наприклад, насильницькими 
методами, хуліганськими діями, вандалізмом, шляхом зловживання по-
садовими повноваженнями, діями, які об’єктивно ображають, прини-
жують честь і гідність людини, наносять моральну і матеріальну шкоду, 
загрожують життю, здоров’ю та ін. У такому ракурсі на сьогоднішній 
день розглядаються питання щодо сепаратизму, повалення конституцій-
ного ладу, скоєння терористичних чи диверсійних актів, вбивств тощо: 
текст мовного повідомлення має містити, відповідно, публічні заклики 
до вчинення певних дій або погрози скоєння злочину, а не міркування, 
побажання, мрії та таке інше з боку адресанта.

Правова оцінка текстової інформації повинна відштовхуватися 
від смислу похідних слів, відзначених у кваліфікаціях злочинів та 
кримінальних проступків, їх визначення в нормативно-правових ак-
тах і в тлумачних словниках. Так, перш за все, слід розуміти, що таке 
“публічний заклик”, “погроза”, “повалення конституційного ладу”, 
“посягання на територіальну цілісність” тощо. Наприклад, Великий 
тлумачний словник сучасної української мови надає таке тлумачення 
поняття “погроза”: “обіцянка заподіяти яке-небудь зло, неприємність; 
залякування” [4, с. 1005]. За Юридичним енциклопедичним словником 
погроза — це вираження усно, письмово, діями чи іншим способом 
наміру нанести фізичну, матеріальну чи іншу шкоду окремій особі або 
суспільним інтересам; один з видів психічного насильства над осо-
бистістю [10, с. 383]. Фізична розправа передбачає “фізичне покарання 
кого-небудь за що-небудь не за законом, а на свій розсуд” [4, с. 1258]. 
Таким чином, важко погодитися, наприклад, із кваліфікацією текстової 
інформації “погроза фізичною розправою на адресу державного діяча” 
за висловом “І думаєш, тобі минеться? Не дістане тебе куля на полю-
ванні, або Десниця Божа?! Овва!!! Дістане!!!... Начувайтеся!”. Об’єктивно 
висловлене означає не погрозу, а побажання, своєрідну мрію автора, 
щоб наступила справедлива розплата. Намір та обіцянка передбачають 
наявність суб’єкта їх здійснення. У цьому вислові йдеться про віртуаль-
ного суб’єкта — “Десницю Божу”, тобто долю тощо. Тут немає погрози 
фізичним покаранням на свій розсуд, йдеться про покарання кимось, 
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що є неоднозначним, розпливчастим за своїм змістом. В іншому ви-
падку фрагмент записки: “Іван помре!!! Аж хоче жити Най краще не 
приїздіть!!!” (ім’я змінене автором) об’єктивно або означає погрозу 
вбивством, або попередження про можливість скоєння вбивства, якою 
б не була при цьому істинна мотивація автора.

Згідно із Новим тлумачним словником української мови, “заклик” 
означає “звертання до певної групи людей, в якому в стислій формі 
висловлено провідну ідею часу, політичну вимогу, завдання” [8, с. 701].  
У кримінальному судочинстві публічні заклики передбачають хоча б 
одне відкрите звернення до невизначеного, але значного кола осіб, в 
якому висловлюються ідеї, погляди чи вимоги, спрямовані на те, щоб 
шляхом поширення їх серед населення чи його окремих категорій 
(представників влади, військовослужбовців тощо) схилити певну кіль-
кість людей до певних дій [7, с. 225].

Розглянемо також терміни “умисний”, “навмисний”, що означають 
вчинений “з певним наміром, свідомо, спеціально” [9, с. 253]. У кри-
мінальному судочинстві виокремлюють прямий умисел, що полягає 
в усвідомленні особою суспільно небезпечного характеру своїх дій та 
передбаченні можливості або неминучості їх суспільно небезпечних 
наслідків, і непрямий умисел, який відрізняється від прямого умислу 
усвідомленням тільки можливості небезпечних наслідків [7, с. 73].

Зазвичай, дія є вчинком, виявом активності особи, націленим на 
перетворення дійсності з певною метою, певним способом. Під дією 
у кримінальному судочинстві розуміється активна поведінка (вчинок) 
особи, в якій виражена зовні її воля і яка спрямована на спричинення 
певних негативних наслідків [7, с. 43]. Так, наприклад, до вчинення умис-
них дій з метою зміни чи повалення конституційного ладу України або до 
захоплення державної влади можна віднести створення з вказаною метою 
не передбачених законодавством воєнізованих або збройних формувань 
чи груп, захоплення й утримання будівель чи споруд, що забезпечують 
діяльність органів державної влади, організація масштабних масових 
заворушень, а так само фактичне створення незаконних вищих органів 
державної влади тощо [7, с. 224]. До вчинення умисних дій з метою зміни 
меж території або державного кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України, можна віднести будь-які дії, спря-
мовані на передачу частини території України під юрисдикцію іншої 
держави або на зменшення території України шляхом утворення на її 
території іншої суверенної держави та спрямовані на зміну державного 
кордону, порядок чого взагалі не встановлений Конституцією України 
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[7, с. 227]. До вчинення умисних дій з метою порушення рівноправності 
громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення 
до релігії можна віднести будь-які дії, метою яких є значне посилення 
серед певних груп населення настроїв неприязні, почуття сильної во-
рожнечі та огиди до інших етнічних або расових груп чи конфесій, при-
ниження позитивних якостей тієї чи іншої нації порівняно з іншими. 
Це можуть бути: публічні підбурювання до вигнання за межі України 
або переселення в інші її регіони представників відповідних етнічних 
чи расових груп, розповсюдження матеріалів із завідомо неправдивими 
вигадками щодо таких груп, пропаганда расової, національної, релігій-
ної винятковості або нетерпимості, наруга над певними історичними та 
культурними реліквіями національних меншин або титульної нації, за-
борона відзначення національних свят чи відправлення релігійних куль-
тів, знищення або пошкодження пам’ятників чи споруд, які являють 
собою релігійну або культурну цінність якої-небудь групи населення, 
примушування до відмови від своєї національності тощо [7, с. 338].

Таким чином, у контексті кримінального судочинства заклик до 
вчинення умисних дій — це відкрите звернення до значного кола осіб, 
в якому висловлюються ідеї, погляди чи вимоги, свідомо націлені на те, 
щоб шляхом поширення їх серед населення чи його окремих категорій 
схилити певну кількість людей до активної поведінки (вчинків), спрямо-
ваної на можливе або неминуче спричинення певних суспільно небезпечних 
наслідків. Певні суспільно небезпечні наслідки у нашому разі означені 
вище, виходячи з коментарю до КК України.

Поняття “сепаратизм” пояснюється як “рух, спрямований на від-
окремлення від держави частини її території та населення” [11, с. 469]. 
Найчастіше сепаратизм ставить за кінцеву мету — створення незалеж- 
ної держави на відокремленій території. Одним із різновидів сепара-
тизму є іредентизм — прагнення відокремитися від однієї держави та 
ввійти у склад іншої. Сепаратизм може також ставити на меті не відді-
лення від держави, а отримання в її межах статусу суб’єкту федерації, 
автономії [там же].

Але чи можна під цим кутом зору оцінювати як заклик до вчинення 
умисних дій з метою зміни чи повалення конституційного ладу Украї-
ни або захоплення державної влади такий текст: “Мы празднуем 100-ю 
годовщину события очень важного для... наших территорий. Тогда сама 
организация снизу, более 2-х тысяч депутатов из разных земель... органи-
зовали нашу Р-скую республику… Р-ская республика даже на сегодняшний 
день легитимна: она не была разогнана, не была ликвидирована. Она была 
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ликвидирована... коммунистами путем репрессий и расстрелом ее комис-
саров… Раскол Украины есть, он никуда не делся. Он идет все дальше и 
дальше... мы надеемся, что в скором времени Радонежская республика 
станет отдельным суверенным государством…” (назви, дати змінено — 
Т.Б.)? Тут немає ані закликів взагалі, ані закликів до активної поведінки 
(вчинків) зокрема, тобто до дій взагалі. Також не йдеться про формуван-
ня з вказаною метою будь-яких воєнізованих або збройних формувань 
чи груп, захоплення й утримання будівель чи споруд, що забезпечують 
діяльність органів державної влади, організацію масштабних масових 
заворушень, про передачу частини території України під юрисдикцію 
іншої держави, не пропонуються взагалі якісь засоби, сили, методи 
щодо створення “Радонежської республіки”. Йдеться про історичну 
подію, про надії, припущення, бачення майбутнього у зв’язку із цією 
історичною подією та сучасними політичними реаліями в Україні.

Водночас створення або відновлення на теренах України окремої 
республіки теоретично передбачає зменшення території України шля-
хом утворення на ній іншої суверенної держави та зміну державного 
кордону України. Але для будь-якої держави світу за певних умов дійсно 
існує принципова можливість змінити свій кордон, конституційний 
лад, розділитися на декілька нових держав тощо. Висловлювання своїх 
думок, припущень, надій з цього приводу (у тому числі публічно), об-
говорення цієї теми не означає, що це неминуче заклик до вчинення 
умисних дій з метою реалізації зазначених думок, припущень, надій, 
сподівань тощо. Свобода слова, як невід’ємна складова демократії, 
передбачає вираження особистих поглядів і переконань в умовах від-
сутності соціального тиску, зовнішнього цілеполягання [1, с. 715].  
Є певний історичний факт, є відношення до нього певної групи на-
селення, воно висловлене публічно, але ніхто ні до чого не закликає. 
Чи є метою висловленого спонукання до вчинення умисних дій щодо 
зміни кордону України, чи це просто аналітичні викладки щодо зако-
номірностей подальшого розвитку політичних подій в Україні? — текст 
не дає однозначної відповіді. Умисел ще потрібно доводити, але вже 
іншими засобами, а не аналізом наведеного тексту.

Під розпалюванням національної ворожнечі (згідно з різними тлумач-
ними словниками української та російської мов) розуміється виклик 
нарощування, розгортання, посилення, розвитку відносин, дій між на-
ціональностями, націями, просочених ненавистю недоброзичливістю. 
У практиці дослідження різного роду документів доводиться стикатися 
з доволі непростим питанням розмежування негативної критики на-
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ціональних звичаїв, традицій, національних особливостей поведінки, 
негативної характеристики ролі тієї чи іншої нації, народності в історії 
тощо від безпосередньо розпалювання національної ворожнечі. Запере-
чувати наявність національної самобутності, національних відмінностей 
в культурі, менталітеті, заперечувати суб’єктивний чи історично уста-
лений факт недоосмислення, неприйняття, відчуженого відношення 
представників різних національностей один до одного буде нечесно. Як 
не прагнули в СРСР створити єдину національну спільноту “радянський 
народ”, перебудова 1991 року показала, що на нинішньому етапі роз-
витку цивілізації — це утопія. Розпалюванню національної ворожнечі 
може сприяти будь-яке негативне висловлювання представника од-
нієї національності на адресу іншої, де підкреслюється національний 
фактор. Тим не менш, воно може спричинити розпалювання, а може і 
не спричинити, це потрібно ще довести, але поза межами експертного 
аналізу тексту.

На сьогоднішній день однією із найпоширеніших науково-практич-
них тем, що розглядається фахівцями різних галузей, стало дослідження 
таких явищ, як психологічний вплив, інформаційно-психологічний 
вплив, інформаційні війни, маніпуляція масовою свідомістю тощо. 
Але якщо, наприклад, психологічні, філологічні, соціологічні науки 
дозволяють певну свободу у польоті наукової думки, то юридичні на-
уки потребують вироблення чіткого, однозначного визначення понять, 
особливо в частині, де йдеться про кваліфікацію правопорушень. Це 
стосується безпосередньо й аналізу текстів з метою встановлення факту 
маніпуляції.

Маніпуляція, перш за все, категорія психологічна, але аналіз на-
укових праць з психології [3], свідчить, що у представників цієї галузі 
знань на сьогодні немає єдності у розумінні не тільки маніпуляції, але 
й базових для неї понять психологічного, інформаційно-психологіч-
ного впливу. На думку автора, найбільш наближеним до завдань юри-
спруденції є бачення маніпуляції як прихованого цілеспрямованого 
інформаційно-психологічного впливу на маси, який має деструктив-
ний характер. Цілеспрямований вплив (російською — “воздействие”) 
обов’язково характеризується усвідомленням його суб’єктом впливу 
і цілеполяганням процесу. Прихованість впливу означає, що об’єкт 
впливу не усвідомлює мети впливу, засоби, які використовує суб’єкт, 
особливості процесу впливу. Також в психології термін “маніпуляція” 
традиційно вживається у значенні масової маніпуляції. Зрозуміло, 
що маніпуляція, як загроза національній безпеці, може мати лише 
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деструктивний характер, але на сьогодні ще не розроблено методики 
оцінки деструктивності масового впливу. Як, приміром, оцінити, що 
певна інформація призведе до розколу суспільства, спровокує сепара-
тистські настрої, міжнаціональну або міжетнічну ворожнечу, викличе 
економічну чи політичну кризу в країні?

У ст. 1 Закону України “Про основи національної безпеки України” 
[5] загрози національній безпеці визначаються як наявні та потенційно 
можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим 
національним інтересам України. У ст. 7 цього ж Закону у переліку 
основних реальних і потенційних загроз національній безпеці України, 
стабільності в суспільстві до загроз в інформаційній сфері, віднесене 
намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом по-
ширення недостовірної, неповної або упередженої інформації.

В той же час далі у ст. 8 в основних напрямах державної політики з 
питань національної безпеки України в інформаційній сфері не йдеть-
ся про боротьбу з намаганнями маніпулювати суспільною свідомістю. 
Натомість, наголошується про забезпечення неухильного дотримання 
конституційного права громадян на свободу слова, доступу до інфор-
мації, недопущення неправомірного втручання органів державної влади 
у діяльність засобів масової інформації, дискримінації в інформаційній 
сфері і переслідування журналістів за політичні позиції.

В Кримінальному кодексі України взагалі та в його особливій час-
тині “Злочини проти основ національної безпеки України” (Розділ І), 
зокрема, немає жодної статті стосовно послідовного маніпулювання 
масовою свідомістю шляхом поширення недостовірної, неповної або 
упередженої інформації. Також ці дії не віднесені до будь-яких інших 
правопорушень.

Таким чином, загрози національній безпеці в інформаційній сфері 
у формі послідовного маніпулювання масовою свідомістю шляхом по-
ширення недостовірної, неповної або упередженої інформації чинним 
законодавством не визначені як злочини або інші правопорушення, і 
стосовно осіб, що вчинили такі дії, не передбачено будь-якої відпо-
відальності.

Якщо звернутися до первинного тлумачення базових одиниць, 
які характеризують поняття маніпуляції у законі, то маніпулювання в 
засобах масової інформації — активний вплив на свідомість несумлін-
ним, нечесним способом для досягнення певної мети; недостовірна та 
упереджена інформація — неправдива, неперевірена та необ’єктивна, 
така, що надається наперед, до ознайомлення з чимось.
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Експертний аналіз змісту маніпулятивних матеріалів із ЗМІ, що 
неодноразово надавалися автору на дослідження, свідчив про їх одно-
бічність (тобто про неповноту інформації), наявність узагальнюючих 
негативних характеристик із припусканням у викладі матеріалів логіч-
них помилок поспішного узагальнення (тобто про недостовірність або 
необ’єктивність інформації), на фоні зазначеного — підпорядкованість 
викладення і підбору відомостей усталеній меті або комплексу цілей,  
які відслідковувалися у всіх матеріалах або в окремих тематичних рубри-
ках (про упередженість інформації), що у цілому доводило, по-перше, 
ідейну єдність матеріалів, тобто централізовану керованість їх підбору, 
а, по-друге, про намагання вплинути на суспільну свідомість своєї ауди-
торії несумлінним, нечесним способом для досягнення певного резуль-
тату. Однак, всі перелічені вище характеристики можуть пояснюватися 
не тільки свідомим маніпулюванням, націленим на підрив національної 
єдності, етнокультурної самоідентифікації читача, підбурюванням до 
політичної боротьби тощо, а й так званим “особистим баченням” жур-
налістів, критичними поглядами, висловлюванням особистої думки, які 
мають певні вади в силу недостатньої поінформованості, особливостей 
стилю, розвитку інтелектуальних навичок та ін.

Факт маніпулювання, яке становить загрозу національній безпеці 
України, неможливо встановити без доведення факту навмисної кривди, 
свідомого транслювання неправдивих відомостей. Але, щоб довести це, 
потрібний кропіткий аналіз наведених історичних фактів, процитова-
них висловлювань політичних та інших діячів, аналіз критики системи 
освіти тощо, що мають здійснювати фахівці у відповідних галузях. 
Останнє потребує значних організаційних зусиль з боку замовників 
дослідження та багато витрат часу з боку безпосередньо фахівців. До 
того ж аналіз матеріалів фахівцями може в результаті стати лише по-
лем для полеміки, оцінюватися як чергова особиста думка науковця  
і так далі.

Підводячи підсумки, хотілося б вирішити питання: чи входить пра-
вова оцінка інформації, що міститься у тексті мовного повідомлення,  
до компетенції судово-авторознавчої або судово-лінгвістичної екс-
пертизи? Ні, це прерогатива суб’єкта кримінального провадження. Чи 
має право експерт писати висновок про те, що в тексті містяться, на-
приклад, заклики до повалення конституційного ладу, дублюючи тим 
самим диспозицію статті Кримінального кодексу? Може і зобов’язаний, 
тому що до нього звернулися за допомогою про встановлення цього 
факту, не маючи відповідних спеціальних знань в семантичному ана-
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лізі текстової інформації. Оперування юридичною термінологією ще 
не означає остаточну юридичну оцінку. Юридична лексика — така ж 
частина мови, як і побутова, публіцистична тощо. Будучи складовою 
наукової лексики, юридичні терміни тлумачаться в спеціальних слов-
никах. Задача експерта — знайти роз’яснення термінів, що вживаються 
у питаннях-завданнях слідчого або судді, та в їх контексті надати аналіз 
інформації, яка міститься в тексті мовного повідомлення, теж викорис-
товуючи, де треба, тлумачні словники. При цьому у висновках, на мій 
погляд, поряд із безпосередньо відповіддю на питання замовника, слід 
надавати коментар-уточнення, наприклад, в чому саме полягає заклик, 
погроза, розпалювання ворожнечі.

На перший погляд, схема дуже проста, але підводний камінь кри-
ється в оцінці досліджуваних експертом висловлювань у контексті зна-
чень юридичних термінів. Для адекватної оцінки в експерта-лінгвіста 
повинні бути системні юридичні знання за профілем. На жаль, сьо-
годнішня підготовка експертів, яка базується переважно на вивченні 
криміналістики з усього циклу юридичних дисциплін, не сприяє взає-
морозумінню між слідчими, суддями, тобто замовниками досліджень, 
і експертами. Нерідко висновки експертів настільки віддалені від за-
вдань кримінального провадження, що самі потребують роз’яснення. 
Експерт повинен бути незалежною фігурою, але не відокремленою 
від правоохоронної, правозахисної та судової діяльності. Він має бути 
обізнаним в тому, як саме і для чого використовуються його знання.  
У нашому випадку, повноцінним буде висновок, якщо експерт проведе 
комплексне лінгвістичне і правове дослідження, що потребує спеціаль-
ної юридичної підготовки. Сьогодні формально вказане комплексне 
експертне дослідження мають право проводити всі, хто отримав ква-
ліфікацію судового експерта за відповідною спеціальністю, тому що 
пройшли спеціальну перепідготовку з елементами юридичних знань,  
а фактично — лише особи з двома освітами (філологічною та юри-
дичною) або ті, хто, окрім філологічної освіти, мають вчений ступень 
кандидата або доктора юридичних наук.

З огляду на сказане, у цілому, кримінально-правова (правова) оцін - 
ка інформації, яка міститься у тексті, передбачає: 1) чітке знання і ро-
зуміння змісту питань, поставлених перед експертом; 2) чітке розуміння 
змісту текстової інформації із врахуванням спектру всіх об’єктивних 
значень тих сегментів, за якими встановлюється кваліфікація отрима-
ної інформації; 3) бачення реальної перспективи справи, виходячи з 
інформації, що міститься у тексті (в тому числі, можлива кваліфікація 
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відомостей за іншими правопорушеннями, наприклад, підчас вирішен-
ня питання про наявність маніпуляції).

Технологічно таке експертне досліджування має базуватися на ви-
користанні коментарів до Кримінального кодексу, юридичних словни-
ків, тлумачних словників та на положеннях формальної логіки.

Оперативний співробітник, слідчий, суддя, адвокат звісно мо-
жуть самостійно оцінити текстову інформацію, використовуючи за-
гальні методи семантичного аналізу, а також шляхом звернення до 
довідкової літератури та зіставлення отриманих відомостей. У деяких 
ситуаціях, особливо, коли інформація, яка міститься у тексті, може 
стати доказом у кримінальній справі і розглядатися у суді, необхідний 
більш поглиблений аналіз як форми, так і змісту спірних фрагментів 
тексту, із урахуванням вербального контексту, тобто виникає необхід-
ність застосування спеціальних знань і, відповідно, — звернення до 
спеціаліста. В принципі спеціальні знання — це наукові, технічні та 
практичні знання, які не є загально відомими, отримані особою у ре-
зультаті професійного навчання або роботи за певною спеціальністю, 
які застосовуються спеціалістом чи експертом. Що нам заважає дещо 
розширити свої спеціальні знання, якщо того вимагає практика, та 
ввести у цикл перепідготовки та підвищення кваліфікації експертів в 
галузі дослідження писемного чи усного мовлення ази теорії держави 
і права, кримінального права тощо? Зазначене сприятиме підвищенню 
ефективності експертної діяльності, а разом із тим посилить арсенал 
засобів правоохоронних та судових органів у протидії злочинності.
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резюме
В статье рассматриваются проблемные вопросы участия экспертов в области ис-

следования письменной и устной речи в уголовно-правовой оценке информации со-
держащейся в текстах речевых сообщений. В этом ракурсе раскрываются теоретические 
аспекты методики проведения судебно-лингвистической экспертизы, а также вносятся 
предложения по переподготовке и повышению квалификации экспертов.

Summary
The article deals with the problems of participation of experts in the study of written and 

spoken language in the criminal law assessment of the information provided in the texts. In this 
perspective reveals the theoretical aspects of the forensic techniques of linguistic expertise and 
makes suggestions for retraining and advanced training of experts.
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стать источником значительной части преступных действий. Поэтому 
государство должно обеспечить координацию, правовое регулирование 
и контроль над изготовлением и обращением защищенных документов, 
оперативное реагирование на появление подделок, информационное 
и техническое обеспечение всех уровней разработки, производства и 
контроля подлинности ценных бумаг и документов со специальной 
защитой от подделки.

Создавая в конце девяностых годов прошлого века отечественное 
производство ценных бумаг и документов со специальной защитой от 
подделки, а также средств защиты их от подделки, Республика Беларусь 
опиралась исключительно на собственные возможности и имеющийся 
научно-технический потенциал.

Основным критерием защищенности документов от подделки стал 
принцип необходимого и достаточного минимума защитных средств и 
мероприятий, которые возможно обеспечить силами предприятий, име-
ющих лицензии на их изготовление, выдаваемые Департаментом госу - 
дарственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь [1].

Для обеспечения данного принципа была создана соответствующая 
нормативная правовая база, регламентирующая как сами требования к 
каждой конкретной группе документов, так обеспечивающая контроль 
со стороны государства за их соблюдением.

Создание нормативной базы было начато в 1993 году с постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 1993 г. № 41 
“О дополнительных мерах по организации производства ценных бумаг 
и документов с определенной степенью защиты”, регламентирующего 
производство защищенных документов на предприятиях, имеющих 
соответствующую лицензию [2], и с постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 сентября 1993 г. № 636 “О некоторых мерах 
по предотвращению подделки ценных бумаг и документов с опреде-
ленной степенью защиты” [3], впервые на постсоветском пространстве 
регламентирующего создание предварительной экспертизы защищен-
ности от подделки бланков ценных бумаг и документов с определенной 
степенью защиты.

Далее был принят ряд иных нормативных актов, касающихся за-
щищенных документов, включая разработку и принятие собственных 
государственных стандартов “Ценные бумаги и документы. Термины 
и определения”, “Ценные бумаги и документы. Общие требования”, 
“Ценные бумаги и документы. Средства и методы защиты. Термины и 
определения” [4–6].
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Несудебной предварительной экспертизе, проведение которой в 
1993 году было поручено Научно-исследовательскому институту про-
блем криминологии, криминалистики и судебных экспертиз Минис-
терства юстиции Республики Беларусь (ныне — Центр), в обязательном 
порядке подлежат перед их изготовлением все ценные бумаги и доку-
менты с определенной степенью защиты, выпускаемые на территории 
Республики Беларусь на предприятиях, имеющих соответствующие 
лицензии Департамента государственных знаков Министерства фи-
нансов Республики Беларусь (Гознака Беларуси) [3].

Проведение упомянутой экспертизы, которая призвана оценивать 
защищенность документа от подделки (как полной, так и частичной) 
как минимум по трем основным уровням защиты — материалов (техно-
логическая защита), полиграфии (полиграфическая защита) и физико-
химическом (физико-химическая защита), давать обоснованное за-
ключение и рекомендации по изменению системы защиты в случае 
появления каких-либо подделок или имитаций, послужило толчком 
как к повышению уровня развития самих предприятий-изготовителей 
документов со специальной защитой от подделки в республике, так и 
к созданию специализированных производств по разработке новых и 
совершенствованию существующих средств защиты [7,8].

Технологическая защита представляет собой визуально обнару-
живаемые особенности (элементы), вносимые в отдельные составные 
части защищенных документов в процессе их изготовления за счет 
использования специальных технологических приемов [9].

Полиграфическая защита выражается в использовании определен-
ного сочетания способов и приемов полиграфической печати, а также 
в нанесении на бланк строгой отчетности специальных элементов 
полиграфическими способами. В бланках строгой отчетности данный 
вид защиты доминирует по количеству используемых защитных эле-
ментов.

Физико-химическая защита основана на использовании в составах 
материалов документов добавок химических веществ, наличие которых 
может быть определено специальными методами [9].

Все защищенные документы обеспечиваются комбинированной 
защитой от подделок, включающей определенное сочетание элемен-
тов и средств защиты разных видов. Конкретный набор элементов и 
средств защиты определяется, исходя из необходимости обеспечения 
соответствующего уровня защиты, экономической обоснованности их 
применения, потенциальной возможности воспроизведения того или 
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иного элемента (средства) защиты преступниками, а также с учетом 
дизайна защищенных документов [16].

Как правило, в ценных бумагах и документах со специальной защи-
той от подделки используется не один элемент защиты, а их комплекс. 
Последнее предопределяется требованием не только защиты, но и 
обеспечения контроля подлинности документа по нескольким параме-
трам. Кроме того, практика работы самих изготовителей защищенных 
документов свидетельствует, что как на фазе проекта так и в течение 
некоторого временного промежутка требуются базовые требования к 
системе защиты определенных групп документов, реализация которых 
обязательна и обеспечивает минимально достаточный уровень защи-
щенности от подделки.

Независимо от своего характера, каждый из элементов и средств 
защиты должен отвечать ряду требований [16]:
–  воспроизводимости защитного элемента в полном объеме;
–  устойчивости во времени при воздействии на документ обычных 

эксплуатационных факторов и при несанкционированных вмеша-
тельствах;

–  нераскрываемости (невоспроизводимости) элемента иными средствами;
–  несохраняемости элементом (средством) защиты некоторых своих 

свойств в случае воздействия на документ с целью его частичной 
подделки;

–  независимости защитных элементов друг от друга (в противном слу-
чае раскрытие одного элемента защиты вызовет раскрытие и всей 
системы);

–  контролируемости элемента защиты (возможность установления 
подлинности).
Если ранее для каждого документа разрабатывалась своя, уни-

кальная в своем роде система защиты, то с увеличением числа и вида 
защищенных документов, повышенного интереса к отдельным из них 
со стороны криминальных структур, возникла необходимость к опреде-
ленной унификации систем защиты, делению защищенных документов 
на группы по необходимому и достаточному для них на определенный 
период времени количеству защитных средств, выделению отдельных 
подгрупп и пр.

Так, в 1996 году автором статьи было предложено деление защищен-
ных документов по уровню защиты на 4 основные группы (А, Б, В, Г)  
по следующим основаниям: функциональному назначению, сроку об-
ращения и внутренней структуре документа. Причем три последних 
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группы имели по две подгруппы [16]. Основное деление представлялось 
следующим:
–  к группе А относятся бланки документов, удостоверяющих личность 

и дающих право на пересечение границы;
–  к группе Б относятся бланки ценных бумаг на предъявителя, вы-

пускаемых в документарной форме, иные бланки документов (до-
кументы), которые по уровню защиты могут быть приравнены к 
ценным бумагам;

–  к группе В относятся бланки именных ценных бумаг, выпускаемых 
в документарной форме, бланки документов, удостоверяющих лич-
ность и определяющих особые права его обладателя или образо-
вание;

–  к группе Г относятся бланки иных именных и на предъявителя до-
кументов без определения особого положения его владельца, под-
тверждающих те или иные права, правоотношения или знания.
К обязательным требованиям было отнесено следующее [10, 16]:
1) при разработке и изготовлении защищенных документов долж-

ны быть использованы элементы (средства) защиты как поддающиеся 
визуальному контролю и простейшим приборным методам контроля, 
так и требующие криминалистического анализа, известные только 
изготовителю, органам, проводящим экспертизу, и, по требованию, 
заказчику (эмитенту).

2) изготовление защищенных документов не допускается без пред-
варительной экспертизы их защищенности от подделки. В процессе 
экспертизы проверяются не только возможности технической реализа-
ции тех или иных элементов (средств) защиты, но и их достаточность 
для защиты от подделки конкретного документа.

Минимальные требования к уровню защиты бланков ценных бумаг 
и документов с определенной степенью защиты были установлены 
исходя из экономической целесообразности их подделки и основных 
условий их выпуска: срока обращения, вида и номинальной стоимости. 
При необходимости уровень защиты мог быть изменен.

На основании вышеизложенного и были приняты “Основные тре-
бования к государственным знакам, бланкам ценных бумаг и докумен-
тов с определенной степенью защиты, а также средствам их защиты”, 
утвержденные Комитетом государственных знаков при Министерстве 
финансов Республики Беларусь 18 ноября 1996г.

Уникальные системы защиты остались только для документов осо-
бой важности. Все остальные имеют индивидуальную, но определяемую 
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по сложившемуся принципу систему защиты, изменяемую сообразно 
обстоятельствам, таким как: необходимость соответствия мировым 
стандартам (для документов международного обращения), появления 
их имитаций или криминогенности (например, проездные докумен-
ты, ТТН и иные учетные документы), появления более современных 
элементов/средств защиты, дополняющих уже существующие, и иным 
[14, 15].

В дальнейшем появилась возможность пересмотреть ранее сформи-
рованные минимальные требования к уровню защиты бланков защи-
щенных документов в части изменения количества групп и подгрупп и 
минимальных наборов защитных элементов и средств в них, что и было 
сделано. Количество групп защищенных документов было расширено 
до 6 (А, Б, В, Г, Д, Е) и каждая из них также была поделена на несколько 
подгрупп. Таким образом, сохранилось первичное основное деление к 
которому, на основании рекомендаций Департамента государственных 
знаков при Министерстве финансов Республики Беарусь добавились 
две новых группы (Д и Е):
–  к группе Д относятся бланки первичных учетных документов и иные 

бланки строгой отчетности, служащие основанием приема и вы-
дачи денег, товаров, материальных ценностей и других ценностей, 
подтверждающих подлинность товаров, продукции, услуг, их произ-
водства и реализации и т.п.;

–  к группе Е относятся документы, подтверждающие почтовую оплату, 
бланки документов с изображением Государственного герба Респу-
блики Беларусь, бланки документов на зрелищные мероприятия и 
другие бланки строгой отчетности, не вошедшие в группы А–Д.
В 2002 году Постановлением Министерства Финансов Республики 

Беларусь от 1 марта 2002 года № 29 было утверждено Положение об 
основных требованиях, предъявляемых к уровню защищенности блан-
ков строгой отчетности, а также специальным материалам для защиты 
их от подделки, с определенными изменениями и дополнениями дей-
ствующее по настоящее время. Развитие специализированной отрасли 
по разработке и производству бланков ценных бумаг и документов со 
специальной защитой от подделки не стоит на месте. В настоящее 
время проводится работа по совершенствованию отдельных позиций 
настоящего Положения.

Так, в 2011 был приняты Государственные стандарты Республи-
ки Беларусь СТБ 997–2011 “Бланки ценных бумаг и документов с 
определенной степенью защиты, документы с определенной степенью 
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защиты. Термины и определения” (взамен СТБ 997–96 “Ценные бу-
маги и документы. Термины и определения”) и СТБ 996–2011“Бланки 
ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, доку-
менты с определенной степенью защиты. Общие требования” (взамен 
СТБ 996–96 “Ценные бумаги и документы. Термины и определения”) 
[17, 18]. Данные стандарты предусматривают более точные термины 
в отмеченной области, в частности замену узкого термина “бланки 
строгой отчетности”, а также предусматривают внесение изменений и 
дополнений, связанных с совершенствованием и актуализацией требо-
ваний, предъявляемых к уровню защищенности бланков и документов 
и специальных материалов их защиты от подделки.

Принятие стандартов повлекло необходимость в изменении норма-
тивной базы, касающейся разработки и изготовления защищенных до - 
кументов, в частности основного руководящего документа — Постанов-
ления Министерства Финансов Республики Беларусь от 1 марта 2002 
года № 29 и “Положения об основных требованиях, предъявляемых к 
уровню защищенности…”.

Изготовление защищенных документов в республике в полном 
соответствии с минимальными требованиями способствует повыше-
нию уровня защищенности бланков ценных бумаг и документов с 
определенной степенью защиты, а также документов с определенной 
степенью защиты использованием новых специальных материалов и 
средств защиты и, как следствие, способствует созданию надежного 
государственного барьера на пути возможной подделки и имитации. 
Также это послужит координации работы органов государственного 
управления по унификации бланков строгой отчетности одновременно 
с созданием комплексной системы защиты документов.
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резюме
В статье изложены основные критерии защищенности документов от подделки и 

принцип необходимого и достаточного минимума защитных средств и мероприятий, 
которые возможно обеспечить силами предприятий, имеющих лицензии на их изго-
товление. Дается представление о создании и развитии соответствующей нормативной 
правовой базы Республики Беларусь, регламентирующей как сами требования к каждой 
конкретной группе документов, так обеспечивающей контроль со стороны государства 
за их соблюдением. Коротко представлены основные сведения о видах защиты доку-
ментов и их отличительных особенностях, а также основные требования к элементам и 
средствам защиты документов.

Summary
The article describes the basic criteria of protection against forgery of documents and 

the principle of minimum necessary and sufficient protective equipment and activities that 
are possible with the forces of enterprises that have licenses for their production. Provides an 
overview of the creation and development of an appropriate regulatory framework of the Republic 
of Belarus, regulating both the requirements for each specific group of documents, so ensuring 
state control over their observance. Brief provides basic information about the kinds of security 
documents and their distinctive features, as well as the basic requirements for the elements and 
means of protecting documents.

В.с. куликовська, провідн. судовий експерт

Київський НДІ судових експертиз

експертиза докУМентіВ зі спеціальниМи 
засобаМи захистУ

У статті описані види спеціальних засобів захисту документів, якими оснащу-
ються документи особливої важливості: паспорти, грошові знаки, облігації 
державних позик, посвідчення водія, дипломи та багато інших. Наведені 

способи підробки спеціальних засобів захисту документів.

Поява будь-якого нового виду документа, що відображає потребу 
у фіксації відношень в суспільстві, звертає на себе увагу кримінальних 
структур. Його підробка або імітація в подальшому може стати джере-
лом значної частини злочинних дій. Тому держава повинна забезпечити 
координацію, правове регулювання та контроль за виготовленням до-
кументів, що мають захист, оперативне реагування на появу підробок, 
інформаційне та технічне забезпечення всіх рівнів розробки, виготов-
лення та контроль дійсності цінних паперів і документів споряджених 
спеціальними засобами захисту від підробки.
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До засобів спеціального захисту документів відносяться: спосо-
би друку, друкарські шрифти, захисні сітки, водяні знаки, складні та 
багатоколірні рисунки, а також спеціальні матеріали — папір, фарби, 
тканини для обкладинок та інше.

Одним із поширених засобів захисту від підробки документів є 
захисні сітки та складні багатокольорові малюнки — (орнаменти, 
віньєтки, розетки), що складають узор із симетрично розташованих 
елементів. Лінії малюнка можуть бути різної і нерівномірної ширини 
залежно від характеру зображення.

Кліше для відтворення захисних сіток виготовляються на полі-
графічних підприємствах спеціальними гравіювальними машинами 
(гільоширними). Друкування сіток та багатоколірних малюнків про-
водиться способом ірисового друку, найбільш важким для підробки 
(раніше — орловським друком).

Найбільш поширеними елементами захисту паперу, які викорис-
товуються для грошових знаків, паспортів і особливих документів, є: 
водяні знаки — більш світлі або темні зображення на загальному фоні 
документа. Вони формуються при виготовленні паперу і являють собою 
ділянки з більш тонким або товстим шаром у порівнянні із загальною 
товщиною аркушу паперу.

До інших засобів захисту, які відтворюються особливим друком, 
відносяться:
1)  малюнки, елементи яких одночасно друкуються з обох сторін до-

кументу: на лицевій — способом високого друку у прямому зобра-
женні, на зворотній — способом плоского друку у дзеркальному 
зображенні;

2)  латентні зображення, що виявляються у відображеному світлі тільки 
під певним кутом зору (так званий “кіп-ефект”);

3)  незабарвлені рельєфні зображення, видимі при косо направленому 
світлі;

4)  малюнки у тонких лініях, які при їх скануванні відтворюються не у 
вигляді чітких зображень, а муару — розводів, утворених чергуван-
ням темних та світлих смуг;

5)  елементи з райдужними відблисками, які можуть бути однопозицій-
ними, тобто мати один незмінний малюнок, та багатопозиційними, 
останні називаються кінеграмами, вони створюють декілька видимих 
різнокольорових зображень, змінних залежно від куту нагляду;

6)  голографічні зображення — сюжети, отримані записом та подаль - 
шим відтворенням розсіяних предметами світлових хвиль;
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7)  планшети, флюоресцентні пластини, волокна (шовкові і/або синте-
тичні, видимі і/або невидимі, флуоресціюючі і/або не флуоресцію-
ючі), нитки та смуги безпеки (металізовані та синтетичні), мікро-
капсули, а також різного роду хімічні просочення.
При виготовленні документів особливої важливості використо-

вується папір, виготовлений за спеціальною технологією, що містить 
різні елементи захисту, у тому числі і речовини, які вводяться у папір 
та виявляються тільки у лабораторних умовах.

При виготовлені цінних паперів, посвідчень та ін., враховують 
наступне: аркуш паперу повинен бути відносно легким та пористим 
з тим, щоб звичайні чорнила, паста кулькових ручок або мастика 
штампа легко проникали в товщу паперу як найглибше. Глибоке про-
никнення пасти перешкоджає в подальшому не тільки механічне, але 
й хімічне видалення записів. Папір із пофарбованою поверхнею за-
безпечує більшу ступень захисту, оскільки при механічному стиранні 
фарба зникає. Найкращі властивості захисту має темний папір із шаром 
білої фарби, яка зникає при стиранні, відкриваючи нижній пофарбова- 
ний шар.

Для захисту документів від підробки служать фарби з властивістю 
змінювати свій колір залежно від того, під якою точкою зору розгля-
дається відтиск. Ці фарби отримали назву оптично змінних. Зміна ко-
льору зображення спостерігається неозброєним оком при природному 
освітленні.

Способи підробки документів бувають різні і залежать від наявності 
у суб’єкта необхідних матеріалів та обладнання, а також його профе-
сійних навичок, кримінального досвіду.

Розрізняють наступні категорії фальсифікації:
–  повна підробка за допомогою спеціальних способів (вивчення та 

врахування усіх фізичних, хімічних, графічних ознак справжніх 
банкнот). Така форма підробки зустрічається досить рідко тому, що 
вимагає спеціальних знань та затрат часу й коштів;

–  повна підробка з використанням допоміжних засобів (наприклад, 
аналіз тільки зовнішніх графічних ознак справжньої банкноти та їх 
відтворення за допомогою способів друку і засобів, що не відповіда-
ють характеристикам виробництва справжніх документів);

–  повна підробка за зовнішнім виглядом (обмежується відтворенням 
графічного вигляду справжніх документів копіюванням: від при-
мітивного малювання до використання сучасної кольорової ко-
піювально-множної техніки);
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–  часткова підробка (переробка) — намагання змінити первісні рек-
візити.
Основні способи повної підробки документів зі спеціальними за-

собами захисту та грошових знаків:
–  підробка з використанням комп’ютерної та копіювально-множної 

техніки (знакосинтезуючих пристроїв ПК — струминних та лазерних 
кольорових принтерів, електрофотографічних апаратів — кольоро-
вих копірів),

–  підробка з застосуванням способів поліграфічного друку (офсетний, 
високий, глибокий, трафаретний).
Основними способами часткової підробки документів та грошових 

знаків є:
–  підчистка або травлення первинних зображень на документу із по-

слідуючим малюванням або друкуванням нових зображень;
–  аплікація — наклеювання поверх зображень, що містяться у докумен-

ті, клаптиків паперу з іншими даними (найчастіше використовується 
для зміни позначення номіналу в грошових купюрах, іноді для за-
міни серійного номеру бланку, таких як, наприклад, свідоцтва про 
реєстрацію транспортного засобу, бланку нотаріальних дій);

–  ґрунтування первісних зображень фарбою переважно світлого кольо-
ру з гарною здатністю перекривати кольорові зображення з посліду-
ючим друкуванням нових зображень шовкотрафаретним способом 
(цей спосіб друку імітує глибокий металографський друк завдяки 
товстому шару барвної речовини, що утворюється на папері).
Найчастіше для надання підробкам більшої схожості зі справжні-

ми документами злочинці імітують такий розповсюджений захисний 
елемент, як водяний знак.

Водяні знаки імітують такими способами:
–  малювання або ж нанесення на поверхню паперу відбитку малюнку 

водяного знаку за допомогою друкарської форми з використанням 
білого або кольорового барвника;

–  нанесення малюнку водяного знаку жировою речовиною (наприк - 
лад, рослинною олією або тваринним жиром);

–  виготовляються за допомогою місцевого впливу хімічного реагенту 
(засоби побутової хімії, розчини соляної і сірчаної кислоти та інші) 
на папір для зміни його оптичної щільності (так звані “кислотні 
водяні знаки”);

–  підчисткою гострим лезом або наждаковим папером верхнього шару 
паперу, після чого він у відповідних місцях стає більш тоненьким і, 
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отже, прозорим. Така імітація легко виявляється у процесі уважного 
дослідження водяного знаку у косо спрямованих променях;

–  тисненням елементів зображення водяного знаку за допомогою 
металевого кліше без використання барвника на попередньо зво-
ложений папір (при зволоженні волокна паперу розбухають, а під 
тиском руйнуються й сплющуються). В результаті на просвіт зобра-
ження стають видимими. Вказана імітація легко виявляється при 
зволоженні ділянки (можливе використання 10% лужного розчину): 
справжній водяний знак при цьому стане ще більш яскраво види-
мими, а імітація зникає.
Наявність у папері бланку захисних та кольорових волокон імітують 

малюванням або способом плоского (офсетного) друку із застосуван-
ням друкарських форм та спецфарб (які володіють люмінесцентними 
властивостями) і фарб відповідних кольорів.

Для підробки документів із спеціальними засобами захисту вико-
ристовуються такі поліграфічні фарби, які за своїми люмінесцентними 
властивостями близькі до тих, котрі використовуються підприємствами-
виробниками при виготовленні бланків документів. Такі фарби на 
теперішній час є у широкому продажу. Фабри, що мають магнітні 
властивості, легко виготовити у кустарних умовах. До недавнього часу 
використання одноколірних фарб, які володіють люмінесцентними 
властивостями, що проявляються в інфрачервоній (ІЧ) зоні спектру, 
розглядалось як один із основних засобів захисту документів від не-
санкціонованого виготовлення. Але, як показує експертна практика, 
в даний час такі фарби також використовуються для підробки доку-
ментів. При виготовленні паперових грошових знаків застосовуються 
оптично-змінні фарби, які володіють властивостями змінювати колір у 
залежності від того, під яким кутом зору розглядається елемент захисту 
банкноти. Приклади використання у підроблених документах фарб з 
аналогічними властивостями поки що не мали місця в експертній прак-
тиці, але імітація такого виду засобу захисту у підроблених грошових 
знаках зустрічається досить часто.

Основним параметром, що дозволяє відрізнити підроблені доку-
менти із спеціальними засобами захисту від справжніх, є спосіб ви-
готовлення таких документів. Сучасній судовій експертизі документів 
відомі способи підробки з широким використанням засобів репро-
графії, у переважній більшості — за допомогою комп’ютерної техніки  
(ПК, сканер, принтер), а також кольорових електрофотографічних 
апаратів (копірів). При повній підробці документів, споряджених спе-
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ціальними засобами захисту, фотографічним способом з використан- 
ням кольорової фотографії можливе досягнення високого ступеня 
схожості з оригіналом за змістом реквізитів, топографічними ознака-
ми (місцем їх взаємного та відносного розташування) та кольоровою 
гамою. Останнім часом на експертизу надходять підроблені документи 
зі спеціальними засобами захисту, які виготовлені офсетним спосо-
бом друку. Цей спосіб використовується для виготовлення бланків 
документів суворої звітності, цінних паперів на більшості полігра-
фічних підприємств, що здійснюють їх випуск за державними замов - 
леннями.

Підробки, що виконані поліграфічним способом, являють собою 
найбільшу небезпеку у зв’язку з тим, що його використання дозволяє 
одержувати значні тиражі, а також наблизити якість зображення на імі-
тації до справжніх аналогів, а це ускладнює розпізнавання підробки.

Дослідження документів із спеціальними засобами захисту має 
свої особливості, тому що такі документи являють собою окремі при-
мірники (екземпляри) багатотиражної продукції, вони виготовляються 
на декількох поточних лініях, а тому весь тираж друкується не із одних 
і тих же друкарських форм, а із стереотипних, кожна із котрих може 
вносити несуттєву різницю у надруковані зображення.

При дослідженні документів, що мають спеціальні засоби захисту, 
треба мати на увазі, що в друкарській продукції поліграфічних підпри-
ємств, які виготовляють справжні бланки таких документів, може іноді 
зустрітися виробничий брак. Тому не можна поспіхом робити висновки 
про те, що документ є підробленим (у криміналістичному розумінні).

Наявність в документах саме сукупності спеціальних засобів захисту 
від підробки ускладнить, а в деяких випадках, унеможливить несанкці-
оноване виготовлення документів (повна підробка) та внесення до них 
будь-яких змін (часткова підробка).
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Summary
Materials, methods of seal of essential elements of documents, types of the special defence, 

applied at making of documents of the special importance, and also signs of partial and complete 
imitation such the documents are resulted. 

л.а. сидоренко, зав. лабораторией

НИЭКЦ при УМВД Украины в Черкасской области

ВозМожности полУчения ноВой 
криМиналистически значиМой инфорМации  

В ходе реконстрУкции скрытых Меток цВетных 
электрофотографических аппаратоВ

В статье описываются некоторые виды и методы реконструкции скрытых 
меток цветных электрофотографических аппаратов, которые значительно 
повышают возможности решения диагностических и идентификационных 

задач в ходе технической экспертизы документов.

Цветные электрофотографические аппараты (далее ЦЭА) все чаще 
используются для несанкционированного копирования различных до-
кументов и изготовления высококачественных подделок, в том числе 
и фальшивых денег [1, 2]. В сочетании с программным обеспечением, 
технические возможности ЦЕА позволяют не только прямое копиро-
вание, но и изготовление отдельных реквизитов: изображений частей 
документов, оттисков печатей, подписей, создания несуществующих 
новых документов, осуществления монтажа и прочее.

Все это создало определенные угрозы для мирового сообщества и 
в связи с этим встал вопрос как о создании технологий предотвраще-
ния использования этих аппаратов для изготовления подделок, так и 
создания технологии, которая давала бы возможность установить и сам 
факт подделки, и использованный для этого аппарат [3, 4].

Вторая из указанных технологий относится к средствам пассивной 
защиты (так называемая “система отслеживания”), и была разработана 
японской организацией Business Machine Makers Association (JBMA), 
объединяющей производителей цветных копировальных устройств. Эта 
система не воспрепятствует незаконному использованию этих аппара-
тов, но дает возможность установить и идентифицировать этот аппарат. 
Ни отключить, ни взломать, ни перенастроить эту систему невозмож-
но, иначе весь аппарат выйдет со строя [5]. Специальный процессор 
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обеспечивает нанесение тонером желтого цвета на всю поверхность 
использованного для печати листа специальной метки, которая являет 
собой множество очень мелких точек диаметром около 0,1 мм. Из-за 
желтого цвета и малого размера, образованная этими точками метка не 
воспринимается человеческим глазом, а поэтому называется “скрытой” 
[6–9]. Систематические повторяемые, минимально возможные сово-
купности этих точек несут в себе закодированную информацию о марке, 
модели и серийном номере использованного аппарата. Иногда в код 
входит и другая информация, например дата и время печати [10–12].  
В связи с секретным характером технологии, информации о ней, тем 
более научно-методического характера, очень мало. Нет и соответству-
ющего оборудования для считывания и декодирования скрытых меток 
[13–15]. Исходя из этого наша работа строилась по следующим направ-
лениям: сбор и анализ информации; отработка методов выявления и 
фиксации кодовых точек; разработка соответствующей терминологии; 
изучение и обобщение алгоритмов построения кодовых рисунков и 
идентификационных кодовых схем; сбор и анализ образцов; выде-
ление общих и частных признаков; формирование информационно-
справочных и оперативно-поисковых учетов; разработка методики 
проведения исследований; проведение экспертиз и т.д. [16–18].

По нашей классификации определенная минимальная совокуп-
ность кодовых точек образовывает идентификационную кодовую схе-
му (далее ИКС), которая систематически повторяясь в определенном 
порядке, образовывает кодовый рисунок (далее КР). Размер ИКС не-
большой (например, у аппаратов Xerox составляет 8×15 мм), потому в 
зависимости от марки и модели использованного аппарата, алгоритма 
построения КР, на листе бумаги форматом А4 таких ИКС нами на-
считывалось приблизительно от 100 до 1800.

На сегодня проведение идентификационных исследований особых 
проблем не составляет. Намного сложнее решать вопросы диагности-
ческого характера (определение марки, модели, серийного номера 
аппарата, даты и времени печати и других возможных параметров). Тем 
не менее, в некоторых случаях проведенные нами исследования дают 
возможность для предположения о марке или даже о группе моделей, 
к которым относится использованный аппарат. В отдельных случаях 
определяется заводской номер аппарата, дата и время печати.

Однако в процессе исследования конкретного объекта не всегда 
удается достаточно полно и однозначно определить алгоритм построе-
ния КР и ИКС, а также воспроизвести кодовые точки, что значительно 
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усложняет получение необходимых результатов. Так, в свое время при 
исследовании фальшивой купюры с большим трудом была составлена 
ИКС. Для декодирования она была направлена в корпорацию Xerox. 
Однако оттуда пришел ответ, что ИКС составлена неправильно и де-
кодировать ее не удалось.

В ходе изучения скрытых меток необходимость в их реконструкции 
возникает, например, в следующих случаях:
–  КР определяется неоднозначно;
–  по разным причинам ИКС наблюдаются не полностью;
–  в отдельно взятой ИКС не удалось воспроизвести все кодовые  

точки;
–  кодовые точки мало контрастны;
–  кодовые точки маскируются имеющимися изображениями, в том 

числе и тонером желтого цвета, который входит в состав этого изоб-
ражения;

–  кодовые точки лучше видно в пределах знаков или изображений, 
чем на чистом поле;

–  в режиме инверсии цветов (превращения желтого цвета в серый), 
некоторые помарки внешне воспринимаются как кодовые точки;

–  алгоритм построения КР неизвестный и поэтому кодовые точки 
оцениваются неоднозначно;

–  по разным причинам имеется взаимное наложение однотипных или 
разнотипных КР и ИКС, поэтому необходимо кодовые точки одной 
ИКС отделить от кодовых точек другой ИКС;

–  достоверно удается воспроизвести лишь часть кодовых точек;
–  достоверность отдельных выявленных кодовых точек вызывает со-

мнения;
–  достоверно известна марка и модель аппарата, а сами кодовые точки 

воспроизвести не удалось;
–  достоверно известны дата и время печати или серийный номер (для  

Xerox DocuColor), а сами кодовые точки воспроизвести не уда-
лось;
Конечно, перечислить все случаи вряд ли возможно.
В связи с этим, возникла необходимость в разработке методологии 

осуществления реконструкции КР и ИКС.
Предметом реконструкции являются фактические данные, кото-

рые можно получить при осуществлении реконструкции КР и ИКС, 
образованных цветными электрофотографическими аппаратами, с 
целью решения задач идентификационного, диагностического, клас-
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сификационного или ситуационного характера путем использования 
соответствующих методов.

Объектом реконструкции есть КР и ИКС, не полностью выявленные 
и воспроизведенные на начальном этапе экспертного исследования.

Целью реконструкции КР и ИКС есть полное или частичное их 
воспроизведение для возможного определения марок, моделей исполь-
зованных ЦЭА, их серийных номеров, решения иных диагностических 
задач, а также идентификации этих аппаратов.

Методологическую основу успешного осуществления реконструк-
ции КР и ИКС составляют полностью или частично известные алго-
ритмы построения конкретных типов КР и ИКС или их матриц (тип, 
вид, ориентация, абсолютные или относительные размеры, общее 
количество кодовых точек в ИКС, а также количество кодовых точек 
в определенных частях ИКС).

Для проверки правильности воспроизведения кодовых точек и 
достоверной реконструкции ИКС используются соответствующие па - 
раметры контроля. Это такие показатели, которые обусловлены ал-
горитмами построения типичных КР и ИКС и благодаря которым 
имеется возможность проверить правильность их воспроизведения: 
ориентацию; взаимное расположение ИКС в кодовом рисунке; общее 
количество кодовых точек во всей ИКС или на отдельных ее участках; 
парность или непарность кодовых точек в целом, а так же в строчках и 
колонках; количество и взаимное расположение кодовых точек отсчета 
(реперных точек); количество и взаимное расположение кодовых точек 
на постоянных участках; отсутствие кодовых точек на определенных 
участках; значение контрольной цифры и прочее. При этом особое 
значение имеет возможность формирования матриц ИКС, которые 
подлежат реконструкции.

Как уже отмечалось, одним из показателей алгоритма построения 
ИКС есть общее количество кодовых точек в ней, которое может быть:
–  с заранее определенным количеством кодовых точек: ИКС боль-

шинства моделей марки Minolta и некоторых моделей Epson имеют 
по 30 кодовых точек; большинство Canon — по 18;

–  только с нечетным, но заранее не определенным количеством точек: 
у большинства аппаратов HP — в пределах 43–55; у Xerox Docu- 
Color — 37–49; у Ricoh — 9–15;

–  только с четным, но заранее не определенным количеством кодовых 
точек: у большинства Epson — в пределах 32–44; у Gestetner — 20–24; 
у NRG — 16–24.
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Следует иметь ввиду, что для КР и ИКС, которые ранее не встреча-
лись и алгоритм построения которых неизвестен, установить достовер-
ные параметры контроля и осуществить реконструкцию, в большин - 
стве случаев не представляется возможным.

Вместе с тем, иногда даже результаты не до конца проведенной 
реконструкции все-таки позволяют определять некоторую информа-
цию (алгоритм построения КР, тип матрицы ИКС, возможную марку 
аппарата).

Что касается декодирования ИКС, то на данное время оно частично 
возможно лишь для ИКС, образованных аппаратами Xerox DocuColor 
и некоторыми моделями аппаратов Epson. Такая ограниченность воз-
можностей связана с отсутствием необходимой информации научно-
методического характера.

С целью улучшения иллюстративности хода и результатов рекон-
струкции могут применяться: инверсия цветов, смена контрастности 
и яркости, очистка изображений, дополнительная пометка кодовых 
точек маркерами большего диаметра и прочее.

Виды и методы реконструкции КР. В экспертной практике необхо-
димость в реконструкции КР возникает значительно реже, чем рекон-
струкция ИКС. Тем не менее, эксперт должен знать особенности ее 
проведения.

Для иллюстрации успешного проведения реконструкции КР можно 
привести следующий пример. В одной из работ С.Б. Шашкина была 
показана “Увеличенная репродукция типичной системы скрытых 
меток цветного электрофотографического копировального аппарата 
Rank Xerox” [19]. При изучении алгоритма построения указанного 
фрагмента КР и сравнения его с типичными КР аппаратов Xerox уста-
новлено определенное сходство: шахматный порядок расположения 
ИКС; кодовые точки располагаются в 8 колонках по вертикали и 15 
строчках по горизонтали.

Вместе с тем, имелись и несоответствия:
1) ориентация КР изображена с поворотом на 180 градусов относи-

тельно положения, получаемого при печати документа;
2) между ИКС как по вертикали, так и по горизонтали отсутствуют 

обязательные промежутки, в результате чего кодовые точки верхнего 
горизонтального ряда нижней ИКС продолжаются кодовыми точками 
нижнего горизонтального ряда верхней ИКС; кодовые точки левого 
вертикального ряда верхней ИКС продолжаются кодовыми точками 
правого вертикального ряда нижней ИКС. При этом правая нижняя 
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(угловая) точка верхней ИКС одновременно является левой верхней 
(угловой) точкой нижней ИКС. Все это делает невозможным досто-
верное выделение ИКС из КР, тогда как в образце они выделяются 
однозначно.

На основании проведенного анализа были сделаны выводы о том, 
что показанная репродукция создана не путем фотографирования (ска - 
нирования) дополнительно обозначенных кодовых точек, а путем 
“ручного” воспроизведения взаимного расположения кодовых точек, 
причем не на объекте исследования, а на другом листе бумаги. При 
этом ошибочно не были учтены обязательные горизонтальные и вер-
тикальные промежутки между ИКС.

Таким образом, в результате реконструкции появилась возможность 
правильно сориентировать и выделить ИКС из фрагмента КР, предпо-
ложить марку и модель аппарата (вероятно Xerox 5765 “MajestiK”), а 
также частично декодировать серийный номер (310372907? — послед-
нюю цифру, которая вероятнее всего является контрольной, установить 
не удалось из-за отсутствия методики ее расчета).

Виды и методы реконструкции ИКС. В зависимости от экспертных 
ситуаций, видов реконструкции ИКС может быть достаточно много, 
но в основном они сводятся к следующим.

1. Дополнение недостающих или удаление ошибочно выставлен-
ных кодовых точек путем сравнения с однокоординатными кодовыми 
точками на этом же объекте исследования.

Так, на одном из поддельных удостоверений были выявлены кодо-
вые точки и выделена ИКС. Вместе с тем, при проверке правильности 
взаимного расположения кодовых точек, на основании известных алго-
ритмов построения ИКС такого типа, возникли сомнения. Во-первых, 
одна из кодовых точек была нехарактерно смещена по горизонтали. 
Во-вторых, в строчке оказалось нечетное количество кодовых точек, в 
то время как в остальных — четное. При последующей сверке с другими 
ИКС в этом КР было установлено, что указанная точка была воспроиз-
ведена неправильно (оказалась лишней). Как результат был определен 
тип ИКС, характерный для аппаратов марок NRG или Gestetner.

2. Воспроизведение кодовых точек на основании известных алго-
ритмов построения КР и ИКС данного типа, в том числе и в случаях 
наложения друг на друга однотипных или разнотипных ИКС.

Так, на одной из справок о доходах, необходимой для получения 
кредитов, было обнаружено множество казалось бы бессистемно рас-
положенных точек, не образовывающих какой-либо типичный КР.
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Возникло предположение, что здесь имеется наложение точек двух 
или более ИКС. Анализ наличия и взаимного расположения кодовых 
точек позволил выявить наличие характерного взаиморасположения 
групп из трех точек, характерных для кодовых точек отсчета (репер-
ных точек) и типично расположенных возле них нескольких других 
точек. Все это было характерно для ИКС, образованных, например, 
аппаратами НР.

На основании известных алгоритмов построения КР и ИКС, обра-
зованных аппаратами НР, производилась последующая реконструкция: 
определялась ориентация точек отсчета (они располагались во встреч-
ных направлениях) и, исходя из этого, условно накладывались коорди-
натные сетки; однокоординатные кодовые точки размечались разными  
цветами; поочередно удалялись нетипично расположенные точки.

После тщательного анализа удалось воспроизвести две идентичных 
идентификационных кодовых схемы, наложенных одна на другую 
во встречных направлениях. Таким образом, для изготовления этой 
справки использовался только один аппарат (вероятно НР), а печать 
производилась в два приема при встречном направлении листа бумаги 
(например, сначала текст, а потом изображение оттиска печати или 
подписи).

Еще один пример. В свое время в Интернете был показан видео-
сюжет о заседании 24.01.2012 года рабочей группы Центральной из-
бирательной комиссии по проверке подписных листов Г. Явлинского 
для его регистрации на пост Президента России [20]. В ходе заседания 
были продемонстрированы часть листов, которые были не оригинала-
ми, а копиями, изготовленными на цветном электрофотографическом 
аппарате. На небольшом участке изображения были показаны кодовые 
точки. Все это демонстрировалось в движении, съемка велась под 
углом, детали изображения были недостаточно четкими. Используя 
видеозахват 9–ти фрагментов видеосюжета, удалось составить часть 
строчки подписного листа и в них зафиксировать некоторые кодовые 
точки, которые не образовывали полных матриц. Несмотря на отсут-
ствие самого объекта исследования, динамичность и фрагментарность 
изображения, все же удалось получить некоторую информацию: цвет-
ная копия подписного листа в поддержку кандидата на пост Президента 
России Г. Явлинского, изображение которой продемонстрировано на 
экране монитора, вероятнее всего была напечатана на аппарате марки 
Xerox, 14 января в 21:12 (с возможной поправкой на разницу между 
системным временем и местным).
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Однако не всегда удается успешно осуществить реконструкцию. 
Так, на купюре 200 гривен ГА8786759 было выявлено значительное 
количество кодовых точек, взаимное расположение которых, на пер-
вый взгляд, не образовывало какого-то определенного типа КР. При 
тщательном изучении было выявлено типичное расположение семи 
кодовых точек, характерных для многих моделей Konica Minolta. По-
следующее изучение дало возможность установить, что здесь имеется 
наложение кодовых точек во встречных направлениях, но достоверно 
выделить ИКС не удалось. Вместе с тем результаты реконструкции 
дали возможность установить, что указанная купюра и четыре ранее 
исследованные и объединенные между собой купюры по 200 гривен 
(УН8567080, СН2485463, АТ5338574, УС2038070), были напечатаны 
на разных аппаратах.

Исследовательская работа в данном направлении продолжается, 
что дает возможность дополнять разработанную методику проведения 
реконструкций в ходе экспертиз скрытых меток в цветных электро-
фотографических изображениях.
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резюме
Результати реконструкції кодових малюнків та ідентифікаційних кодових схем 

кольорових електрофотографічних апаратів дають можливість отримувати додаткову 
інформацію, яка в подальшому може бути використана для успішного вирішення питань 
ідентифікаційного чи діагностичного характеру, формування оперативно-пошукових чи 
інформаційно-довідкових обліків.

Summary
Results reconstruction code patterns and identification code schemes color electrophoto-

graphic devices allow to obtain additional information that may subsequently be used to 
successfully address issues of identification or diagnostic character formation operatively-search 
or information retrieval counts.

В.г. пелюшок, головн. експерт

ДНДЕКЦ МВС України

особлиВості дослідження різного родУ ШтрихіВ, 
Що перетинаються зі ШтрихаМи, нанесениМи 

електрофотографічниМ способоМ

Розглянуто сучасні засоби та матеріали письма, які використовуються для 
створення документів. Встановлено фізико-хімічні властивості найбільш вико-
ристовуваних на сьогоднішній день матеріалів письма. Визначені можливості 
найбільш доступних методів дослідження сучасних матеріалів письма, 
штрихи яких перетинаються. Запропоновано алгоритм дій при встановленні 
послідовності нанесення електрофотографічних зображень, штрихи яких 

перетинаються з різного роду матеріалами письма.

Останнє десятиліття все більше набирає оберти оперативна полі-
графія, серед якої значну частину займає цифровий друк. Для виготов-
лення документів у більшості випадків використовують комп’ютерну 
техніку — друкуючі пристрої з електрофотографічним способом нане-
сення зображень. Основними перевагами цього є: відсутність друкуючої 
форми, можливість швидко змінювати макет документа та здатність 
роздруковувати велику кількість аркушів документів за короткий про-
міжок часу, що значно збільшує документообіг.

У процесі розслідування злочинів, нерідко виникає необхідність у 
техніко-криміналістичному дослідженні документів, використаних як 
засіб вчинення злочину або як засіб приховування його слідів, чи до-
кументів, що сприяють з’ясуванню обставин справи.

При цьому одним із основних завдань технічного дослідження доку-
ментів є визначення достовірності документа, яке досягається шляхом 
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встановлення: справжності бланку документа, справжності реквізитів 
документа (тексту, підписів, відбитків печаток (штампів) тощо), відсут-
ності факту внесення змін у першочерговий зміст документа (дописка, 
(допечатка), підчистка, травлення, змивання, переклеювання фото-
картки тощо), логічного або встановленого порядку внесення реквізитів 
документа (тексту, підписів, відбитків печаток (штампів) тощо).

Кожна з цих задач вирішується шляхом застосування як самостій-
них досліджень, так і комплексних (технічного дослідження документів, 
почеркознавчого дослідження, хімічного тощо).

Так, для вирішення питання щодо справжності бланку документа 
встановлюється спосіб його виготовлення, наявність спеціальних еле-
ментів захисту та їх відповідність зразку — справжньому документу, 
який знаходиться в офіційному обігу країни виробника.

При вирішенні питання щодо справжності реквізитів документа 
(тексту, підписів, відбитків печаток (штампів) тощо) проводиться комп-
лексне дослідження (почеркознавче — для встановлення справжності 
рукописних текстів та підписів, технічне дослідження документів — для 
встановлення справжності відбитків печаток (штампів), факсиміле).

Питання щодо факту внесення змін у першочерговий зміст до-
кумента, а також порядку виконання його реквізитів, можуть бути 
вирішені шляхом встановлення послідовності нанесення штрихів, що 
перетинаються.

Для встановлення послідовності нанесення штрихів, що перети-
наються існує велика кількість методів, які дозволяють отримувати 
стабільні та об’єктивні результати. Але на сьогодні, проблематика 
питання полягає в тому, що з точки зору експертизи штрихів, які пере-
тинаються, не достатньо повно розглянуто питання відносно сучасних 
матеріалів письма, способів та засобів їх нанесення. Це пояснюється 
впливом науково-технічного розвитку на виникнення нових матеріа-
лів та засобів письма (друку). З цієї ж причини відсутні нові методи та 
методики дослідження вказаних об’єктів, що у свою чергу ускладнює 
дослідження штрихів, які перетинаються. До таких випадків можна 
віднести, наприклад, перетинання різного роду штрихів з друкованими 
текстами, нанесеними за допомогою засобів оперативної поліграфії — 
друкуючих пристроїв зі струменевим та електрофотографічним спосо-
бом нанесення зображень.

Також на мікрокартину, що утворюється на ділянці перетину штри-
хів, впливає багато факторів: якість паперу, властивості матеріалів 
штрихів та їх стан, способи нанесення, кількість барвної речовини, 
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проміжок часу між нанесеним першим та послідуючими штрихами, що 
можуть істотно ускладнювати вирішення питання про послідовність 
нанесення штрихів.

Вказане свідчить про те, що при наявності вивчених матеріалів 
письма та методів їх дослідження, існує велика кількість факторів, які 
впливають на результат дослідження, не кажучи про ті матеріали письма 
та засоби їх нанесення, які підлягають вивченню та по яких відсутні 
методики дослідження.

Прогалини у даному напрямку дослідження можуть призводити та 
призводять до необґрунтованих або помилкових висновків. Вказане 
обумовлює необхідність проведення різного роду досліджень.

Одними з основних і найбільш ефективних напрямків у розробці 
теоретичних і методичних основ судово-технічної експертизи доку ментів 
продовжують залишатися експериментальні дослідження. Тому, при 
встановленні послідовності нанесення різного роду штрихів, що пере-
тинаються зі штрихами, виконаними електрофотографічним способом, 
експериментальним шляхом визначались можливості як існуючих мето-
дів, так і нових підходів з метою створення методики їх дослідження.

В свою чергу треба зазначити, що визначення застосування того чи 
іншого методу дослідження при встановленні послідовності виконання 
штрихів, що перетинаються, залежить зазвичай, від природи досліджу-
ваних штрихів. У зв’язку з чим, перш ніж застосовувати той чи інший 
метод дослідження, пропонуємо розглянути основні, на сучасному етапі 
розвитку поліграфії та хімічної продукції, матеріали письма, способи 
та засоби їх нанесення, а також їх фізико-хімічні властивості.

Дослідження електрофотографічних зображень. Джерелом електрофо-
тографічного друку являються лазерні принтери, копіри, БФП (багато-
функціональні пристрої). У якості барвної речовини використовується 
порошок (тонер) — моно або поліхромні полімерні частинки розміром 
від 5 до 20 мікрон, вироблені зі смол з певними температурними характе-
ристиками, в’язкістю, сполучними якостями і містять добавки, що визна-
чають колір, магнітні властивості, заряд. Основними ознаками електро-
фотографічного друку є: зображення формується з запечених частинок 
порошку (тонеру); барвник на папері розташовується рельєфно; сліди 
тиснення на поверхні паперу відсутні; спостерігається блиск у штри - 
хах зображень; при згинанні або застосуванні механічного впливу —  
тонер вилущується. Барвна речовина не розчиняється у воді, а розчи-
няється в органічних розчинниках. В інфрачервоних променях тонер 
непрозорий. В ультрафіолетових променях тонер не люмінесціює.
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Після того, як ми встановили механізм нанесення та властивості 
тонеру, пропонуємо перейти до розгляду найбільш розповсюджених 
матеріалів письма, штрихи яких можуть перетинатися з електрофото-
графічними зображеннями.

Дослідження записів, виконаних пастовими кульковими ручками. За 
складовою основних компонентів пасти можна класифікувати на жирні 
та сухі. До складової паст входить суміш розтертої сажі в касторовій олії. 
На сьогоднішній день найбільш розповсюджені сухі пасти.

Сухі пасти (що швидко застигають) — концентровані розчини орга-
нічних барвників та синтетичних смол. Сухі пасти світло- та водостійкі, 
вони добре змочують кульку, при письмі утворюють непереривну лінію, 
не проникають крізь папір, не копіюються водою [3, с. 40–41].

Штрихи, що утворені робочим вузлом кулькової ручки, мають спе-
цифічну структуру, яка характеризується чітко вираженим рельєфом та 
блиском, що обумовлений великим вмістом смол в пасті. Паста зна-
ходиться на поверхні паперу, розташовується в штрихах нерівномірно: 
наявні згустки та слабко забарвлені ділянки, переважно в дугових та 
початкових частинах знаків. Найбільш інтенсивно забарвлені волокна 
паперу, що розташовані перпендикулярно до напрямку руху пишучого 
вузла кулькової ручки. [4, с.10]. Деякі пасти кулькових ручок мають 
люмінесцентні властивості. Пасти кулькових ручок добре розчиняють- 
ся органічними розчинниками.

Дослідження записів, виконаних чорнильними кульковими ручками. 
Ознаки, що спостерігаються при дослідженні записів, виконаних пас-
тами для кулькових ручок, притаманні і для кулькових ручок, які за-
правлені чорнилами. При цьому вони будуть менш виражені за рахунок 
малого діаметру кульки (робочого вузла) та особливостей взаємодії 
чорнил з папером. Також спостерігається значна дифузія барвника в 
сторони від штриха, у тому числі і в товщу паперу, аж до проникнення 
її на другий бік. Чорнило ручок-ролерів розчиняється у воді або спирті. 
Відмінність ролерів від пір’яних та звичайних кулькових ручок полягає 
в загущенні чорнила.

Дослідження записів, виконаних гелевими кульковими ручками. Основ-
ними ознаками, що характеризують штрихи гелевих ручок, є: у штрихах 
більшості кольорів спостерігається блиск, в штрихах окремих кольорів 
деяких марок, в залежності від рецептури чорнил ручок, блиск відсут-
ній; краї штрихів рівні, чіткі; відсутність розтікання чорнила; штрихи 
забарвлені рівномірно; у штрихах спостерігається незначний вдавлений 
рельєф — слід, утворений пишучим вузлом; чорнило знаходиться на 
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поверхні паперу; у штрихах з більш вираженим вдавленим рельєфом 
середня частина забарвлена слабкіше за рахунок видавлювання чорни-
ла за краї штрихів; ширина штриха залежить від діаметра кульки, чим 
менше діаметр кульки, тим менша ширина штрихів; упродовж усього 
штриха, виконаного одним пишучим вузлом з однаковим натиском, 
ширина приблизно однакова; на зворотному боці аркуша паперу штри-
хи проглядаються слабко, що свідчить про слабке проникнення чорнила 
у товщу паперу; чорнило не розчиняється у воді та в органічних роз-
чинниках (спирті, ацетоні, циклогексані, етилацетаті та хлорбензолі),  
за винятком окремих кольорів, наприклад, чорнило рожевого, пурпур-
ного та фіолетового кольорів.

Дослідження записів, виконаних чорнильними пір’яними ручками. 
Чорнила виготовляються на основі органічних водорозчинних барвни-
ків [2, с. 34]. Гострий роздвоєний кінчик пера при виконанні записів  
руйнує поверхню паперу, що призводить до посилення поглинання чор-
нил, а нанесення мало в’язких чорнил на погано проклеєний папір —  
до значної дифузії в товщу паперу. Чорнила в штрихах на поверхні 
паперу утворює тонкий шар. Рівномірність розташування по ширині 
шару в значній мірі залежить від будови пишучого приладу, точніше тієї 
частини, яка контактує при письмі з папером, а також через в’язкість 
чорнил та властивість паперу. Заключні ділянки штрихів більш насичені 
та можуть мати з країв більш насичений бортик. Штрихи по центру ви-
конані із сильним натиском привідними рухами, можуть мати випуклий 
валик, утворений за рахунок розходження пера у боки.

Дослідження штемпельних фарб печаток та штампів. Штемпельна 
фарба — водні розчини органічних барвників [1, с. 38]. Барвна речови- 
на штемпельної фарби розташовується на поверхні паперу майже так 
само, як і чорнила, однак, в порівнянні з чорнилами вона в меншому 
ступені проникає в товщу паперу, у відбитках спостерігаються просвіти 
та незафарбовані волокна. Добре проклеєний папір практично не по-
глинає штемпельну фарбу. Штемпельна фарба зі штрихів копіюється 
водою. Деякі штемпельні фарби під дією ультрафіолетових променів 
люмінесціюють. Якісний аналіз штемпельних фарб та чорнил свідчить 
про те, що більша частина складових у них однакова. Різниця полягає 
тільки у кількісному складі. Тому методики аналізу складу чорнил, 
можуть бути рекомендовані і для дослідження штемпельних фарб.

Після встановлення природи найбільш розповсюджених матеріалів 
письма, штрихи яких можуть перетинатися з електрофотографічними 
зображеннями, перейдемо до розгляду основних та найбільш дос-
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тупних на сьогоднішній день методів їх дослідження з урахуванням 
особливостей сучасних матеріалів письма та результатів проведених 
експериментів.

За загальним правилом починати дослідження необхідно з методів, 
що не змінюють первісний зовнішній вигляд та стан документа. Потім 
застосовуються методи, що вносять у документ мінімальні зміни, після 
чого — методи, використання яких призводить до більш суттєвих змін 
[4, с. 30].

Так, мікроскопічний метод встановлення послідовності нанесення 
штрихів, що перетинаються, є найбільш простим, оперативним і не руй-
нуючим методом. Робота з мікроскопом здійснюється у різних режимах 
освітлення. Гарні результати дає спостереження у кососпрямованому 
світлі, спрямованому під невеликим кутом до площини документа, а 
також із застосуванням вертикального освітлення і поляризованого 
світла (штрихи повинні вивчатися по всій довжині зі зміною напрямку 
освітлення).

Застосування мікроскопічного методу дозволяє експерту виявити 
такі ознаки, що свідчать про хронологічну послідовність виконання 
штрихів:

1. Безперервність верхнього та уривчастість нижнього штриха у міс - 
ці перетину. Слід пам’ятати, що картина, яка спостерігається експер- 
том, може здаватися помилковою, а висновок за результатами дослі-
дження — неправильним. Це відбувається, якщо один зі штрихів має 
темніше забарвлення. У цих випадках, як правило, темніший штрих 
або більша товщина барвника здається такою, що розташована зверху, 
незалежно від послідовності нанесення штрихів. Водночас слід зазна-
чити, що картину можна вважати безперечно істинною у ситуації, якщо 
експерт виявив безперервність світлого (менш насиченого) штриха і 
уривчастість більш темного у місці їхнього перетину [6, с. 160–161].

2. Безперервність нижнього штриха (тонеру) та переривчастість 
верхнього штриха (ручки) за рахунок трампліну, що створює тонер 
при його перетині, або за рахунок його осипання під дією пишучого 
приладу (рис. 1).

3. Безперервність блиску верхнього (графітний олівець, паста куль-
кової ручки тощо) та уривчастість нижнього штриха (тонеру) у місці 
перетину (рис. 2).

4. Деформація штриха тонеру у напрямку дії пишучого приладу.
Метод вологого копіювання — один з найбільш доступних і простих 

методів дослідження штрихів, які перетинаються. Його основу стано-
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вить розбіжність копіювальних властивостей барвника штрихів, що 
дозволяє відокремити в місці перетину верхній штрих від нижнього. 
Послідовність дій експерта з копіювання водорозчинних барвників 
штрихів здійснюється за такою схемою. Дистильованою водою про-
тягом 3–5 хв змочують желатиновий шар фотопаперу. Потім з нього 
видаляють надлишки вологи і накладають на місце перетину штрихів [3, 
с. 21]. Час контакту підбирається експериментально. Метод припускає 
багаторазовість його застосування. Для копіювання паст кулькових 
ручок можна застосувати дистильовану воду підсилену спиртом 1:2.

Застосування методу вологого копіювання дозволяє експерту ви-
явити такі ознаки, що свідчать про хронологічну послідовність вико-
нання штрихів:

1. Безперервність верхнього штриха відбитку у місці перетину зі 
штрихами тонеру (рис. 4).

2. Уривчастість нижнього штриха відбитку у місці перетину зі штри-
хами тонеру (рис. 5).

Рис. 1, 2. Перетин штрихів кулькової ручки зі штрихами тонеру

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3. Збільшене зображення фрагмен-
ту відбитку печатки та друкованого тек-
сту, штрихи яких перетинаються

Рис. 4. Зображення тих саме ділянок 
перетину штрихів, після застосування 
методу вологого копіювання
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Метод механічного впливу на тонер з наступною його адсорбцією —  
засновано на поверхневому розташуванні тонеру на аркуші паперу 
та легкості його відшаровування від останнього. Тонер не проникає 
в структуру паперу і є бар’єром між папером та іншими штрихами, 
що розташовані зверху, також тонер не проникає в структуру нижче 
розташованих штрихів. Метод відноситься до руйнуючих, тому його 
необхідно застосовувати в останню чергу після інших методів та з доз-
волу ініціатора дослідження.

Методика встановлення послідовності нанесення штрихів, що пе-
ретинаються: у місцях перетину електрофотографічних зображень з 
іншими штрихами, використовуючи гострий предмет (голка, циркуль 
тощо), злегка розрихлюється тонер, таким чином щоб не порушити 
проклейку папера, потім, за допомогою предмета, що має гарну адгезію 
(пластилін, жувальна гумка, липка стрічка тощо) адсорбується тонер. 
[5, с. 16–18].

Застосування механічного впливу на тонер з наступною його ад-
сорбцією дозволяє експерту виявити такі ознаки, що свідчать про 
хронологічну послідовність виконання штрихів:

–  відсутність в місцях перетину барвної речовини під тонером 
(рис. 7).

–  наявність в місцях перетину барвної речовини під тонером  
(рис. 8).

До оцінки останньої ознаки необхідно підходити обережно. Це 
пов’язано з тим, що в залежності від механізму нанесення штрихів, 
кількості, стану та консистенції барвника, який наноситься зверху на 
тонер, а також в залежності від ширини штрихів та щільності розташу-
вання тонеру на папері, його дисперсності, барвники, що знаходяться 
у рідкому або наближеному до цього стані, можуть проникати крізь 

Рис. 5. Збільшене зображення фрагмен-
ту відбитку печатки та друкованого тек-
сту, штрихи яких перетинаються

Рис. 6. Зображення тих саме ділянок 
перетину штрихів, після застосування 
методу вологого копіювання
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тонер на папір. В даному випадку для категоричності висновку необ-
хідно провести експеримент з аналогічними матеріалами, бажано на 
цьому ж документі та з використанням того ж пишучого приладу або 
кліше печатки тощо. Результати експерименту будуть підтверджувати 
або спростовувати встановлені ознаки.

Таким чином, застосування вище описаних методів дозволяє ви-
рішувати питання відносно послідовності виконання штрихів тонеру, 
нанесених електрофотографічним способом, які перетинаються з ін-
шими штрихами різного роду.

Наведений перелік матеріалів письма та методів їх дослідження не є 
остаточним та може доповнюватись як іншими матеріалами письма, так 
і методами, але для отримання надійних результатів необхідно застосо-
вувати експертні експерименти з використанням аналогічних матеріалів, 
що дозволить отримати обґрунтовані та достовірні відомості.
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Рис. 7. Збільшене зображення фрагмен-
ту перетину штрихів відбитку печатки 
зі штрихами тонеру

Рис. 8. Збільшене зображення фрагмен-
ту перетину штрихів кулькової ручки зі 
штрихами тонеру
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резюме
Установлены физико-химические свойства наиболее использованных, на сегодняш-

ний день, материалов письма. Определены возможности наиболее доступных методов 
исследования современных материалов письма, штрихи которых пересекаются. Пред-
ложен алгоритм действий при установлении последовательности нанесения разного рода 
штрихов, пересекающихся с электрофотографическими изображениями.

Summary
Modern facilities and materials are considered letters that is used for creation of documents. 

The algorithm of actions is offered at the sequencing of causing of different sort of strokes 
intersecting with electrophotographic images. Working out the totals, it maybe to draw conclusion 
that methods allow to decide questions in relation to the sequence of implementation of cross 
lines.

а.В. цымбал, ст. судебный эксперт

Киевский НИИ судебных экспертиз

ключеВые аспекты Методических подходоВ 
при УстаноВлении абсолютного ВреМени 

Выполнения рекВизитоВ докУМентоВ  
с использоВаниеМ газохроМатографического 

Метода исследоВаний

В статье рассмотрены основные методические подходы к установлению 
абсолютного времени выполнения реквизитов документов с использо-
ванием метода газовой хроматографии, а также отражены особенности 
их реализации. Предложены наиболее эффективные способы преодо-
ления факторов, ограничивающих результативность проведения таких  

исследований.

В современных условиях формирования новых финансово-эконо-
мических отношений в обществе происходит стремительное увеличе-
ние документооборота, преобладающую часть которого составляют 
документы на бумажной основе с реквизитами, выполненными раз-
нообразными красящими материалами. При этом закономерно растет 
количество документов, которые предоставляются в качестве доказа-
тельств при проведении досудебных расследований и рассмотрении 
дел в судах. Установление времени создания спорных документов или 
времени выполнения их реквизитов часто имеет решающее значение 
как при доказывании объективной стороны обстоятельств дела, так и 
при установлении времени возникновения юридически значимых собы-
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тий, которые важны для объективного разрешения вопросов судебной 
и следственной практики.

Установление возраста документа является одной из сложнейших 
экспертных задач, для решения которой в комплексе могут исполь-
зоваться результаты почерковедческой, автороведческой экспертиз и 
технико-криминалистической экспертизы документов. Однако наи-
более точные результаты получают при проведении диагностических 
исследований по установлению абсолютной давности выполнения 
реквизитов документа. Эти исследования заключаются в изучении 
временных изменений состава летучих компонентов материалов письма 
в его штрихах. Со временем происходит уменьшение относительного 
содержания летучих веществ и критерий возраста реквизита документа 
выражается цифровой величиной этого содержания (показателем дав-
ности), определяемой методом газовой хроматографии [1, 2].

Одним из основных условий, необходимых для ответа на вопрос о 
времени нанесения штрихов исследуемого реквизита документа, явля-
ется наличие сравнительных образцов — документов с реквизитами, 
выполненными в проверяемый период времени, которые по компо-
нентному составу, рецептуре производства и наличию определенных 
рецептурных компонентов-примесей имеют общую узкогрупповую 
принадлежность с веществом исследуемого реквизита.

Таким образом, при установлении абсолютной давности выполне-
ния реквизитов документа необходимо устанавливать идентификаци-
онные и классификационные признаки их красящих веществ.

В зарубежной экспертной практике при установлении времени на-
несения штрихов реквизитов в документах традиционно используются 
пополняемые коллекции документов с известным временем создания, 
которые используются в качестве подлинных эталонов состава крася-
щих веществ [2, 3].

В первых публикациях по исследованию летучих компонентов рек-
визитов документов (на примере чернильных паст шариковых ручек) 
был предложен газохроматографический метод анализа с пламенно-
ионизационным детектированием (ГХ-ПИД) экстрактов паст из штри-
хов записей [4, 5]. Опубликованные в этих (и впоследствии иных ра-
ботах [2]) методические подходы имеют ограничения в качественном 
хроматографическом разделении и низкой чувствительности опреде-
ления веществ [5, 6]. Эти ограничения обусловлены неполнотой экс-
тракции всех веществ пасты при использовании “слабых” экстраген-
тов (метанола, ацетона), сложностью детальной хроматографической 
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идентификации всех летучих компонентов паст при использовании 
“сильных” экстрагентов (диметилформамида, пиридина), проблема-
тичностью выявления всех (и в особенности — примесей в следовых 
количествах) летучих веществ паст в связи с малым содержанием этих 
веществ в исследуемой аликвоте пробы экстракта. Следует отметить, 
что повышение концентрации экстракта за счет уменьшения объема 
экстрагента не позволяет преодолеть обозначенные проблемы, и в до-
полнение к ним приводит к реадсорбции экстрагированных веществ 
штрихов на вырезке бумаги — их основы.

Впоследствии был опубликован способ определения летучих ве-
ществ в вырезках штрихов чернильных паст шариковых ручек (далее —  
паст) на бумаге с использованием термодесорбционной ГХ-ПИД (ТД- 
ГХ-ПИД) [6], который лишен недостатков, присущих способу исследо-
вания экстрактов паст. Было установлено, что основная часть летучих 
компонентов паст десорбируется при температурах нагрева 100°С и 
выше. Последующие исследования с применением этого методического 
подхода были использованы для разработки методики установления 
абсолютной давности выполнения записей пастами по относительному 
содержанию в них летучих веществ комплексом методов ТД-ГХ-ПИД 
и спектрофотометрии в видимой области спектра (СФ) [8]. Методика 
основана на газохроматографическом количественном измерении лету-
чих компонентов в штрихах пасты при температуре десорбции 200°С и 
отнесении их к количеству пасты в этих же самых штрихах, показателем 
которого является содержание красителей в диметилформамидном 
(ДМФА) экстракте, измеряемое СФ. В данной методике констатирует-
ся, что при проведении ТД-ГХ-ПИД в предлагаемых условиях анализа 
возможно как образование большого количества продуктов термоде-
струкции бумаги, хроматографические пики которых налагаются на 
пики летучих веществ пасты, так и термодеструкция арилметановых 
красителей, обычно содержащихся в пастах. Отмеченные обстоятель-
ства не позволяют гарантированно устанавливать точный качественный 
и количественный состав паст всех рецептур, что может приводить к 
экспертным ошибкам при проведении идентификационных иссле-
дований и, в том числе, при установлении абсолютного времени вы-
полнения записей.

Дальнейшие исследования реквизитов документов показали при-
менимость предложенной методики с использованием ТД-ГХ-ПИД 
и СФ для определения абсолютной давности выполнения штрихов 
штемпельных красок, чернил для струйного способа печати, а также 
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было заявлено о применимости этой методики для записей, выпол-
ненных гелевыми чернилами. Данная методика была запатентована 
[9] и в настоящее время большинство экспертных исследований по 
установлению времени исполнения записей в документах проводится 
в Российской Федерации по предложенным в этой методике приемам. 
Следует однако отметить, что штрихи гелевых чернил не подлежат 
предлагаемым исследованиям с использованием СФ, поскольку для их 
штрихов не найден надежный экстрагент. Вероятно, по этой причине 
запатентованная методика содержит следующий методический прием: 
в случае установления непригодности штриха в пробе для исследования 
СФ следует измерять площадь штриха в качестве характеристики массы 
красящего вещества в нем. Но данный подход не является корректным, 
т.к. характеристикой массы красящего вещества в штрихе выступает его 
объем, а не площадь, и еще более приблизительным будет определение 
количества пасты в реальном штрихе, получаемое замерами его длины и 
ширины с помощью инструментов для измерения линейных размеров. 
Таким образом, площадь и длина штрихов являются оценочными, а не 
точными количественными показателями содержания пасты в них.

Следует отметить и то обстоятельство, что химическая идентифи-
кация летучих компонентов в штрихах паст с использованием ТД-ГХ-
ПИД осуществляется только лишь по хроматографическим временам 
удерживания, что, с точки зрения концептуальных подходов химико-
ана литических методов исследования, не позволяет однозначно иден-
тифицировать конкретные вещества [10, с. 16–35]. Таким образом, 
данный вариант газохроматографического детектирования является 
недостаточно надежным при установлении качественного состава ле-
тучих веществ паст (в особенности — их минорных компонентов), что 
усугубляется наложением хроматографических пиков продуктов термо-
десорбции и термодеструкции бумаги, а это может приводить к экс-
пертным ошибкам еще на стадии идентификационных исследований.

В то же время, еще в начале 1990-х годов, для анализа состава лету-
чих компонентов в штрихах паст, был применен метод газовой хрома-
тографии с масс-спектральным детектированием (ГХ-МС) [11], в кото - 
ром идентификация веществ надежно осуществлялась как по хрома-
тографическим временам удерживания, так и по их масс-спектрам. 
Этот метод интересен и тем, что даже в случае наложения хромато-
графических пиков разнородных веществ их количественный ана-
лиз осуществляется за счет отображения хроматограммы по ионам, 
специфичным для каждого из веществ (SIМ-режим). Сегодня ГХ-МС 
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является доминирующим методом, который используется в эксперт-
ной практике при проведении исследований состава летучих веществ 
в штрихах материалов письма и установлении времени их выполнения  
[2, 3, 12].

В результате проведения соответствующей научно-исследователь-
ской работы, нами была разработана методика установления абсолют-
ной давности выполнения записей чернильными пастами шариковых 
ручек в документах [13]. Методическая схема проведения исследований 
в этой методике сходна с схемами, изложенными в работах [8, 9], но 
этапы проводимых исследований отличаются примененными методи-
ческими подходами.

Прежде всего, для определения состава летучих веществ в штрихах 
паст был применен метод динамической термодесорбционной ГХ-
МС (ТД-ГХ-МС), который позволяет более точно устанавливать как 
качественный, так и количественный (в SIМ-режиме) состав летучих 
компонентов красящих веществ.

При проведении термодесорбционных исследований штрихов паст 
нами было установлено катастрофическое разрушение арилметановых 
красителей при нагреве их штрихов свыше 120°С: даже при темпе-

ратуре десорбции 150°С 
часто наблюдается гипох-
ромный эффект сильного 
уменьшения интенсив-
ности окраски с одновре-
менным гипсохромным 
смещением максимума 
поглощения красителей 
в сторону коротких волн 
(см. рис. 1).

Таким образом, про-
ведение ТД-ГХ-МС штри - 
хов красящих веществ 
при температуре десорб-
ции свыше 120°С приво-
дит к разложению части 
их красителей так же, 
как это происходит при 
искусственном тепловом  
и световом старении до-

Рис. 1. Влияние температуры десорбции на опти-
ческие показатели окраски штрихов паст
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кументов, часто применяемом для сокрытия истинного времени вы-
полнения реквизитов в документах [13, 14, 17].

Следует отметить, что принудительное тепловое старение докумен-
тов, проводимое в реальных условиях при допуске воздуха, сопрово-
ждается образованием в бумаге этих документов фурфурола, фурфури-
лового спирта и их производных, которые выявляются при ТД-ГХ-МС 
вырезок штрихов искусственно состаренных документов [13, 17].

Далее был подтвержден факт непригодности ДМФА в качестве 
экстрагента для проведения СФ-исследований красителей паст: в этом 
растворителе происходит обесцвечивание большинства красителей 
материалов письма [15]. Указанное обстоятельство, которое объясня-
ется образованием неокрашенных лейко-форм красителей в щелочном 
растворе [16, с. 196], было преодолено нами с помощью разработки 
экстрагента на основе ДМФА и муравьиной кислоты [13, 17], в кото-
ром окраска экстрактов красителей не изменяется на протяжении не 
менее семи суток.

Исходя из практики установления идентификационных признаков 
красящих веществ, использование СФ обычно является достаточным 
для определения качественного и количественного состава красителей 
в исследуемых штрихах. При решении такой задачи применение по-
луколичественного метода тонкослойной хроматографии, проводимой  
без автоматизации процессов нанесения проб и их элюирования, в 
случае отсутствия инструментального детектирования хроматографиче-
ских зон, часто не дает надежных результатов.

Проведенные последующие исследования показали традицион-
ное наличие в неотбеленной бумаге, производимой в СССР, коли-
чественно определяемых ТД-ГХ-МС глицерина, диэтиленгликоля и 
2-феноксиэтанола (веществ, часто входящих в состав красящих веществ 
реквизитов документов), а в отбеленной бумаге, поступающей в оборот 
в последнее время — глицерина и диэтиленгликоля [17]. При этом было 
установлено, что глицерин и диэтиленгликоль обнаруживаются в самой 
бумаге только при температурах термодесорбции свыше 120°С, а при 
120°С нагрева выявляются только в составе штрихов красящих веществ, 
нанесенных на эту бумагу. Анализ литературных данных показал, что 
гликоли традиционно используются при производстве бумаги в качестве 
пластификаторов, регулирующих ее гигроскопичность и механические 
свойства [18, с. 391–392]. Выявление глицерина и диэтиленгликоля в 
бумаге при температурах термодесорбции только свыше 120°С может 
объясняться ее термической деструкцией: целлюлозные материалы при 
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нагреве до 150°С начинают выделять низкомолекулярные продукты их 
разложения [19, с. 856]. Растворители и пластификаторы также могут 
удерживаться целлюлозой при нагреве и в результате процесса инклю-
дирования [20, с. 859].

Возможно обнаружение летучих компонентов красящих веществ на 
фрагментах бумаги, не покрытых штрихами этих веществ, обусловлен-
ное диффузией этих компонентов из реквизитов других документов при 
контакте с их листами (например, в подшивках и стопкой сложенных 
документах, регистрационных книгах) [2, 13, 17, 21].

Установление истинного содержания летучих компонентов в штри-
хах реквизитов документов на бумаге, содержащей такие же компо-
ненты, требует учитывать их относительное содержание в бумаге. Для  
решения такой задачи нами был эффективно использован метод опти-
ческой денситометрии [17], который позволяет получить точные число-
вые значения площадей вырезок бумаги даже сложной геометрической 
формы. Последовательность действий заключается в получении ска-
нированных изображений вырезок бумаги со штрихами и без них (по-
ложительные результаты получаются при использовании оптического 
сканера с разрешающей способностью не менее 4800 dpi), определении 
числовых значений площадей вырезок на изображениях с помощью 
соответствующего программного обеспечения (нами использовалась 
программа ImageJ [22]), установлении количественного содержания 
летучих компонентов в этих вырезках ТД-ГХ-МС и перерасчете со-
держания летучих компонентов в штрихах за вычетом их содержания 
в бумаге.

Еще одним ключевым вопросом является продолжительность про-
веряемого периода времени выполнения и точность определения абсо-
лютного возраста реквизитов в документе. Относительно штрихов паст 
известно, что они сохраняют свои летучие компоненты на протяжении 
достаточно длительного периода времени — не менее 50 лет [2; 23,  
с. 935–938]. В то же время, в большинстве опубликованных работ 
отмечается проблематичность установления динамики изменения от-
носительного содержания этих компонентов в штрихах паст свыше 
двухлетней давности нанесения. Так, при исследовании содержания  
только одного из наиболее распространенных компонентов паст (2-фе-
но ксиэтанола) в штрихах записей документов из коллекции Баварского 
Государственного Бюро Исследований двухстадийной ТД-ГХ-МС, без 
проведения количественных измерений пасты в штрихах, был сделан 
вывод о том, что приблизительно половина исследованных паст от-
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носится к “быстро стареющим”: спустя полгода после нанесения в их 
составе не наблюдается изменений относительного содержания летучих 
веществ [24]. Другая половина паст является “медленно стареющими”: 
динамика изменения их состава наблюдается в записях и свыше по-
луторалетней давности выполнения.

По нашему мнению, возможность выявления временных измене - 
ний в относительном содержании летучих компонентов красящих ве-
ществ определяется как конкретным составом этих веществ, устанав-
ливаемым непосредственно при проведении исследований, так и ме-
тодическими подходами проведения таких исследований, ограничения 
которых рассмотрены выше. При установлении давности выполнения 
записей необходимо определять показатели относительного содержания 
всех их летучих компонентов, относящихся к растворителям красящих 
веществ. Вывод о времени нанесения исследуемых штрихов формули-
руется на основании совокупности таких показателей.

При апробации разработанной нами методики [13] было надежно 
дифференцировано время нанесения штрихов паст записей, выполнен-
ных с недельной разницей и хранившихся в нормальных условиях на 
протяжении четырех лет до начала проведения их исследований.

Приведем также случай из экспертной практики. На экспертизу 
был представлен документ, датированный 03.02.2004 г. При проведении 
исследований в октябре 2012 года было установлено, что по морфоло-
гическим признакам и результатам ТД-ГХ-МС (наличие фурфурола и 
фурфурилового спирта) документ и записи в нем подвергались искус-
ственному старению вследствие светотепловой обработки, применение 
которой не позволяет установить точное время выполнения записей. 
При этом все же было определено, что относительное содержание ле-
тучих компонентов (дибутиленгликоля — ДБГ и 2-феноксиэтанола —  
ФЭ) в пасте исследуемых записей больше, чем в записях, выполнен-
ных 04.07.2007 г. в образцах сравнительных документов, что позволило 
сформулировать вывод о выполнении исследуемых записей позже 
даты, указанной в документе. В табл. 1 приведены полученные ТД-
ГХ-МС значения ДБГ и ФЭ, полученные СФ величины оптического 
поглощения экстрактов Д и показатели старения паст ДБГ/Д и ФЭ/Д 
исследованных объектов и образцов.

Таким образом, для получения точных и воспроизводимых ре-
зультатов при определении давности выполнения штрихов паст для 
шариковых ручек, штемпельных красок, чернил для струйного способа 
печати, при выявлении внесения изменений в реквизиты документов 
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и установлении идентификационных признаков красящих веществ 
мы рекомендуем следующую методическую схему проведения таких 
исследований.

Содержание летучих компонентов в штрихах реквизитов доку-
ментов устанавливается ТД-ГХ-МС при нагреве штрихов не выше 
120 оС в программируемых по температуре газохроматографических 
испарителях. Использование для этих целей термодесорберов и уста-
новок парофазного анализа нецелесообразно вследствие наличия у 
них больших рабочих объемов, приводящих к потере части летучих 
веществ. Десорбция осуществляется в режиме прямого ввода в колонку  
(direct) без сброса газа-носителя.

Регистрация хроматограмм осуществляется в режиме сканирования 
по полному ионному току (в SCAN-режиме). Далее проводится полная 
и детальная идентификация всех летучих компонентов исследуемых 
штрихов, наличие которых (в совокупности с индивидуализирующими 
признаками состава красителей) указывает на групповую принадлеж-
ность к определенной рецептуре красящего вещества. Количественное 
содержание компонентов, относящихся к растворителям красящих 
веществ, устанавливается при отображении хроматограммы в SIМ-
режиме по ионам, специфичным для этих веществ.

При наличии в бумаге документов летучих компонентов, входящих 
в состав красящих веществ реквизитов документов, следует установить 
истинное количественное содержание растворителей в исследуемых 
штрихах, используя метод оптической денситометрии.

Качественный и количественный состав красителей в штрихах 
устанавливается СФ их экстрактов, получаемых с помощью экстрагента 
на основе ДМФА и муравьиной кислоты с нейтральным показателем 
кислотности.

Совокупность получаемых по предложенной схеме признаков и 
показателей позволяет надежно устанавливать идентификационные 

Таблица 1

Наименование ДБГ ФЕ Д ДБГ/Д ФЕ/Д

Объект № 1 215,707 11,284 203 1,06 0,06

Объект № 2 127,491 6,605 148 0,86 0,04

Образец № 1 53,418 3,448 218 0,25 0,02

Образец № 2 43,090 2,387 207 0,21 0,01
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признаки рецептур красящих веществ паст для шариковых ручек, штем-
пельных красок, чернил для струйного способа печати и определять 
абсолютное время выполнения их штрихов в документах.

Учитывая, что приведенные методические приемы не позволяют 
устанавливать состав красителей гелевых чернил в штрихах, проводить 
в полном объеме идентификационные исследования таких чернил и 
точно устанавливать их количественное содержание в штрихах, считаем 
неприемлемым использовать рассмотренные методики для установле-
ния абсолютного времени выполнения таких реквизитов документов.

Внедрение в экспертную практику новых спектральных и хрома-
тографических методов исследования [2] позволит разработать более 
совершенные методики установления идентификационных и класси - 
фикационных признаков состава материалов документов, диагности-
ческих признаков времени составления документов и давности вы-
полнения реквизитов в них.
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резюме
Обговорюється методологія датування спірних документів за визначенням кількості 

летких компонентів чорнильних речовин методом газової хроматографії. Розглянуті пере-
ваги та обмеження прийомів проведення таких досліджень, які були раніше опубліковані. 
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Запропоновані покращенні підходи для встановлення часу складання документів із 
використанням методів газової хроматографії з мас-спектральним детектуванням та 
спектрофотометрії.

Summary
The methodology of dating of questioned documents by quantification of volatile components 

of ink by gas chromatography method is reviewed. Advantages and limitations of procedures 
such researches that have been earlier published are discussed. The improved approaches for 
determination of time of making of the documents by gas chromatography — mass spectrometry 
and spectrophotometry methods are proposed.

р.В. Мельник, експерт

ДНДЕКЦ МВС України

абіс “таис”, як допоМога при проВеденні 
сУдоВо-балістичних досліджень

Розглянуто питання щодо необхідності використання АБІС “ТАИС” в кримі-
налістичних підрозділах МВС України, що дає змогу експерту ефективно пра-
цювати з великими базами даних, значно підвищувати якість і достовірність 
балістичних досліджень, прискорювати перевірку за масивами куль та гільз, 
вилучених з місць нерозкритих злочинів, занесення до масиву і перевірки 
вогнепальної зброї, вилученої з незаконного обігу, об’єктів дозвільної сис-

теми і табельної зброї ОВС.

Сучасні умови розвитку суспільства на жаль не зменшують на-
вантаження на правоохоронні органи у підтриманні правопорядку та 
забезпеченні конституційних прав і свобод громадян. Значний обсяг 
роботи правоохоронців пов’язаний з розслідуванням злочинів, вчи-
нених із застосуванням вогнепальної зброї, при чому ефективність 
цього процесу залежить від належного рівня експертного забезпе- 
чення [1].

На сьогоднішній день під час проведення балістичних досліджень  
у спеціалістів виникають проблеми не тільки прикладного або методич-
ного, а й нормативно-прикладного характеру. Крім того, із збільшен- 
ням незаконного обігу вогнепальної зброї виникла необхідність рішен-
ня нових класифікаційних завдань.

Важливим також є і той факт, що комплексне забезпечення су-
часної судової балістики неможливе без використання балістичних 
обліків (кулегільзотек). Ефективність їх функціонування, насамперед, 
пов’язана із запровадженням в експертну практику високопродук-
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тивних автоматизованих інформаційно-пошукових систем [2, с. 8].  
Серед таких систем є автоматизована балістична ідентифікаційна сис - 
тема “ТАИС” виробництва ЗАТ “ЛДИ — Русприбор” м. Санкт-Петер-
бург, Росія.

Зростання кількості злочинів, скоєних з використанням вогне-
пальної зброї, її легальний і нелегальний обіг привело до збільшення 
кількості балістичних досліджень, різних обліків, кулегільзотек, пра-
цювати над якими з використанням традиційних методів стало все 
тяжче [3 с. 148].

Так, у процесі проведення перевірки куль і гільз, відстріляних з 
вилученої переробленої зброї або вилученої з місць скоєння злочинів, 
по масиву кулегільзотеки, експерт проводить безліч порівняльних дос-
ліджень практично в “ручному режимі”, тобто безпосередньо порівню-
ючи сліди на кулях і гільзах за допомогою мікроскопу. При виконанні 
перевірки експерт фактично дотримується всіх стадій проведення екс-
пертного дослідження, крім експертного експерименту. Для проведення 
однієї перевірки необхідно витратити від 2 до 7 годин, в залежності від 
обсягу масиву кулегільзотеки та характеру відображення слідів на кулях 
та гільзах [4 с. 44].

Одними з перших для цього застосовувались системи АІПС “Баліст” 
та “Рикошет”, але бажаних результатів не дали [5 с. 188].

В зв’язку з цим, з метою більш ефективної перевірки, а також 
мінімальної затрати часу на перевірку об’єктів (куль та гільз) за ма-
сивами ЦКГТ ДНДЕКЦ МВС України, у 2005 році перед експертно-
криміналістичними підрозділами гостро постало питання про необ-
хідність використання автоматизованих ідентифікаційних пошукових 
систем (АІПС), які підвищують швидкість та ефективність перевірок 
зброї по кулегільзотекам, а також куль, гільз та набоїв за слідами від 
зброї, вилучених з місць нерозкритих злочинів.

Для цього була придбана згадана вище система “ТАИС”, яка на 
даний час успішно використовується експертно-криміналістичними 
підрозділами органів внутрішніх справ України.

Пошукова система не може повністю замінити експерта, але полег-
шити його роботу за її допомогою дійсно можливо. З метою більш ефек-
тивного використання ідентифікаційно-пошукової системи “ТАИС” в 
ЕКУ ГУВС м. Санкт-Петербург була розроблена криміналістична ме-
тодика ідентифікації вогнепальної зброї по слідам на стріляних кулях, а 
потім на гільзах, яка включає в себе традиційні аспекти ідентифікацій-
ного дослідження, притаманні тільки цій системі “ТАИС” [6, с. 7].
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При проведенні ідентифікаційних досліджень за допомогою інфор-
маційно-пошукової системи “ТАИС” таких об’єктів як кулі, гільзи, на-
бої зі слідами зброї калібру від 5 до 11,43 мм, ця система показала хороші 
результати при роботі й з оболонковими кулями і гільзами: 5,45×39 мм  
проміжного набою до автомату АК-74; 7,62×25 мм пістолетного набою 
зразку 1930 р. до пістолету ТТ; 7,62×39 мм проміжного набою зразку 
1943 р. до автомату АК-47; 9×18 мм пістолетного набою до пістолета 
Макарова і Стечкіна (ПМ і АПС); 9×19 мм пістолетного набою Люгера 
до пістолету “Бордхард-Люгер” (“Парабеллум” і ін.) [7, с. 7].

Інформаційно-пошукова система “ТАИС” представляє собою про-
дукт, який включає в себе скануючий пристрій для отримання зобра-
ження денця гільзи і зображення повної розгортки кулі, вимірювальний 
телевізійний мікроскоп, порівняльний телевізійний мікроскоп. АБІС 
“ТАИС” дозволяє отримати тверду копію зображення без використання 
негативного чи позитивного процесу фотодруку.

На відміну від мікроскопів МСК-1 і МСК-10, з якими, як правило, 
працюють експерти-криміналісти, апаратно-програмний комплекс 
“ТАИС” робить електронну копію зображення повної розгортки кулі та 
денця гільзи. Ідентифікаційна система “ТАИС” проводить попередню 
цифрову обробку вхідного зображення. Для виявлення мікрорельєфа 
зображення застосовується джерело світла з боковою підсвіткою.

Отримані зображення можна переглядати на моніторі зі збільшен-
ням від 9х до 70х крат, а також порівнювати візуально з раніше отри-
маними зображеннями, що знаходяться в пам’яті, використовуючи при 
цьому двохвіконний редактор. Даний редактор дозволяє переміщати 
одне зображення відносно другого і послідовно переглядати їх різні 
ділянки пов’язані одна з одною. Експерту надається можливість збері-
гати в базі даних зображення об’єктів дослідження з супроводжуючими 
коментарями, здійснювати пошук об’єктів за заданими параметрами  
(№ кримінального провадження, дата вчинення злочину та ін.), роз-
множувати зображення на лазерному принтері с високою якістю друку. 
В деяких випадках, коли мікрорельєф на кулях та гільзах має поганий 
ступінь відображення і низьку стійкість, після їх дослідження з ви-
користанням “ТАИС” доцільно додатково проводити дослідження на 
порівняльному криміналістичному мікроскопі МСК-1, “Лейц” та ін. 
[7, с. 8].

За допомогою АБІС “ТАИС” можна отримати в автоматичному 
режимі зображення розгортки всієї бокової поверхні кулі та денця 
гільзи. Наприклад, після проведення сканування кулі на зображенні 
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відображаються сліди від полів нарізів каналу ствола, де можна ви-
міряти їх ширину та кут. При скануванні денця гільзи на зображенні 
відображаються сліди від частин зброї (слід бійка ударника, відбивача, 
патронного упору), де також можна виміряти кут між зачепом ви-
кидача та відбивачем. За взаєморозміщенням зазначених слідів та за 
допомогою довідників можна визначити, з якого, типу, виду, моделі 
зброї був здійснений постріл. Отримані зображення зберігаються в 
базі даних центрального сервера комп’ютера, які за необхідності ви-
окремлюються з бази даних і можуть пересилатися по існуючим лініям 
зв’язку. Дане програмне забезпечення системи дозволяє здійснювати 
автоматичний пошук за базою даних та проводити ідентифікацію зоб-
ражень об’єктів.

Порівнюючи сліди, експерт повинен переконатися у стійкості за-
гальних та окремих ознак зброї, а також у стабільності їх відображення. 
У випадку значної варіаційності слідоутворення необхідно продовжити 
експериментальну стрільбу до отримання куль і гільз зі збіжним набо-
ром ознак зброї, які у подальшому порівнюють зі слідами на кулі або 
гільзі з місця події.

У першу чергу має проводитись зіставлення слідів на кулях і гільзах 
за відображеними на них загальними ознаками зброї. При цьому важ-
ливо порівнювати не тільки ознаки, що характеризують будову каналу 
ствола (кількість нарізів, ширина полів, кут нахилу), а й ознаки, що 
характеризують ступінь його зношення. Зокрема, якщо встановлено, 
що куля з місця події вистріляна з каналу ствола із значно більшою 
зношуваністю, ніж експериментальна куля, то це виключає тотожність 
зброї.

У разі збігу загальних ознак зброї переходять до порівняння окре-
мих ознак, які відображаються у слідах у вигляді трас, виступів і за-
глиблень.

Умовами для висновку про наявність тотожності зброї є:
–  збіг відображеної у слідах на кулях або гільзах достатньої для ото-

тожнення сукупності загальних і окремих ознак зброї;
–  відсутність розбіжностей у слідах, які не можуть бути пояснені не-

однаковими умовами пострілів і змінами слідоутворюючих деталей 
(механізмів) зброї.
Висновок про відсутність тотожності повинен бути зроблений у 

кожному з таких випадків, коли:
–  відрізняються загальні ознаки слідоутворюючих деталей каналу 

ствола;
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–  відображені ознаки зношуваності каналу ствола свідчать про те, що 
куля з місця події була вистріляна зі ствола з більшою зношуваністю, 
ніж експериментальна;

–  присутні значні розбіжності у індивідуальних ознаках — істотна роз-
біжність слідів від частин зброї, що спостерігається при порівнянні 
з усіма експериментальними об’єктами [8, с. 28].
Важливо, щоб у висновку про відсутність тотожності виключалась 

можливість виникнення зазначених розбіжностей у результаті змін, що 
відбулися зі зброєю за час між подією й дослідженням, що може бути 
з’ясовано у результаті огляду зброї й вивчення обставин справи.

Висновок у імовірнісній формі про наявність або відсутність то-
тожності може бути зроблений у разі збігу загальних ознак і деяких 
окремих, які у сукупності не утворюють достатнього для ототожнення 
комплексу.

Оцінка результатів порівняльного дослідження — відповідальна 
стадія, що являє собою складну процедуру усвідомлення кількісної 
та якісної цінності (визначеності) ознак. Висновок про наявність то-
тожності у судово-балістичній експертизі буде обґрунтованим тільки 
у тому разі, коли в його основу покладено результати якісної та кіль-
кісної оцінки всіх виявлених ознак. На підставі такої оцінки ознак у 
порівнюваних слідах на кулях або гільзах, судовий експерт приходить 
до визначеного логічного висновку, істинність та обґрунтованість якого 
оцінюється слідчим і судом у сукупності з іншими доказами, зібраними 
у конкретній справі.

Оцінка ідентифікаційних ознак частин зброї здійснюється експер-
том практично на всіх етапах дослідження, але першочергового зна-
чення ця оцінка набуває після проведення порівняльного дослідження 
та встановлення відповідного обсягу співпадаючих чи розбіжних ознак 
[8, с. 29].

У цілому підсумкова оцінка повинна привести експерта до твердої 
впевненості у своїх висновках. Цьому сприяє і використання авто-
матизованих балістичних ідентифікаційних систем “ТАИС”, у яких 
використовується математичний метод ідентифікаційної значимості 
співпадаючих та розбіжних ознак.

Виявлена сукупність співпадаючих і розбіжних ознак у процесі про-
ведення ідентифікаційного судово-балістичного дослідження експер - 
том оцінюється з якісного та кількісного боку.

Лише кількісна оцінка дає змогу експертові дійти певного висно-
вку. Для того, щоб вирішити питання по суті, експерт повинен дати 
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якісну оцінку сукупності виявлених ознак, так як сліди кожної зброї 
індивідуальні. Таким чином, лише за умови якісної визначеності інди-
відуальних слідів можна ідентифікувати зброю за стріляними кулями 
або гільзами.

Варто враховувати, що в обґрунтування висновку експерта вклю-
чаються не всі збіжні чи відмінні ознаки, а тільки найбільш істотні, 
стійкі й достатні. Успіх при цьому багато в чому залежить від таких 
суб’єктивних факторів, як особистий досвід експерта, його кваліфі-
кація, спеціалізація тощо. У той же час використання під час оцінки 
виявлених ознак лише суб’єктивних критеріїв може привести екс-
перта до помилкових висновків. Аналіз експертної практики свід-
чить, що основні недоліки проведення судово-балістичних іденти-
фікаційних експертиз полягають у невмінні виявляти, вивчати і пра - 
вильно оцінювати ознаки мікрорельєфу частин зброї у вигляді мікро- 
слідів.

Специфіка і характер слідової картини на вистріляних кулях або 
гільзах, які вивчаються судовою балістикою, відрізняються від об’єктів 
інших видів ідентифікаційних експертиз: почеркознавчої, дактило-
скопічної, портретної, які проводяться відповідно методик визначення 
частоти зустрічаємості та ідентифікаційної значущості певних особли-
вих ознак [8, с. 30].

Застосування ідентифікаційних методів математичного моделю-
вання має за мету об’єктивізацію процесу ототожнення вогнепальної 
зброї.

У ході порівняльного дослідження експерт виявляє сукупність пев-
них ознак, яка оцінюється ним щодо достатності для надання висновку 
про наявність або відсутність тотожності. У процесі формування загаль-
них оцінювальних суджень (загального синтезу) експерт залежно від 
якості й кількості виявлених збіжних або розбіжних ознак (сукупності 
ознак) може прийти до категоричного позитивного або негативного ви-
сновку про наявність або відсутність тотожності або про неможливість 
вирішення питання по суті.

З кожним роком в нашій державі спостерігається стійке зростання 
кількості злочинів, що вчиняються з використанням переробленої 
вогнепальної зброї.

На території України зареєстровано понад 120 000 одиниць на-
різної зброї громадян та дозвільної системи, більше 85 000 одиниць 
пістолетів та револьверів “несмертельної дії” та 400 000 одиниць зброї 
правоохоронних органів, 753 одиниці переробленої зброї та 303 са-
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моробної зброї. Тому на виконання п. 4 розділу І протоколу наради 
керівництва Міністерства від 09.10.2006 р. № 44, з метою поетапного 
укомплектування регіональних експертно-криміналістичних підроз-
ділів АБІС “ТАИС” прийнято рішення про першочергове придбання 
семи повнопрофільних АБІС та шести автоматизованих робочих місць  
(АРМ) “ТАИС”.

Сьогодні діють чотири повнопрофільні ідентифікаційні системи —  
з 2006 року в ДНДЕКЦ МВС України, а з серпня 2009 року — в НДЕКЦ 
при ГУМВС України у Він ницькій, Донецькій та Харківській облас-
тях.

Масив автоматизованого балістичного обліку Державного центру 
МВС України складає 13 756 об’єктів, за АБІС “ТАИС” здійснено 8 459 
перевірок вогнепальної зброї, вилученої з незаконного обігу. На при-
четність до вчинення злочинів одержано 74 позитивних результата.

Наприклад, перевіркою пістолета-кулемета УЗІ, вилученого на-
прикінці 2007 року у гр. Т. в м. Черкаси, встановлено, що ця зброя 
застосовувалася під час:

1) стрільби по працівниках міліції в пункті обміну валют в 2007 
році в м. Києві;

2) стрільби в 2007 році в приміщенні відділення “Приватбанку” в 
м. Черкаси.

Окрім поточних перевірок, до бази електронних зображень внесені 
відстріли 1 433 одиниць табельної зброї працівників ОВС, триває про - 
цес занесення до масиву зброї працівників природоохоронних орга-
нізацій (введено 357 одиниць) з метою перевірки на причетність до 
вчинення злочинів.

Застосування “ТАИС” в експертній практиці дозволяє обробляти 
великі бази даних, забезпечує збільшення інформативності, зменшує 
час обробки та прийнятя рішення при проведення криміналістичної 
експертизи порівняно з традиційними методами [9, с. 71–72].

За останні роки спостерігається стійка тенденція до збільшення 
кількості злочинів, вчинених із застосуванням пістолетів та револь-
верів, призначених для стрільби гумовими кулями. Крім того, значно 
зростає кількість вилучень саморобної та переробленої з газової та 
стартової зброї.

На нашу думку, потрібно створити колекцію куль та гільз експери-
ментально відстріляних з перероблених пістолетів та револьверів. Це 
дасть змогу накопичити інформацію щодо моделі та системи зброї, що 
може в подальшому використовуватись при виконанні судово-баліс-
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тичних досліджень, а також в якості довідкової та орієнтуючої — для 
оперативно-розшукових, слідчих і судових органів у розслідуванні 
злочинів.

Основною проблемою функціонування автоматизованого балістич-
ного обліку на даний час є незначний обсяг введених до масиву конт-
рольних відстрілів зброї громадян, дозвільної системи і табельної зброї 
ОВС (1250 об’єктів — Вінницька область, 533 — Донецька область та 
384 — Харківська область), у результаті чого системи не можуть бути 
з максимальною ефективністю використані для експертного забезпе-
чення розкриття та розслідування злочинів.

Низька ефективність використання АБІС “ТАИС”, придбаних у 
2009 році, пояснюється тим, що їх функціонування забезпечується 
за рахунок перерозподілу обов’язків наявних працівників, які, так 
як і до впровадження зазначених систем, займаються проведенням 
балістичних експертиз і досліджень, відстрілом зброї, перевірками за 
криміналістичними обліками, беруть участь в ОМП та інших слідчих 
діях тощо.

Використання АБІС “ТАИС” в криміналістичній практиці дає мож - 
ливість експерту ефективно працювати з великими базами даних, що 
забезпечує збільшення інформативності при отриманні зображень 
об’єктів досліджень, зменшення часу обробки і прийняття рішень при 
проведенні криміналістичної експертизи порівняно з традиційними 
методами.

Таким чином, АБІС “ТАИС” в криміналістичних підрозділах Укра-
їни дозволяє значно підвищити якість і достовірність балістичних до-
сліджень, прискорити перевірку за масивами куль та гільз, вилучених з 
місць нерозкритих злочинів, вогнепальної зброї, переробленої газової 
та стартової зброї, вилученої з незаконного обігу, об’єктів дозвільної 
системи і табельної зброї ОВС. 

Запровадження цієї системи є важливим кроком у створенні цент-
ральних і регіональних кулегільзотек, що в значній мірі підвищить 
ефективність роботи органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочин-
ністю. Це, в свою чергу, надасть можливість покращити криміногенну 
ситуацію в Україні та позитивно сприятиме попередженню, розкриттю 
і розслідуванню злочинів, пов’язаних із застосуванням вогнепальної 
зброї.
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резюме
Рассмотрен вопрос о необходимости использования АБИС “ТАИС” в криминали-

стических подразделениях МВД Украины, что позволяет эксперту эффективно работать с 
большими базами данных, значительно повышать качество и достоверность баллистиче-
ских исследований, ускорять проверку по массивами пуль и гильз, изъятых с мест нерас-
крытых преступлений, внесения в массива и проверки огнестрельного оружия, изъятого 
из незаконного оборота, объектов разрешительной системы и табельного оружия ОВД.

Summary
The question regarding the need for ALIS “TAIS” in forensic units MIA of Ukraine, 

which allows the expert to effectively handle large databases, significantly improve the quality 
and reliability of ballistic research, accelerate test on arrays of bullets and shells seized from 
places unsolved crimes, entry to array and check firearms seized, facilities permit system and 
police service weapon.
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МожлиВості Використання дифУзно-
копіюВального МетодУ для дослідження слідіВ 

Вогнепальної зброї на одязі та тілі особи

Розглянуто можливості використання дифузно-копіювального методу для 
встановлення факту незаконного носіння вогнепальної зброї за слідами на 
одязі і тілі підозрюваної особи під час розслідування злочинів, пов’язаних  
з її застосуванням. Запропоновано методику виявлення та дослідження слідів 
вогнепальної зброї на долоні умовно підозрюваної особи, яка дає можливість 
встановити факт незаконного носіння та застосування вогнепальної зброї,  

а в окремих випадках її ідентифікувати.

Конституція України визначає як найвищу соціальну цінність лю-
дину, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку [1]. 
Тільки за умов захисту особи від кримінальних правопорушень, охорони 
прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провад-
ження, можливе виконання завдань кримінального судочинства [2].

У Кримінальному кодексі України (далі — КК) передбачено чимало 
злочинів, вчинення яких пов’язане із застосуванням вогнепальної зброї. 
Серед таких злочинів, спрямованих, зокрема, проти життя, здоров’я і 
власності громадян, громадської безпеки та порядку, слід відзначити 
умисне вбивство (ст. 115 КК), розбій (ст. 187 КК), погроза вбивством 
(ст. 129 КК), бандитизм (ст. 257 КК), хуліганство (ст. 296 КК) [3].

Незаконне носіння, зберігання, ремонт, придбання, виготовлення 
або збут вогнепальної зброї без належного дозволу утворює окремий 
склад злочину, кримінальна відповідальність за вчинення якого перед-
бачена ст. 263 КК України [3].

У зв’язку з цим, на практиці часто виникає необхідність встановити 
факт носіння і зберігання вогнепальної зброї. Носіння зброї особою 
може бути встановлено під час проведення особистого обшуку, огляду 
речей та одягу особи, огляду трупа або освідування в порядку передба-
ченому ст.ст. 236, 237, 238, 241 Кримінального процесуального кодексу 
України [2].

На цей факт вказують: наявність самої зброї, а також сліди у виг-
ляді нашарувань частинок металів, іржі, мастильних матеріалів або 
відбитків деталей зброї на одязі і тілі особи, сліди пострілу. Так, якщо за 
слідами пострілу на одязі і тілі підозрюваного встановлено, що постріл 
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проведено з короткоствольної зброї, яка знаходилася при пострілі під 
верхнім одягом, слідчий одночасно встановлює і факт носіння зброї 
цією особою, хоча на момент огляду (обшуку, освідування) зброї у під-
озрюваного не було виявлено [4].

На факт зберігання зброї у певному місці зазвичай вказують вияв-
лені при обшуку упаковка і частини боєприпасів, окремі деталі зброї, 
а також її відбитки на кобурі, чохлі, одязі, пакувальних матеріалах і в 
тайниках.

У криміналістичній літературі питання встановлення факту збері-
гання та носіння вогнепальної зброї за її слідами розглядається епізо-
дично [4, 5]. У багатьох літературних джерелах, зокрема нових [6, 7], 
основну увагу зосереджено на встановленні факту застосування вогне-
пальної зброї за слідами, які залишені нею на тілі та одязі особи, що 
стріляла, на трупі та на різноманітних уражених зброєю перешкодах.

Носіння і зберігання вогнепальної зброї є прикладами пасивного 
використання зброї, а тому розслідування такого злочину повинно бути 
особливо повним, всебічним і об’єктивним.

У зв’язку з цим, велике значення має проведення комплексних 
експертних досліджень у галузі судово-балістичної трасології, судової 
медицини, дактилоскопії, судової хімії.

Одним з прикладів встановлення факту незаконного носіння вогне-
пальної зброї за її слідами є виконана у НДЕКЦ при ГУМВС України у 
Львівській області експертиза слідів вогнепальної зброї з кримінальної 
справи порушеної за фактом бандитизму.

Під час затримання особи за підозрою в участі в озброєній банді і 
вчиненні бандитських нападів, з кишені куртки був вилучений пістолет 
Макарова зі спорядженим магазином і наявним у стволі патроном. Ки-
шеня, з якої вилучена зброя, була забруднена маслянистою речовиною 
невідомого походження.

Завдання експертизи полягало у вирішенні питань щодо походжен-
ня і хімічної природи виявленої маслянистої речовини та можливої її 
ідентифікації зі змазкою пістолета Макарова.

Стандартна методика дослідження слідів змазки зброї на одязі 
підозрюваної особи є руйнівною і передбачає виготовлення вирізок з 
об’єкта-носія з наступним їх екстрагуванням органічним розчинником 
і порівняльним дослідженням отриманих екстрактів зі змазкою зброї 
хроматографічними та спектрографічними методами аналізу [7].

Дослідження виявлених на одязі підозрюваного слідів маслянис-
тої речовини проводилось методом дифузного копіювання, який дає 
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можливість спостерігати локалізацію слідів маслянистої речовини на 
поверхні об’єкта-носія без його руйнування.

Дослідженню підлягали кожна з поверхонь кишені куртки під-
озрюваного, яку вивертали назовні і розміщували під нетривалим на-
вантаженням між зволоженою гексаном хроматографічною пластиною 
та аркушем паперу. Після проявлення у парах йоду на контактограмі, 
отриманій з однієї з поверхонь кишені, спостерігали численні пунктир-
ні траси коричневого кольору, що є характерним для слідів мастильних 
матеріалів. На аркуші паперу утворилася масляниста пляма, яка за 
формою і розмірами співпадала із затвором пістолета Макарова.

Іншу поверхню кишені досліджували аналогічно. На контактограмі 
на відміну від першого випадку, були отримані суцільні траси, а на арку-
ші паперу — масляниста овальна пляма, яка співрозмірна з поверхнею 
дульного зрізу пістолета Макарова.

Порівняльним дослідженням екстрактів маслянистої речовини з 
поверхні кишені куртки і змазки пістолета Макарова методом тонко-
шарової хроматографії було встановлено, що дана речовина за родо - 
вими ознаками є однаковою зі змазкою пістолета Макарова.

Крім цього, були проведені дослідження на предмет наявності слі - 
дів металізації від зброї на поверхнях кишені.

Для виявлення таких слідів, як і у випадку дослідження слідів змазки 
пістолета, використовувався метод дифузного копіювання з викорис-
танням хроматографічної пластини зволоженої слабоконцентрованим 
розчином соляної кислоти з наступним її проявленням розчином рода-
ніду калію. На контактограмі, отриманій з однієї з поверхонь кишені, 
були виявлені сліди заліза у вигляді точкових скупчень, а на контакто-
грамі з іншої поверхні — сліди у вигляді широких повздовжніх смуг.

Отже, у результаті дослідження контактограм з виявленими слідами 
змазки та металізації зброї, можна зробити висновок, що на одній із по-
верхонь кишені вони утворилися внаслідок тертя виступаючих деталей 
пістолета (запобіжника і затворної затримки), а на другій поверхні — 
гладкою поверхнею зброї. Отримані дані свідчать про довготривалий 
контакт поверхні пістолета з кишенею куртки.

Таким чином, виявлений під час дослідження слідів зброї, комплекс 
ознак був покладений в основу висновку експерта, який разом з іншими 
доказами у справі дав можливість слідству довести факт носіння вогне-
пальної зброї особою, яка підозрювалася в участі у озброєній банді.

Виконане дослідження дало початок пошуку методики виявлення 
слідів вогнепальної зброї на долоні підозрюваної особи.
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З цією метою проводилось дослідження слідів металізації від руч-
ної вогнепальної зброї на долоні умовно підозрюваної особи, а також 
можливості встановлення системи, моделі зброї та її ідентифікації.

Запропонована нова методика виявлення слідів вогнепальної зброї 
на тілі особи дифузно-копіювальним методом розширює та доповнює 
фундаментальні трасологічні уявлення про характер утворення слідів 
і може бути основою для вивчення слідоутворення від різних видів 
зброї.

Об’єктами дослідження були вогнепальна зброя, яка має відкриту 
тильну сторону рукоятки (зі щічками), та долоня експериментатора. 
Для експерименту були відібрані пістолети ТТ (калібр 7,62 мм), Беретта 
(калібр 9,0 мм), МЦ (Марголіна) (калібр 5,6 мм) і сигнальний пістолет-
ракетниця СПШ (калібр 26,0 мм).

Дослідження проводили за наступною методикою. Пістолет про-
тягом приблизно 15 с утримували в руці, тричі натискаючи на спуско-
вий гачок. Після цього, долоню з незначним зусиллям прикладали до 
аркушу відфіксованого фотопаперу, який попередньо був зволожений 
25-процентним розчином оцтової кислоти. Отриманий відбиток про-
являли 1%-ним водним розчином діетилдітіокарбамату натрію, який 
утворює стійкі комплексні сполуки з іонами заліза. Під час проявлен-
ня спостерігали утворення зображення слідів від металевої частини 
рукоятки зброї, які виявились співрозмірними із шириною рукоятки 
зброї. На зображеннях також зберігається відстань від краю рукоятки 
до центру гвинтів (заклепок) кріплення щічок. На контактограмах слі-
ди утворювались незалежно від того, у якій руці утримувалась зброя, 
а після проведеного пострілу з даної зброї вони відзначалися більшою 
чіткістю зображення внаслідок віддачі зброї. Також встановлено, що 
відбитки зброї на долоні зберігаються протягом 4 год при невиму-
шеній поведінці експериментатора (такій як тримання за поруччя у 
громадському транспорті, відкривання дверей за ручку замка, контакт 
з іншими металевими предметами).

На контактограмі, отриманій з пістолета Беретта, чітко проявилася 
будова його рукоятки. Крім основного сліду спостерігається зображен-
ня металевої декоративної смужки завширшки 2,5 мм, яка обрамляє 
контури щічок.

Під час вивчення слідів, утворених рукояткою пістолета Марголіна, 
крім родових ознак, були також виявлені індивідуальні ознаки, такі як 
ступінь закручування та напрямок розташування шліца головки гвинтів 
кріплення щічок.
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Застосована методика дослідження дозволяє визначити модель зброї 
за такими груповими ознаками як форма, будова, ширина рукоятки та 
місцерозташування гвинтів кріплення щічок рукоятки зброї.

Проблемним залишається питання щодо механізму утворення слі-
дів, а саме, внаслідок тертя контактуючих поверхонь, розчинення мета-
лу рукоятки зброї у потожировій речовині долоні чи їх комбінованої дії. 
Для вирішення цього питання проводились дослідження на екранова- 
ній шкіряною рукавицею поверхні долоні. Отримана контактограма дає 
підстави стверджувати утворення слідів від металевої частини рукоятки 
зброї внаслідок тертя контактуючих поверхонь.

Цікавим також є питання щодо механізму утворення слідів від зброї 
на поверхні долоні трупа особи, що є предметом подальшої наукової 
роботи автора статті. Таке дослідження, зокрема, дало б можливість 
вирішити деякі проблемні питання, які пов’язані з інсценуванням 
самогубства із застосуванням вогнепальної зброї.

Таким чином, описана вище методика дає можливість встановити 
факт незаконного носіння та застосування вогнепальної зброї, а в 
окремих випадках — ідентифікувати зброю.
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резюме
Рассмотрены возможности использования диффузионно-копировального метода 

для исследования следов огнестрельного оружия на одежде и теле подозреваемого лица 
с целью установления факта незаконного ношения оружия в ходе расследования пре-
ступлений связанных с его применением. Предложена методика выявления и исследо-
вания следов огнестрельного оружия на ладони условно подозреваемого лица с целью 
установления факта незаконного ношения и применения огнестрельного оружия, а в 
отдельных случаях идентифицировать ее.
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Summary
The author of the article reveals the efficiency of the expert provision of the investigation 

of unlawful carrying and keeping firearms when traces of firearms are taken into consideration 
and the diffusely copying method investigation of material evidence is carried out. Methods of 
examining the traces of firearms on the palm of a suspect are suggested.

н.б. гончар, канд. хім. наук, асистент кафедри

Навчально-науковий інститут права та психології Національного 
університету “Львівська політехніка”

характеристика трасологічних баз 
даних слідіВ підоШоВ ВзУття У сУсідніх 

держаВах та перспектиВа стВорення єдиної 
транснаціональної систеМи баз даних на 
осноВі єВропейської організації сУдоВо-

експертних УстаноВ

У статті охарактеризовано бази даних слідів підошов взуття, які функціонують 
в сусідніх державах. Вказано на специфіку створення відповідних баз даних 
слідів підошов взуття і проблеми пов’язані з експертними дослідженнями 
підошов взуття. Обговорено перспективи створення єдиної транснаціональної 
системи баз даних на базі Європейської Організації судово — експертних 

установ.

Сьогодні сліди взуття є одним з потенційних резервів для підви-
щення рівня розкриття злочинів. З використанням даної категорії 
обліку можна встановити факт залишення слідів тим самим взуттям 
при вчиненні декількох злочинів та ідентифікувати взуття, що нале-
жить конкретній особі, за слідами, що вилучені під час оглядів місця 
події. Для того, щоб провести ідентифікаційні дослідження потрібно 
мати доступ до дуже великої колекції взірців підошов взуття різних 
типів, брендів і виробників (бази даних). Збираючи взірці підошов 
взуття, трасологічні лабораторії зазвичай працюють з виробниками та 
дистриб’юторами взуття на взуттєвому ринку в країні і за кордоном. 
Незважаючи на значні зусилля експертів-трасологів, бази даних ще 
досі достатньо не укомплектовані, оскільки на взуттєвому ринку існує 
величезна кількість взірців підошов взуття. Дослідження, які проводять 
спеціалісти трасологічних лабораторій сусідніх держав зазвичай є дуже 
корисними для нашої держави, оскільки на нашому взуттєвому ринку 
є величезна кількість взуття іноземних виробників. Відтак постала по-
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треба досліджень баз даних слідів підошов взуття, які функціонують в 
сусідніх державах і встановлення можливості створення єдиної транс-
національної бази даних слідів підошов взуття, що суттєво допомогло 
б експертам у розкритті злочинів.

Окремі аспекти досліджуваної проблеми отримали висвітлен-
ня у працях вітчизняних учених (В.В. Бірюкова, В.С. Гуславського,  
М. Швеця, М. Целуйка, В. Хахановського, В. Буржинського); за-
рубіжних учених (А. Хохола, М. Свєнтека, Л. Родовіча, Й. Страуса,  
В. Порада, В. Бодзяка, Й. Войцікєвіча) та інших учених.

Дане дослідження полягало у проведенні комплексного досліджен- 
ня баз даних слідів підошов взуття, які використовують у сусідніх 
державах, та обґрунтуванні важливості створення єдиної транснаціо-
нальної системи баз даних на основі Європейської організації судово-
експертних установ.

Серед речових доказів — об’єктів трасологічної експертизи особ-
ливе місце посідають сліди підошов взуття. Трасологічні дослідження 
в основному є порівняльними дослідженнями. Найчастіше лабораторія 
отримує сліди підошов взуття, які було виявлено на місці події і взуття 
підозрюваного. Завдання криміналістів — дати відповідь на питання, чи 
слід з місця події походить від взуття підозрюваного. Іноді проводяться 
також ідентифікаційні дослідження. Це відноситься до випадків, коли 
слідчі органи ще не виявили підозрюваного, a лише виявили сліди 
підошов взуття на місці події. Такі дослідження дозволяють визначити 
тип, вид і марку взуття, у якому був злочинець [1, 4]. Види рельєфів 
підошов взуття відрізняються між собою за формою і розміром. За 
допомогою бази даних рельєфів підошов взуття можна визначити ви-
робника, модель, а у деяких випадках навіть час, коли взуття цього типу 
було виготовлене. Виявлене взуття може допомогти правоохоронним 
органам в пошуку винних у скоєнні злочину [1, 4]. Крім того, бази да-
них слідів підошов взуття виявлених в різних місцях подій (наприклад, 
при крадіжках) дозволяють порівнювати сліди між собою, що дозволяє 
зробити висновок щодо серійності злочинів.

У системі інформаційного забезпечення розслідування злочинів в 
Україні суттєве місце належить інформаційним системам, що створені 
і функціонують в підрозділах експертно-криміналістичної служби МВС 
України. Одними з завдань, що покладається на підрозділи експертної 
служби МВС України у боротьбі з кримінальними злочинами, є вико-
ристання криміналістичних обліків для встановлення осіб, що вчинили 
злочини, відомостей про об’єкти за їх ідентифікаційними ознаками, 
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для використання облікових даних в розкритті та попередження зло-
чинів [2]. Залежно від вирішуваних завдань криміналістичні обліки 
поділяються на оперативно-пошукові та інформаційно-довідкові, а 
залежно від рівня концентрації інформації — на центральні, регіональні 
та місцеві. У ряді випадків функціонування вказаного обліку дає по-
зитивні результати, не зважаючи на невеликий ідентифікаційний пе-
ріод взуття. Можна впевнено сказати, що кількість контактів підошов 
взуття з слідосприймаючими поверхнями можна порівнювати лише зі 
слідами рук, які, до речі, доволі успішно використовуються у розкритті 
злочинів [3].

Трасологічні лабораторії сусідніх держав користуються як розши-
реними базами даних підошов взуття, розробленими спеціалізованими  
зовнішніми компаніями, так і набагато скромнішими, розроблени-
ми для власного використання експертами даної лабораторії. Нижче 
описані деякі трасологічні бази даних, такі як SICAR 6 (розроблена 
компанією Foster & Freeman), чеська Trasis і MRT (Малопольський 
трасологічний реєстр), які на даний час використовуються в Польщі.

База SICAR 6 була представлена як набір даних взірців підошов 
взуття для всіх криміналістичних лабораторій з усього світу. У ній 
знаходяться десятки тисяч взірців підошов взуття. Щорічно компанія 
оновлює та розширює базу. Програма SICAR 6 дозволяє користувачеві 
також додавати свої власні взірці підошов взуття, що дозволяє розши-
рювати базу даних. Програма має добре розвинену систему, за допо-
могою якої можна шукати дані, оскільки кожний доданий новий слід 
є кодованим. Видимий в різних частинах підошви рельєф описується 
за допомогою графічних символів.

У цій системі підошва розділена на п’ять зон (носок, підметка, 
вузька частина підошви між каблуком і підметкою, каблук і ободок 
підошви), а оператор, який впроваджує слід, описує кожну зону, ви-
користовуючи геометричні фігури у вигляді прямих і хвилястих ліній, 
зиґзаґів, кіл, прямокутників, трикутників і багатокутників (рис. 1).

Коли експерт робить порівняння слідів, отриманих на місці події, 
зі слідами наявними у базі даних, він спочатку сканує доказовий слід, 
потім ділить його на кілька зон і описує його окремі властивості — за 
допомогою таких самих, як і у випадку порівняльних слідів, графічних 
символів. Ця система з закодованими слідами вишукує схожим чином 
описані графічними символами взірці підошов взуття і відображає 
кілька слідів з-поміж десятків тисяч взірців. Тоді експерт робить оста-
точний вибір і вибирає найбільш схожий на доказовий слід, вказуючи 
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одночасно, у якому взутті 
міг перебувати злочинець 
на місці події. Внутріш-
ня програма враховує 
статистичну можливість 
появи слідів на окремих 
місцях події. Більшу до-
казову цінність буде мати 
слід взуття, що нечасто 
використовується у дано-
му регіоні чи місцевості, 
наприклад, відображення 
підошви гірського взут- 
тя на пляжі, ніж відобра-
ження пляжного взуття 

на цьому ж таки пляжі. Перевагою цієї програми є велика кількість 
збережених слідів. Недоліком є занадто висока вартість, яка на даний 
момент складає декілька тисяч фунтів стерлінгів, і брак інших допоміж-
них інструментів у трасологічних дослідженнях, таких, як можливість 
накладання слідів один на одного, що є дуже важливим для порівняль-
них досліджень [6].

Ще однією базою даних взірців підошов взуття є чеська система 
Trasis, розроблена компанією Mentar для інституту криміналістики в 
Празі. Доступ до цієї системи мають усі співробітники поліцейських 
лабораторій, що працюють у Чеській Республіці. Кожен експерт має 
змогу додавати нові сліди до бази даних, розширюючи її, однак оста-
точне рішення про розміщення сліду в базі даних приймає системний 
адміністратор, який перевіряє сліди в цілях стандартизації сканів і фо-
тографій; також він повинен переконатися, що сліди не повторюються. 
Кожний слід кодується таким же чином, як і у випадку бази SICAR 6. 
Однак у цій системі трохи інакше виглядає поділ підошви. Система 
ділить нижню частину взуття на шість зон, а саме: каблук, вузька час-
тина підошви між каблуком і підметкою, права частина підметки, ліва 
частина підметки, носок і ободок підошви (рис. 2). У системі зібрані 
також трасологічні сліди, отримані на місцях подій, що дозволяє по-
рівняти між собою сліди, які отримані з різних місць подій з одним 
злочинцем (серійні злочини). Крім того, система Trasis об’єднана з про-
грамою Lucia Forensic, розробленою лабораторією Imaging. Програма 
Lucia служить, зокрема, для порівняння, накладання і вимірювання 

Рис. 1. Система кодування візерунків підошов у 
базі даних SICAR 6
Джерело: www.fosterfreeman.com (дата входу до системи: 
21 квітня 2011 р.) [6]
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як ідентифікаційних, так і по-
рівняльних трасологічних слі-
дів. Система Trasis має більше 
переваг, ніж SICAR 6, оскільки 
вона була розроблена під керів-
ництвом експертів-трасологів, 
що робить її більш корисною 
для консультативних цілей; до 
того ж вона повністю сумісна 
з програмою Lucia Forensic. Її  
недоліком є значно менша кіль-
кість накопичених взір ців підо-
шов взуття у порівнянні з базою 
даних SICAR 6 [5].

Малопольський Трасологіч-
ний реєстр (MRT) був розро-
блений експертом-трасологом 
лабораторії судової експертизи 
поліції Кракова. MRT функціо-
нує з 2008 року. У цій програмі 
підошва розділена тільки на дві 
зони: підошву і каблук, що є 
достатнім, щоб швидко знайти 
сліди. З усіх ідентифікаційних 
трасологічних досліджень слі-
дів підошов взуття у Кракові, 
близько 80% взуття вдалося виявити за допомогою системи MRT.  
У решті 20% випадків взуття виявити не вдалося. Це означає, що велика 
частина взуття, що знаходиться на ринку, ще не систематизована і база 
даних повинна постійно поновлюватись новими взірцями підошов. На 
початку 2011 року в системі MRT було зібрано близько 2000 моделей 
підошов. Щороку поліція за допомогою цієї програми розкриває багато 
кримінальних злочинів. На даний час MRT має обмежену дію, тому що 
система використовується тільки у Малопольському воєводстві. Подіб-
ним чином функціонує система під назвою Traser, що знаходиться у 
криміналістичній лабораторії в Катовіце. Вона була розроблена одним 
з експертів-трасологів, що працює у цій лабораторії.

Слід зауважити, що у Польщі досі не створено єдиної загально-
національної бази даних взірців підошов взуття. Експерти-трасологи 

Рис. 2. Поділ підошви на зони згідно з си-
стемою Trasis
Джерело: Choсhół А., Świętek М. Characteristics of 
forensic shoe sole databases // Problems of Forensic 
Sciences. — 2012. — Vol. 90. — P. 164–177 [9]
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вважають, що доступ до системи MRT чи Traser повинен бути розши-
рений для усієї країни, а потім її слід підключити до більшої системи 
у загальноєвропейському масштабі.

У світі системи баз даних функціонують аналогічно вищеописа-
ним, що мають загальнонаціональний масштаб. Враховуючи, що на 
даний час злочини часто здійснюються за межами даної країни, чому 
сприяє інтеграція в рамках Європейського Союзу і відкриття кордо-
нів Шенгенської зони, експерти-трасологи вбачають необхідність у 
створенні загальноєвропейської бази даних слідів підошов взуття. Її 
інструментом є   вже створений сайт Європейської організації судово-
експертних установ (ENFSI). Члени ENFSI можуть розміщувати на 
цьому сайті фотографії досліджуваних слідів підошов взуття, які їм 
не вдалося ідентифікувати, сподіваючись на допомогу колег з інших 
країн (рис. 3) [9].

Дещо інше рішення пропонують нідерландські криміналісти поліції. 
Вони створили базу даних не лише підошов взуття, але й різноманітних 
криміналістичних слідів. Створена ними система TRIS надає унікальні 
можливості у боротьбі зі злочинністю. На даний час система TRIS згро-
мадила сліди шин, підошов взуття, сліди укусів, ДНК, відбитки пальців, 
мікросліди, відбитки вуха, документи та ін. У першій версії TRIS зо-
середжено увагу на цифровому записі доказових слідів. У наступні роки 
звернено увагу на сумісність з іншими системами і базами даних. Цей 
спосіб мислення дає правоохоронним органам ширші можливості для 

Рис. 3.  Веб-сторінка слідів підошов ЕNFSІ: а — відбиток; б — взуття, у яке міг бути 
взутий підозрюваний

Джерело: www.intermin.fi (дата входу до системи: 21 квітня 2011 р.)

а б
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боротьби зі злочинністю. Спочатку система TRIS застосовувалась лише 
у Нідерландах. Сьогодні ведуться дискусії про можливість розширення 
дії системи на усі країни Європейського Союзу.

З метою задоволення зростаючої потреби створення загальнонаціо-
нальної, а згодом і загальноєвропейської бази даних підошов взуття в 
Інституті Судових Експертиз у Кракові в 2008 році спробували розро-
бити комп’ютеризовану базу даних відбитків підошов взуття, виробле-
них у Польщі, яка б знайшла практичне застосування у трасологічних 
дос лідженнях. Ці дослідження можуть бути корисними для українських 
експертів-криміналістів, оскільки на нашому взуттєвому ринку існує 
велика кількість взуття польського виробництва і не виключено, що 
злочинець на місці злочину буде перебувати саме у цьому взутті.

З метою ідентифікації взуття, призначеного для систематизації, 
зроблено аналіз взуття на польському ринку з точки зору доступності 
та кількості запатентованих, унікальних підошов взуття. Взуття також 
ідентифіковано під кутом найчастішого вилучення відповідних моде-
лей взуття на місцях злочину, використовуючи власний досвід. Було 
встановлено, що у більшості випадків злочинці перебували на місці 
злочину у спортивно-туристичному або спортивному взутті. Дослід-
ження ринкових уподобань щодо взуття цього типу вказує на те, що 
воно також найчастіше використовується польським суспільством. Для 
дослідження був обраний наступний матеріал: іноземні виробники, такі 
як Umbro, Nike, Adidas, Ecco, Mizuno, Puma, Reebok, Lacoste, і польські 
виробники: МакАртур, Badura, Lesta і Wojas.

Відбитки взірців підошов взуття були зроблені у виробників та 
дистриб’юторів взуття за допомогою наборів для виготовлення трасоло-
гічних слідів Inkless Shoe Print Kit фірми Identicator ID, США. Відбитки 
взуття закордонних виробників були зроблені у взуттєвих магазинах, 
розташованих у Кракові, а польських виробників — безпосередньо у 
виробників.

Взуттєва фабрика Badura є одним з найбільших виробників взуття у 
Польщі, ретельне виконання і привабливий дизайн роблять його відо-
мим і шанованим на ринку взуття. У більшості випадків компанія має 
запатентований рельєфний дизайн, який зустрічається на вироблених 
ними підошвах, а це означає, що знайдене на місці події взуття (крім 
підробленого взуття) теоретично одразу ж можна віднести до взуття ви-
робництва конкретної компанії. На цій фабриці придбано 22 відбитки 
підошов взуття і сфотографовано 50 пар взуття. Різниця між кількістю 
відбитків і фотографій пов’язана з тим, що виробник на аналогічній 
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підошві використовує різні моделі верхньої частини взуття, які, в свою 
чергу, випускаються у декількох різних кольорах. Дизайн підошов взут-
тя часто складається з геометричних фігур різної форми. Крім того, на 
великій кількості підошов розміщене слово “Badura”, що додатково 
підвищує ідентифікаційну вартість доказового сліду, на якому відбився 
такий напис [7].

Інша взуттєва фабрика, з якою працівники інституту судових експер - 
тиз зав’язали контакт — взуттєва фабрика Wojas. Асортимент взуття 
фірми представляє моделі взуття для чоловіків і жінок, молоді і гірських 
черевиків. Компанія також виробляє взуття для експорту, зокрема у 
США, Німеччину, Францію, Росію, Ірландію, Словаччину й Україну [8]. 
На цій фабриці придбано 20 відбитків підошов взуття і сфотографова-
но 26 пар взуття. Було відзначено, що на відміну від компанії Badura, 
фабрика Wojas у більшості випадків використовує підошви, замовлені 
у фірмах, які їх виробляють, тому дизайн підошви може повторитись з 
підошвою взуття іншого виробника. Цей факт зменшує доказову цін-
ність сліду, залишеного підошвою взуття Wojas. Однак, деякі підошви є 
запатентованими. Вони виробляються тільки для фірми Wojas і на них 
присутній напис “Wojas”.

Дуже корисною була співпраця з компанією Sizeer — мережею 
з-понад 300 магазинами у Польщі, у яких продається одяг і взуття 
відомих, авторитетних брендів, таких як Umbro, Nike, Adidas, Ecco, 
Mizuno, Puma, Reebok і Lacoste. Під час відвідин одного з магазинів 
компанії придбано 67 відбитків підошов і 69 фотографій пар взуття. 
Слід, залишений спортивно-туристичним взуттям, має важливе до-
казове значення, тому що часто взірець підошви приписується тільки 
одній моделі взуття і майже завжди така підошва відзначена логотипом 
компанії [9].

Зібраний таким чином матеріал у вигляді відбитків і фотографій 
був класифікований і каталогізований. На окремих картках розміще-
но фотографію взуття разом з відбитком і фабричною назвою взуття.  
З підготовлених карт створено альбоми. Альбоми були створені таким 
чином, щоб у майбутньому їх можна було б помістити у комп’ютерній 
базі даних. Зібраний матеріал виявився корисним при опрацюванні 
кільканадцяти трасологічних ідентифікаційних досліджень.

Прикладом однієї з них є експертиза, що стосується кільканадцяти 
слідів підошов взуття, вилучених під час неодноразових нападів на 
сімейні будинки на півдні Польщі. Мета полягала у тому, щоб ідентифі-
кувати взуття, в якому був злочинець, і встановити кількість злочинців. 
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Доставлені на дослідження сліди були дуже добре відображені і пред-
ставляли собою в більшості випадків цілі підошви. Їх дизайн складався  
в основному з геометричних фігур у вигляді квадратів розміром при-
близно 2,2×2,2 см, у середині яких були менші квадрати розміром при-
близно 1×1 см. В кінці каблука було видно смужки товщиною близько 
0,2 см, віддалені одна від одної приблизно на 0,5 см. Після аналізу 
зібраних в інституті судових експертиз відбитків підошов взуття було 
виявлено, що подібну композицію візерунку мають підошви взуття 
текстильно-гумових тапочок, які виробляються на багатьох взуттєвих 
фабриках у Польщі і за кордоном, наприклад, McArthur чи Converse. 
Було також встановлено, що сліди, залишені на місці події належали 
взуттю різних розмірів. Сліди мали розмір від 39 до 44 (французька 
нумерація), а це означає, що на місці події було щонайменше кілька 
злочинців [9].

Висновки. Слід зазначити, що одним з головних завдань сучасної 
трасології є ідентифікація виду взуття, у якому злочинець перебуває 
на місці злочину, що часто допомагає у його викритті. Для того, щоб 
такі дії були ефективними, необхідно створити в кожній країні бази 
даних взуття і їх підошов, які на даний час перебувають у продажі, до 
яких мали б доступ усі трасологічні лабораторії, та об’єднати їх у єдину 
транснаціональну базу даних на основі Європейської організації судово-
експертних установ. Важливою є тісна співпраця з виробниками взуття, 
які подавали б взірці нових вироблених видів підошов для подальшої 
їх систематизації та розширення баз даних.

Проаналізована проблематика дає шанс створити у співпраці з 
лабораторіями інших держав розширену базу даних підошов взуття 
для збільшення кількості справедливо розкритих злочинів на території 
усієї Європи.
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резюме
Охарактеризованы базы данных следов подошв обуви соседних государств. Указано 

специфику создания соответствующих баз данных следов подошв обуви и проблемы 
связанные с експертными исследованиями подошв обуви. Обсуждены перспективы соз-
дания единой транснациональной системы баз данных на базе Европейской Организации 
судебно-экспертных учреждений.

Summary
In this paper, the author presents footwear imprints databases existing in neighboring 

countries. In particular, specificity of creating relevant footwear imprints databases and problems 
connected with expert investigation of footwear soles are emphasized. Prospects of creating single 
multinational system of databases based on European Network of Forensic Science Institutes.
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до питання криМіналістичного дослідження 
рельєфних знакіВ на транспортних засобах, 

поШкоджених корозією

Сформовані критерії оцінки ступеня корозійного ураження об’єкту з нане-
сеними рельєфними знаками та вибір на основі цього схеми і методів по-
дальшого експертного дослідження. Вдосконалена схема криміналістичного 
дослідження рельєфних знаків у випадку їх пошкодження корозією із засто-

суванням неруйнівних та руйнівних методів дослідження.

В сучасній експертній практиці проблемним є питання дослідження 
рельєфних знаків, які візуально важко розрізняються або взагалі не 
розрізняються внаслідок пошкодження корозією.

Наявність корозійного пошкодження на ділянках нанесення зна-
ків можуть обумовлюватися як об’єктивними причинами (природна 
прогресуюча корозія або корозійне пошкодження поверхні після про-
ведення попередніх експертних досліджень з застосуванням чинних 
методик), так і суб’єктивними причинами, пов’язаними з підробкою 
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рельєфних знаків з метою приховування корозією слідів підробки. При 
цьому в переважній більшості випадків на дослідження експерту посту-
пають об’єкти, що вже підлягали одночасному впливу як об’єктивних, 
так і суб’єктивних чинників. Тому забезпечення достовірності та об-
ґрунтованості результатів досліджень з одночасним максимальним 
збереженням об’єкту досліджень є задачею, актуальною для експертної 
практики [1, 2, 5, 7].

Найбільш поширені на даний час методи дослідження рельєфних 
знаків, які включають в себе застосування механічного та хімічного 
впливу на номерну площадку, як правило, дозволяють вирішити по-
ставлені задачі та отримати достовірний результат. Однак, у випадках 
значного поверхневого корозійного пошкодження номерної площадки 
застосування даних методів може погіршувати і до того надзвичай- 
но низький рівень візуального сприйняття таких знаків, а в окремих 
випадках призвести до остаточної втрати об’єктів досліджень і не-
можливості проведення подальших криміналістичних дій. Тому вибір 
схеми найбільш доцільних методів дослідження необхідно проводити 
в залежності від встановленого експертом ступеня корозійного ура-
ження поверхні металу на ділянці розташування рельєфного позна- 
чення.

Вдосконалення схеми експертного дослідження рельєфних знаків 
автомобілів (на деталях, виготовлених зі сталей та чавунів) із застосу-
ванням неруйнівних та руйнівних методів дослідження розширює мож-
ливості та ефективність трасологічних досліджень таких пошкоджених 
корозією знаків і має за мету підвищення об’єктивності дослідження 
рельєфних знаків, із забезпеченням максимального збереження об’єкту 
дослідження, уникнення випадків повного, незворотного знищення 
об’єкту дослідження при одночасному використанні простих методів 
та доступних реактивів.

Відомо, що чинники, які визначають динаміку процесу корозії в 
місцях розміщення рельєфних позначень, умовно можна поділити на 
внутрішні і зовнішні [6,8].

До внутрішніх чинників належать: хімічний склад і його неодно-
рідність, структура металу, стан границь зерен, наявність неметалевих 
включень, градієнт залишкових поверхневих напружень та стан по-
верхні. Важливо також відзначити, що локальна пружно-пластична 
деформація металу змінює його енергетичний рівень і, як правило, 
суттєво підвищує корозійну активність. Механічні напруження можуть 
підсилювати роботу гальванічних пар, що обумовлюється значною 
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локальною деформацією металу та приводить до збільшення його елек-
трохімічної гетерогенності.

До зовнішніх чинників належать: водневий показник середовища, 
його природа, концентрація, наявність розчиненого кисню, температу-
ра та інше. Наприклад, зменшення значення рН розчину при усуненні 
умов пасивності збільшує швидкість корозії заліза і його сплавів, в той 
час при рН=13 корозія заліза практично відсутня. При наявності у 
воді розчинних солей концентрація кисню, яка відповідає максимуму 
швидкості корозії, зростає, а у лужних розчинах — зменшується. Зни-
ження ж швидкості корозії заліза при високих концентраціях кисню 
пояснюється тим, що біля катоду концентрується більше кисню, ніж 
це необхідно для асиміляції електронів. Надлишковий кисень, адсор-
буючись на катодних ділянках, приводить до утворення адсорбційного 
шару (або шару оксидів), які виконують роль дифузійного бар’єру.

Швидкість корозії металів також залежить від температури електро-
літу. В нейтральних електролітах в умовах вільного контакту з повітрям 
швидкість корозії металу зростає з підвищенням температури до 80°С. 
При подальшому зростанні температури внаслідок зменшення роз-
чинності кисню в середовищі швидкість корозії різко зменшується. Але 
якщо із замкнутої системи кисень не вилучається, то зростання швид-
кості корозії спостерігається при підвищенні температури до 1500°С.

Значна кількість деталей машин експлуатується в умовах одночас-
ного впливу як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Це приводить 
до значно швидшого руйнування металу, ніж при дії кожного чинника 
окремо. Небезпека такого (комплексного) виду руйнування поверх-
невого шару металевого виробу корозією посилюється тим, що воно 
протікає без помітних ознак макродеформацій і зміни стану поверхні 
виробу, що утруднює виявлення його на ранніх стадіях розвитку корозії, 
особливо під захисними покриттями [3].

На можливість виникнення корозії, швидкість та інтенсивність її 
розповсюдження на номерній площадці впливають в основному зовніш-
ні чинники, як конструктивне місце розташування ідентифікаційного 
номеру на автомобілі. Цим в значній мірі визначає наявність та склад 
корозійного середовища, що є причиною виникнення корозійного по-
шкодження матеріалу в місцях його нанесення, а час експлуатації та 
можливий механічний вплив визначає ступінь корозійного ураження.

Досвід досліджень ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків, 
пошкоджених корозією, на автомобілях вітчизняного та закордонного 
виробництва показує, що найменше чинникам природного (без штучно-



293

ініційованого прискорення процесу) корозійного впливу піддаються 
номерні площадки кузовів, які розташовані на елементах (деталях) 
моторного відсіку та в салоні автомобіля. У таких місцях транспорт-
них засобів не зустрічається застою вологи та одночасно відбувається 
достатньо інтенсивна циркуляція теплого повітря. Це перешкоджає 
конденсації вологи на металевих поверхнях та її проникнення до металу 
через гігроскопічний лакофарбовий шар або мікро- та макротріщини, 
які з часом утворюються в шарах лакофарбового покриття.

Водночас, у більшій мірі чинникам природного корозійного впливу 
піддані номерні площадки, які розташовані:
–  в салоні автомобіля або в багажному відсіку, в конструктивних за - 

глибленнях (нішах) днища, які закриті від циркуляції повітря шумо-
поглинаючими елементами. В таких місцях чинником корозії най-
частіше є виникнення вологого середовища;

–  на елементах кузова, які розміщені поруч з акумуляторною батареєю 
в закритому об’ємі, що створює умови для виникнення корозійного 
середовища, що сприяє проходженню хімічної корозії. При цьому 
спостерігаються такі види корозії: структурна, міжкристалітна, ви-
біркова, щілинна, пітінгова корозії;

–  на відкритих частинах рам автомобілів рамної конструкції, що пе-
ребувають в умовах впливу атмосферних факторів та абразивної 
дії (пісок, бруд). Це створює умови для виникнення таких видів 
корозійного пошкодження, як підповерхнева, виразкова, пітінгова, 
пошарова, ерозійна, місцева корозії.
Зовнішніми чинниками, які значно прискорюють появу та розвиток 

корозії на номерних площадках транспортних засобів, є механічне по-
шкодження або видалення захисних покриттів (плівок), лакофарбового 
покриття (ґрунту, емалі, лаку) та фосфатного покриття металу, а також 
час (період) впливу корозійного середовища на об’єкт.

Оскільки в наявних методичних матеріалах нами не виявлено кри-
теріїв оцінки часу впливу корозії на об’єкт, в рамках даної роботи були 
проведені експериментальні натурні випробовування, що проходили в 
два етапи.

На першому етапі мета експерименту полягала у тому, щоб виявити 
інтенсивність впливу природного корозійного середовища на номерні 
ділянки кузова автомобіля з різним ступенем пошкодження захисно-
го покриття. Об’єктом експерименту була вибрана частина номерної 
площадки автомобіля з рельєфними знаками, нанесеними механічним 
(ударним) способом. Суттєвого корозійного пошкодження досліджу-
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ваного об’єкту в процесі механохімічної корозії в умовах природного 
корозійного середовища нами не виявлено, оскільки вказані процеси 
проходять надзвичайно повільно, а суттєвого корозійного руйнування 
рельєфних знаків не відбулось, другий етап експерименту проведено 
прискореним методом.

Експеримент проводився прискореним методом при кімнатній тем-
пературі в корозійному середовищі з парами азотної кислоти шляхом 
поміщення пластини в герметичний ексикатор. При цьому, всі три зони 
пластини піддавались впливу корозійного середовища в рівній степені 
на протязі трьох діб [9,10].

За результатами проведеного експерименту було зроблено наступні 
висновки:
–  пошкодження (видалення) захисних покриттів (ЛФП) з поверхні 

металу значно прискорює появу та розвиток корозії у місцях по-
шкодження;

–  у випадку, якщо ступінь корозійного пошкодження номерної пло-
щадки та знаків номеру істотно відрізняється від ступеня пошко-
дження інших поверхонь номерної деталі, то можна стверджувати 
про те, що знаки піддавались сторонньому впливу чинників, які 
прискорюють корозію. Такими чинниками можуть бути механічний 
вплив (зокрема, видалення лакофарбового покриття, абразивне знят-
тя поверхневого шару металу), хімічний вплив (травлення хімічно-
активними речовинами, електрохімічне травлення) або сукупний, 
комплексний вплив перелічених чинників. При цьому, вплив таких 
чинників може бути спрямований на поверхню як зовнішньої (ли-
цевої), так і зворотної сторін номерної площадки.
Отже, головними чинниками, які обумовлюють корозійне уражен- 

ня номерних площадок транспортних засобів, є:
–  конструктивне розташування номерної площадки на автомобілі;
–  пошкодження заводських захисних покриттів номерної площадки;
–  тривалість та інтенсивність впливу корозійного середовища.

Необхідно зазначити, що на даний час вибір схеми та методу до-
слідження рельєфних знаків, пошкоджених корозією, здебільшого 
визначається власним досвідом експерта та практикою, що склалася в 
конкретній експертній установі. Підхід, який застосовується в даний 
час до дослідження об’єктів із рельєфними знаками, пошкодженими 
корозією, як правило, передбачає:
–  фіксацію об’єкту дослідження методами криміналістичної фото-

графії;
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–  очистку досліджуваної поверхні від сторонніх твердих частинок 
(бруду, піску), шару мастила та консервантів; при необхідності 
здійснюється очистка поверхні від продуктів корозії (іржі) хімічним 
методом (за допомогою ортофосфорної кислоти);

–  огляд стану поверхні ділянки металу, на якій нанесені рельєфні зна-
ки, візуально-оптичними методами (переважно за допомогою лупи у 
штучному косонаправленому світлі та при денному освітленні);

–  встановлення змісту номерного позначення, способу його нанесен - 
ня, характеристик шрифту з наступним порівнянням виявлених 
ознак із заводськими зразками; при цьому може застосовуватись 
метод магнітооптичної візуалізації;

–  встановлення ознак зміни або видалення рельєфних знаків;
–  виявлення змісту первинних рельєфних знаків у випадку, якщо по-

передніми дослідженнями виявлені ознаки зміни позначення (хіміч- 
ний та електрохімічний методи).
Використання такої схеми дослідження в деяких випадках не дозво-

ляє відновити первинний зміст номерного позначення і дійти експерт-
ним шляхом до категоричних висновків. Саме через це, незважаючи на 
всі використані методи, експерти в кінцевому рахунку роблять висновки 
на кшталт: “... знаки на номерній площадці шасі значно пошкоджені 
внаслідок корозії металу площадки, у зв’язку з чим перші п’ять знаків 
номеру візуально не розрізняються” або “... встановити номер авто-
мобіля не надається можливим унаслідок значної корозійної дії на 
метал номерного майданчика кузова” та т.п. Крім того, мають місце ви-
падки, коли використання такої схеми дослідження призводить вкінці 
до остаточної втрати інформаційної цінності об’єкту і неможливості 
проведення подальших досліджень.

Аналіз існуючих методичних підходів та експертної практики дос-
лідження рельєфних знаків, пошкоджених корозією, яка склалася у 
системі СЕУ МЮ України, свідчить про те, що виникла необхідність 
вдосконалення загальної схеми експертного дослідження рельєфних 
знаків. При цьому вимагається підвищити достовірність результатів 
дослідження рельєфних знаків, пошкоджених корозією з одночасним 
максимальним збереженням таких об’єктів дослідження. При цьому, 
до методів, які будуть доповнювати загальну схему дослідження, ви-
суваються такі вимоги:
–  простота застосування, тобто, відсутність складних та вартісних 

засобів діагностики або складних маніпуляцій з об’єктом дослід- 
ження;
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–  можливість оцінки ознак та застосування методів експертом-трасо-
логом без наявності спеціальної підготовки у галузі металознавчих 
досліджень, керуючись лише загальними основами науки про ко-
розію.
Виходячи з того, що ступінь корозійного ураження об’єкту є комп-

лексною характеристикою, яка визначається глибиною проникнення 
корозійних руйнувань в товщу металу, видом та площею розповсюд-
ження корозійного ураження по поверхні об’єкту [4], то при здійсненні 
дослідження рельєфних знаків, пошкоджених корозією, нами пропо-
нується вихідними даними для вибору відповідної схеми (тактики) до-
сліджень застосовувати оцінку глибини корозійного ураження поверхні 
об’єкту, що дозволить експерту спрогнозувати хід та перспективи по-
дальших досліджень.

При оцінці глибини проникнення корозійного ураження у товщу 
металу по відношенню до глибини рельєфних знаків, розташованих 
на поверхні металу, нами означено чотири ступеня корозійного ура-
ження:
–  поверхнева корозія — характеризується проникненням корозії в 

метал на глибину меншу, ніж глибина рельєфних знаків, нанесених 
на поверхню металу (рис. 1а);

–  гранична корозія — характеризується проникненням корозії в метал 
на глибину, співрозмірну з глибиною рельєфних знаків, нанесених 
на поверхню металу (рис. 1б);

–  глибока корозія — характеризується проникненням корозії в метал 
на глибину, що перевищує глибину рельєфних знаків, нанесених на 
поверхню металу (рис. 1в);

–  наскрізна корозія — характеризується проникненням корозії в метал 
на глибину, співрозмірну с товщиною металу номерної площадки  
(в тому числі і з утворенням наскрізних отворів) (рис. 1г).

Рис. 1.  Ступені корозійного ураження об’єкту з нанесеним рельєфним знаком:  
1 — метал; 2 — рельєфний знак; 3 — зона корозійного ураження

а б в г
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В реальних умовах на номерній площадці з нанесеними рельєфни-
ми знаками можуть спостерігатись як ознаки, що характеризують одну 
ступінь корозійного ураження (рівномірна корозія), так і ознаки, які 
одночасно властиві декільком ступеням (нерівномірна корозія). Вста-
новлення ступеня корозійного ураження номерної площадки пропону-
ється здійснювати візуальним (візуально-оптичним) методом, при якому 
оцінюється: характер рельєфу та шорсткість поверхні, наявність ознак 
корозійного руйнування та їх розповсюдження по поверхні, порушення 
цілісності металу, розшарування, наявність пор, тріщин, відхилень від 
первинної геометричної форми (прогинів, отворів, стоншення), величи-
на рельєфності знаків (при можливості візуального спостереження).

При наявності на одному об’єкті нерівномірної корозії, де одночасно 
діагностуються декілька ступенів корозійного ураження, вибір подаль-
ших методів дослідження необхідно здійснювати, виходячи із наявного 
ступеня ураження у кожній конкретній зоні досліджуваної поверхні.

Такі критерії оцінки ступеня корозійного ураження об’єкту з на-
несеними рельєфними знаками та вибір на основі цього схеми та ме-
тодів подальшого експертного дослідження, можуть бути впроваджені 
в експертну практику судової трасології як при криміналістичному 
дослідженні транспортних засобів, так і інших металевих об’єктів 
(на основі заліза), що мають маркувальні позначення. Використання 
вищевказаних методів сприятимуть підвищенню об’єктивності дослі-
дження рельєфних знаків, пошкоджених корозією, із забезпеченням 
максимального збереження об’єкту дослідження, попередження ви-
падків повного, незворотного його знищення.
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резюме
Сформированы критерии оценки степени коррозионного повреждения объекта с 

нанесёнными рельефными знаками и выбор на основании этого схемы и методов по-
следующего экспертного исследования. Усовершенствована схема криминалистического 
исследования рельефных знаков в случае их повреждения коррозией с использованием 
неразрушающих и разрушающих методов исследования.

Summary
The formed criteria for assessing the degree of corrosion damage of the object embossed 

with characters and the choice of the scheme and methods of further expert examination based 
on it. The improved scheme of the forensic research of relief signs in case of corrosion damage 
using non-destructive and destructive methods of investigation.

М.а. федосєєв, здобувач кафедри

Національна академія внутрішніх справ

Використання наУкоВо-технічних засобіВ  
під час експертних досліджень 

ідентифікаційних ноМеріВ аВтоМобіліВ

Стаття присвячена проблемам техніко-криміналістичного забезпечення 
експертних підрозділів з комплексного дослідження транспортних засобів. 
Розглянуто спеціальні апаратні комплекси та пристрої, які використовуються 
для встановлення ознак підробки або знищення ідентифікаційних номерів 

кузова та інших частин (агрегатів) автомобіля.

Під час розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним пере-
міщенням автотранспортних засобів через митний кордон України, 
часто виникає необхідність у проведенні комплексного дослідження 
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транспортних засобів (КДТЗ) та їх реєстраційних документів з метою 
встановлення фактів зміни (підробки), знищення первинних ідентифі-
каційних номерів кузова та інших номерних частин автомобіля, фактів 
фальсифікації правовстановлюючих документів. Так, за даними Дер-
жавного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 
України (лист ДНДЕКЦ МВС України від 05.02.2013 р. № 19/17-11зі) 
працівниками експертної служби за 2011–2012 роки проведено 2 млн. 
129 тис. 371 експертне дослідження транспортних засобів, під час яких 
виявлено 3 342 факти зміни ідентифікаційних номерів та 945 фактів 
підробки документів, що супроводжують транспортний засіб.

Не дивлячись на таку статистику, багато автотранспортних засобів, 
що ввезені на територію України без відповідних митних процедур та 
легалізовані правопорушниками з використанням новітніх технологій, 
приладів, схем та механізмів, залишаються невиявленими правоохорон-
ними органами, а під час оглядів спеціалістами або у ході експертного 
дослідження не викликають сумнівів у законності їх походження та 
реєстрації. Справа в тому, що злочинці для приховання фактів підроб-
ки (знищення) ідентифікаційних номерів та супровідних документів 
автомобіля, під час їх легалізації використовують найкращі технічні 
засоби та апаратуру, інколи навіть використовувану автозаводами-
виробниками. В той же час науково-технічне забезпечення експертних 
підрозділів, що займаються дослідженням транспортних засобів та їх 
реєстраційних документів, залишається на досить низькому рівні. Це, 
насамперед, пов’язано із недостатнім фінансуванням і відсутністю 
нових наукових розробок у даній сфері, які б відповідали вимогам 
часу. Поряд з цим, варто відмітити і той факт, що, не дивлячись на 
проблеми, які існують з матеріальним, науково-методичним та техніко-
криміналістичним забезпеченням експертів з КДТЗ, їм вдається успіш-
но використовувати багаторічний досвід й наявну технічну базу для 
стримання великомасштабної протиправної діяльності, спрямованої 
на легалізацію незаконно переміщеного через митний кордон України 
автотранспорту із підробленими ідентифікаційними номерами та до-
кументами, шляхом реєстрації у підрозділах ДАІ.

Проблеми, які виникають під час експертних досліджень знищених 
і змінених ідентифікаційних номерів та маркувальних позначень авто-
транспортних засобів, на наш погляд, висвітлені в наукових працях 
недостатньо. Окремі питання призначення та проведення експертиз та 
експертних досліджень транспортних засобів і їх супровідних докумен-
тів розглядалися у працях А.І. Граціанова, Є.В. Додіна, Л. В. Калаянової,  
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М.І. Костіна, І.П. Красюка, Г.В. Прохорова-Лукіна, А.В. Старушкевича, 
С.М. Сухова, О.В. Чеснокової та деяких інших вчених. Однак пробле-
матика використання науково-технічних засобів під час експертних 
досліджень VIN-номерів та маркувальних позначень автотранспортних 
засобів залишається актуальною для науки і практики й нині.

Така актуальність зростає в умовах збільшення масштабів кримі-
нального автобізнесу, розширення географії організованої злочинної 
діяльності з легалізації незаконно переміщених на митну територію 
України автотранспортних засобів шляхом їх реєстрації в РЕП ДАІ  
на підставі підроблених документів й відповідних їм ідентифікаційних 
номерів. До того ж, для успішної протидії такій протиправній діяльно- 
сті потрібен, насамперед, комплекс сучасних засобів і методів виявлен-
ня фактів зміни або знищення VIN-номерів та маркувальних позначень 
автотранспортних засобів, що повинен якісно переважати витонченість 
і технічну оснащеність правопорушників.

За інформацією Державного науково-дослідного експертно-кримі-
на ліс тич ного центру МВС України (лист ДНДЕКЦ МВС України від 
05.02.2013 р. № 19/17-11зі) для виявлення фактів зміни (підробки), 
знищення ідентифікаційних номерів транспортних засобів працівни-
ками експертної служби використовуються мікроскоп бінокулярний, 
ліхтарик, фотоапарат, дзеркало, лінійка, лупа, УФ лампа, шліфувальний 
папір тощо. Проте, цілком очевидно, що за допомогою таких підручних 
засобів та простих технічних пристроїв ефективно вирішувати завдан-
ня щодо точного виявлення і фіксації (відображення) ознак підробки 
ідентифікаційних номерів автомобілів, зробленої правопорушниками із 
застосуванням новітнього обладнання, неможливо. Саме тому, розробка 
і впровадження в практичну діяльність експертних підрозділів з КДТЗ 
сучасних апаратних комплексів та пристроїв є безальтернативним на-
прямком підвищення якості експертних досліджень, а отже і зростання 
ефективності усієї кримінально-процесуальної діяльності.

Під час комплексного дослідження транспортних засобів та їхніх 
супровідних документів особливу складність викликає саме дослід-
ження ідентифікаційних номерів та маркувальних позначень авто-
мобілів і їх агрегатів. Це насамперед пов’язано з невеликою кількістю 
затверджених експертних методик дослідження даних об’єктів, невід-
дільністю номерних частин від самого автомобіля та їх незручним міс-
цезнаходженням, що значно звужує можливості використання окремих 
методів та науково-технічних засобів. За таких обставин, фахівцями 
науково-дослідних установ пристосовуються до потреб практики різні 
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універсальні технічні пристрої, розроблюються та удосконалюються 
спеціальні апаратні комплекси, що допомагають точно і правильно 
вирішувати поставлені перед експертом питання.

Одним з найбільш яскравих наукових здобутків є програмно-апа-
ратний комплекс “ВІЙ”, розроблений науковцями Національного тех-
нічного університету України “Київський політехнічний інститут”, що 
дозволяє за допомогою методу магнітно-оптичної візуалізації дослід-
жувати транспортний засіб на предмет перебивання номерних знаків 
та відтворення їх первинного вигляду [1, с. 194].

Як роз’яснює І.П. Красюк, цей виріб орієнтований на розв’язання 
завдань криміналістичних досліджень ідентифікаційних даних авто-
мобілів, виконаних на носіях із феромагнітних матеріалів (сталі, чаву-
ну), переважно, неруйнуючими методами. Призначений для візуалі зації 
рельєфу поверхні і структурних неоднорідностей матеріалу (сліди меха-
нічної обробки; включення неферомагнітних матеріалів; поверхневі де-
фекти зварювальних швів) без зняття лакофарбового покриття, а також 
для візуалізації рельєфу поверхні і структурних неоднорідностей мате-
ріалу під прошарком іржі, окалини, мастики тощо [2, с. 196–197].

Аналогом програмно-апаратного комплексу “ВІЙ” є магнітно-
оп тичний пристрій для ідентифікації і виявлення фактів підробки 
ідентифікаційних номерів кузова та агрегатів автомобіля “Зоркий”, 
який в більшій мірі використовується спеціалістами правоохоронних 
органів Росії.

Високоефективними науково-технічними пристроями, що вико-
ристовуються для виявлення ознак підробки первинного VIN-номера 
автомобіля та маркувальних позначень його агрегатів, є також маг-
нітопорошкові та рентгенівські дефектоскопи. Основна відмінність 
їх полягає у використовуваних методах дослідження. Так, принцип 
дії магнітопорошкових дефектоскопів заснований на властивостях 
магнітного поля і передбачає виявлення магнітних полів розсіювання 
над дефектами металу за допомогою магнітних частинок. Як приклад 
дефектоскопів такого типу можна вказати дефектоскопічні комплекти 
“МАГЭКС — 3”, що являють собою приставний багатофункціональний 
намагнічувальний пристрій, котрий дозволяє плавно змінювати напру-
женість магнітного поля, регулювати міжполюсну відстань, проводити 
намагнічування і контроль деталей у поздовжньому магнітному полі 
[3, с. 13; 19–20].

Метод просвічування металевих деталей, покладений в основу 
дії рентгенівських дефектоскопів, базується на законі ослаблення ін-
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тенсивності випромінювання, що проходить через об’єкт (у нашому 
випадку номерний майданчик, табличка тощо). При такому просвічу-
ванні деталі (номерної панелі) інтенсивність випромінювання за нею 
змінюється в залежності від густини матеріалу досліджуваного об’єкта і 
густини матеріалу його дефектів. За результатами вимірів інтенсивності 
випромінювання фахівцями визначається наявність у об’єкті дослід-
ження дефектів (тріщин, раковин, наплавлень і т.д.).

Як підкреслює О.В. Чеснокова, рентгенівський спосіб виділяє з 
ряду інших одна безсумнівна перевага — здатність його в ряді випадків 
виявляти первинне маркування кузова (якщо воно не було знищене в 
процесі його зміни). До недоліку ж слід віднести обмежені можливості 
дослідження двигунів з причини відсутності рентгенівської апаратури 
достатньої потужності, а також великої товщини просвічуваного сплаву 
в порівнянні з дефектною зоною маркувального майданчика, що не 
забезпечує необхідного контрасту на рентгенограмі [4, с. 55].

До технічних засобів, які за своїми функціональними можливос-
тями дозволяють визначати ознаки зміни маркувальних позначень 
основних вузлів і агрегатів транспортних засобів, О.В. Булижкін, крім 
згаданих, відносить:
–  індикатор “Детектор НМ”, призначений для виявлення порушення 

структури металу в його поверхневому шарі, спричинений різного 
роду дефектами. Дані можливості індикатора неоднорідності мета-
лу дозволяють виявляти вставку або вварку металевих фрагментів зі 
зміненим маркуванням, нештатні заклепки з кольорового металу, 
заливання оловом чи іншим кольоровим металом елементів мар-
кування, а також сліди рихтування кузова автомобіля і якісні зміни 
товщини його лакофарбового покриття;

–  вихрострумовий індикатор ВІ-97Н являється подальшим розвитком 
індикатора ВІ-96Н. Пристрій дозволяє встановити ознаки фальси-
фікації методом виявлення структурних неоднорідностей металу і 
товщини лакофарбового покриття;

–  пристрій ВНІК-04М, призначений для виявлення змін маркувальних 
даних на кузовних деталях автотранспортних засобів (наявності змі-
нених знаків, зварювальних швів, заклепок, точкового зварювання 
і т.д.). Пристрій працює в автоматичному режимі і дозволяє одно-
значно встановити факт зміни знаків маркування кузова автомашини 
[5, с. 16–17].
Отже, як видно, більшість задач експертних досліджень ідентифіка-

ційних номерів та маркувальних позначень автомобілів і їх агрегатів, що 
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проводяться в рамках комплексного дослідження транспортних засобів, 
вирішується за допомогою спеціальних методик та науково-технічних 
засобів. Більше того, їх застосування не тільки полегшує проведення 
експертних досліджень, а й забезпечує найвищу точність отриманих 
результатів, що відбивається на правильності та легітимності висно-
вку експерта.
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Article deals with problems of technical and criminalistic providing expert units of complex 

research vehicles. Special hardware systems and devices that are used to establish signs of 
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considered.
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диференціація і класифікація  
поліефірних Волокон за ідентифікаційниМи 

ознакаМи, ВстаноВлениМи МетодоМ 
поляризаційної Мікроскопії

В статі розглянуто проблему вдосконалення ідентифікаційних і класифікацій- 
них досліджень волокон та волокнистих матеріалів з метою їх диференціації в 
умовах збільшення різноманітності асортименту поліефірних волокон (ниток). 
Для проведення внутрішньовидової диференціації та класифікації фізично-
модифікованих поліефірних волокон запропоновано метод компенсаційної 
поляризаційної мікроскопії, за допомогою якого виявляються ідентифікаційні 
ознаки, що характеризують надмолекулярну структуру поліефірних волокон 

(ниток).

Однією з проблем експертизи волокон і волокнистих матеріалів 
є відсутність методів дослідження морфологічної будови поліефірних 
волокон (ниток), які серед хімічної продукції є найбільш споживаними 
текстильною промисловістю та поступово витісняють з ринку натураль-
ну сировину — волокна бавовни [1, 2].

Стандартні поліефірні волокна (ПЕ) і комплексні нитки, з якими 
найчастіше доводиться зустрічатися в криміналістичній практиці при 
дослідженні волокон і волокнистих матеріалів, не мають індивідуальних 
яскраво-виражених зовнішніх ознак (вони безструктурні, їх поверхня 
гладка, форма поперечного зрізу — округла). Як і ряд інших хімічних 
волокон і ниток, вони виробляються блискучими, матированими та 
забарвленими (безбарвними). Комплексні нитки можуть бути слабо, 
нормально і сильно матированими (містять 0,05%, 0,4–0,6%, до 2,5% 
двоокису титану відповідно). Слабке матирування нитки застосовуєть-
ся, в основному, для поліпшення прохідності при гарячому витягуванні 
[3]. Штапельні волокна виробляють найчастіше нормально матирова-
ними, рідше — блискучими або забарвленими.

Перераховані морфологічні ознаки, що характеризують ПЕ волокна, 
також є характерними для ряду інших хімічних волокон, а саме: по-
ліамідних, мідно-аміачних, поліпропіленових, поліетиленових, полі-
фенових, полінозних, скловолокна і натурального шовку [4–6], однак 
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при порівнянні цих волокон за фізико-механічними властивостями 
відмічаються істотні відмінності [7].

Для визначення фізико-механічних характеристик волокон (щіль-
ність, рівноважна вологість, розривне навантаження, стійкість до ба - 
гато кратного вигину і стирання) неможливо провести комплексне дос-
лідження, використовуючи одну одиницю обладнання. Крім того, для 
проведення випробувань необхідна велика кількість досліджуваного 
матеріалу. Для проведення криміналістичного дослідження експерт, у 
більшості випадків, має в розпорядженні незначну кількість волокон 
(волокнистих матеріалів), що виключає можливість ідентифікації во-
локон за фізико-механічними показниками.

На теперішній час найбільш допустимим методом для ідентифіка-
ції хімічних волокон при криміналістичному дослідженні вважається 
хімічний, який заснований на здатності волокон до селективного роз-
чинення в розчинниках [4–6].

До основного недоліку хімічного методу можна віднести те, що 
об’єкти дослідження (волокна) в процесі дослідження знищуються.

Відомо, що фізико-механічні й хімічні властивості волокон обу-
мовлені молекулярною і надмолекулярною структурою волокноут-
ворюючого полімеру, тому вивчення структурних особливостей тек-
стильних волокон дає можливість проводити їх ідентифікацію іншими  
методами.

Застосування оптичних та фізичних методів [8, 9] при вивченні 
структури високомолекулярних сполук (полімерів) дало можливість 
розшифрувати їх молекулярну формулу, визначити форму і геометричні 
розміри елементів надмолекулярної структури, дати оцінку неоднорід-
ності структури та ступеню її впорядкованості, виявити вплив різних 
зовнішніх факторів на зміну структури і властивостей полімерів.

Різноманітність асортименту ПЕ волокон та ниток досягається че - 
рез поширення їх фізико-механічних властивостей, які надаються їм під 
час таких технологічних операцій, як витягування в процесі формуван-
ня, поступове багаторазове витягування, усадка, термофіксація, процес 
орієнтованого витягування з текстуруванням, додання волокнам зви-
тості, профілювання поперечного зрізу, виробництво бікомпонентних 
ниток і т.п. [10]. Вказані технологічні процеси по різному впливають на 
структуру полімеру, змінюючи її на надмолекулярному рівні. Зазначене 
дозволяє припустити, що ПЕ волокна (нитки), які найбільш викорис-
товуються при виробництві пряжі, текстильних матеріалів та виробів з 
них, можна диференціювати за структурними ознаками.
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До методів, які дозволять вивчати структуру волокна, відноситься 
метод компенсаційної поляризаційної мікроскопії.

На даний час проводиться наукова робота за темою “Ідентифікація 
поліефірних волокон, що входять до складу текстильних матеріалів”, 
метою якої є виявлення ідентифікаційних ознак, що характеризують 
надмолекулярну структуру поліефірних волокон (ниток) методом ком-
пенсаційної поляризаційної мікроскопії, та класифікація ідентифіка-
ційних ознак.

Для проведення досліджень застосовувався поляризаційний агре-
гатний лабораторний мікроскоп “Полам Л-213”, що забезпечує збіль-
шення об’єктів у 350–500 разів, має окуляр-мікрометр, сітку (шкалу), 
окуляр з перехрестям, а також комплект компенсаційних пластин.

Зображення, яке спостерігалося в полі зору мікроскопа, фіксувало - 
ся на цифрову відеокамеру, потім за допомогою комп’ютерної програми 
“Експерт” переносилося на дисплеї монітору.

В якості об’єктів дослідження використовувались зразки від тек-
стильних полотен та матеріалу готових виробів. Кількість досліджува-
них зразків — 53.

За результатами дослідження волокон зразків встановлено, що ін-
терференційна картина, що спостерігалася на них у поляризаційному 
світлі, є характерною для класу ПЕ волокон (ниток), а саме: дихроїзм 
яскраво виражений; при схрещених аналізаторі і поляризаторі на 
волокні спостерігається пістряве забарвлення у вигляді плям різного 
розміру або у поєднанні з симетричними смугами переважно коричне-
вого або зеленого кольорів; при введенні компенсатора 1-го порядку 
та розташуванні волокна уздовж осі Ng інтерференційне забарвлення 
змінює відтінок, при повороті волокна вліво на кут 90° (при розташу-
ванні уздовж осі Np) колір забарвлення змінюється за інтенсивністю; 
при введенні слюдяного компенсатора 1/4l, та розташуванні волокна 
уздовж осі Ng інтенсивність забарвлення зменшується, при поворо-
ті волокна вліво на кут 90° (при розташуванні уздовж осі Np) колір 
фарбування змінюється на додатковий (субстрактивний на адитив- 
ний) [6, 8].

Перед вивченням та порівняльним дослідженням характеру інтер-
ференційної картини, ПЕ волокна (нитки) були розділені за спільністю 
морфологічних ознак (форма поперечного зрізу, ступінь матирування) 
на групи.

За результатами порівняльного дослідження інтерференційної кар-
тини волокон, що мають однакові морфологічні ознаки, було відміче-
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но, що їх можна поділити на групи — за рисунком інтерференційного 
забарвлення, та на підгрупи — за характером змін інтерференційної 
картини та кольору забарвлення.

Додаткові ознаки, які були виявлені в інтерференційній картині 
ПЕ волокон (ниток) внаслідок надання їм специфічних властивостей 
шляхом додаткових технологічних процесів, що певною мірою спри-
чиняють вплив на первинну структуру полімеру, були об’єднані за 
спільної ознакою.

Косі паралельні смуги. Виявлення вказаної ознаки в інтерференцій-
ній картині волокон (ниток) може вказувати на включення в техноло-
гічний процес при їх формуванні таких операцій, як текстурування або 
“ложное” кручення. Кут нахилу смуг характеризує ступінь скручування 
та його напрямок. Велика ступінь скручування є причиною сильної 
деформації структури волокна (нитки), що приводить до розпорядкова-
ності надмолекулярної структури. В цьому випадку на ділянці волокна 
(нитки) спостерігається розширення смуг.

Плями. Наявність плям в інтерференційній картині волокон є на-
слідком впливу різних факторів, наприклад: нepiвнoмipної швидкості 
витягyвaння в ході формування нитки, високої щільності пряжі або 
полотна та багато ін.

Пістряве забарвлення. Інтерференційна картина на волокні у вигляді 
різнокольорових ділянок або плям, що спостерігаються по довжині 
волокна, вказує на розупорядкованість надмолекулярної структури 
ділянок полімеру внаслідок багатократного витягу нитки або її термо-
фіксації, що є характерним для текстурованої пряжі, пряжі термофік-
сованих тканин, волокон товщиною менш 12 мкм.

Симетричні продовжні різнокольорові смуги. Ця особливість в інтер-
ференційній картині характерна для профільованих волокон з трикут-
ною формою поперечного зрізу. Порівняльне дослідження волокон з 
трикутною формою поперечного зрізу припускає більш ретельне ви-
вчення ознак інтерференційної картини по довжині волокна, оскільки 
вигляд інтерференційної картини залежить від розташування волокна 
у препараті та кута огляду його ділянок. Так, при огляді волокна, коли 
воно лежить на одній із граней (ребром вгору), спостерігаються по-
вздовжні, паралельні смуги різного кольору. Колір смуг залежить як від 
товщини волокна, так і від досконалості структури полімеру (ступеня 
полімеризації, орієнтованості і впорядкованості елементів структури). 
При розташуванні волокна на ребрі інтерференційну картину спосте-
рігаємо на його грані.
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Вузькі несиметричні поздовжні смуги спостерігаємо в інтерференцій-
ній картині профільованих волокон з трикутною формою поперечного 
зрізу та сильно матированих волокон.

Таким чином, особливості в інтерференційній картині ПЕ волокон 
(ниток), відмічені в ході аналізу, вказують на модифікацію їх структури.

Точно визначити, за результатами якої дії (ланцюга технологічного 
процесу, або додаткової операції) структура полімеру набула змін, не 
уявляється можливим у зв’язку з тим, що ряд технологічних операцій 
здійснюють на волокно подібний фізико-механічний вплив.

Наведені вище результати дослідження показали, що застосування 
методу поляризаційної мікроскопії дає можливість виявити відмінності 
в інтерференційній картині ПЕ волокон та ниток, що відрізняються за 
будовою надмолекулярної структури волокна, і за схожими ознаками 
об’єднати їх в групи. В інтерференційній картині ПЕ волокон (ниток), 
що віднесені до одної групи, також виявлено ряд ознак, за якими во-
локна можна поділити на підгрупи. Виходячи з вказаного, розроблена 
класифікація ідентифікаційних ознак ПЕ волокон (ниток).

І. Симетричні поздовжні смуги спостерігаються у великій групі ПЕ 
волокон (ниток): непрофільованих, слабо і нормально маторованих воло-
кон, профільованих ниток з формою поперечного зрізу у вигляді гантелі, 
не матированих з формою поперечного зрізу у вигляді трикутника.

ІІ. Несиметричні продовжні смуги переважного зеленого і корич-
нево-червоного кольорів спостерігаються лише на деяких профільо-
ваних з поперечним січенням у вигляді трикутника, не матированих, 
середньо та сильно матированих волокнах, а також сильно матированих 
з чітко невираженою ознакою профілізації.

ІІІ. Косі смуги спостерігаються на волокнах та нитках, які підда-
валися крученню під час технологічних процесів: в ході виготовлення 
ниток, виробництва пряжі, текстильного полотна. Оскільки результа-
том кручення є зміщення поздовжньої і поперечної осей волокна, то 
при помірному скручуванні первинна інтерференційна картина, що є 
характерною для груп, зберігається, але набуває косої спрямованості.

IV. Пістряве забарвлення у вигляді плям або ділянок по довжині 
волокна спостерігається на текстурованих нитках та нитках термо-
фіксованого текстильного матеріалу (з ефектом “зминання”), а також 
волокнах товщина яких менша 12 мкм.

Виявлення змін певного характеру в інтерференційній картині ПЕ 
волокон (ниток), об’єднаних за ідентифікаційними ознаками в групи, 
дозволило розділити їх на підгрупи.
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Волокна і нитки, на яких в поляризаційному світлі спостерігається 
інтерференційне забарвлення у вигляді симетричних смуг (І група), в 
пропонованій класифікації, розділені на сім підгруп. Ідентифікаційною 
ознакою 1 і 2 підгруп являється колір центральної смуги, для 1 підгрупи 
це коричневий, для 2 підгрупи — зелений. Необхідно звернути увагу на 
те, що пряжа деяких тканин може складатись з суміші волокон, тобто 
з ознакою 1 та 2 підгруп.

Ідентифікаційною ознакою 3 підгрупи являється неоднорідність 
інтерфе ренційної картини по довжині волокна (нитки), тобто по до-
вжині волокна інтерференційна картина його ділянок почергово зміню-
ється з тієї, що є характерною для 1 підгрупи,на ту, що характерна для 
2 підгрупи. Довжина ділянок може бути як короткою, так і довгою.

До ідентифікаційних ознак 4 й 5 підгрупи відноситься наявність 
на центральній смузі плям. Для волокон 4 підгрупи — плям зеленого 
кольору на смузі коричневого кольору (інтерференційної картини ха-
рактерної для 1 підгрупи). Для волокон 5 підгрупи — плям коричнево-
червоного (червоного) кольору на смузі зеленого кольору (інтерферен-
ційної картини, характерної для 2 підгрупи).

Необхідно відмітити, що встановлені в процесі дослідження іденти-
фікаційні ознаки 1–4 підгрупи спостерігаються у волокон циліндричної 
форми слабо і нормально матированих.

Ідентифікаційною ознакою 6 підгрупи являється червоний (пур-
пурний) колір центральної смуги. Вказана ознака спостерігається на 
безструктурних волокнах товщиною менше 15 мкм та на профільованих 
нитках з формою поперечного зрізу у вигляді гантелі.

Ідентифікаційною ознакою 7 підгрупи являється наявність в ін-
терференційній картині симетричних смуг різного кольору. Вказана 
інтерференційна картина спостерігається на профільованих нитках з 
формою поперечного січення у вигляді трикутника.

Волокна і нитки, на яких в поляризаційному світлі спостерігається 
пістряве інтерференційне забарвлення (IV група), в запропонованій 
класифікації розділені на дві підгрупи.

Ідентифікаційною ознакою 1 підгрупи являється різнокольорове 
забарвлення ділянок по довжині волокна (нитки). Для підгрупи 2 ха-
рактерною ідентифікаційною ознакою являється рисунок на волокні 
(нитки) у вигляді плям різного кольору, форми та площини.

У зв’язку з тим, що виявлені методом поляризаційної мікроскопії 
ідентифікаційні ознаки ПЕ волокон (ниток) дозволяють диференцію-
вати їх за спільними ознаками на чотири групи, пропонуємо їх віднести 
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до спільнородових. Ідентифікаційні ознаки ПЕ волокон (ниток), за 
якими групу волокон можна розділити на підгрупи, пропонуємо від-
нести до спільногрупових.

Необхідно звернути увагу на те, що для віднесення ПЕ волокна до 
однієї з груп (підгруп) запропонованої класифікації необхідно вивчити 
інтерференційну картину на декількох ділянках по довжині волокна.

Таким чином, виявлені в ході дослідження методом поляризаційної 
мікроскопії ідентифікаційні ознаки в інтерференційній картині ПЕ 
волокон та ниток, дозволяють проводити внутрішньовидову диферен-
ціацію за запропонованою класифікацією.
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резюме
Проведен анализ физических методов, позволяющих изучать надмолекулярную 

структуру волокнообразующего полимера. Установлено, что метод компенсационной 
поляризационной микроскопии наиболее допустим и доступен для изучения структуры 
полиэфирных волокон (нитей). По результатам сравнительного исследования интер-
ференционной картины, наблюдаемой на отобранных образцах, устанавливается ряд 
признаков, характеризующих особенности их надмолекулярной структуры по цвету и 
рисунку интерференционной окраски. Обнаруженные признаки относятся к иденти-
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фикационным и классифицируются на родовые и групповые. Использование метода 
компенсационной поляризационной микроскопии значительно повышает эффективность 
криминалистического исследования волокон и волокнистых материалов.

Summary
An analysis of physical methods, which allow to examine the supramolecular structure 

of polymer that creates fiber, was made. It was determined that in forensic investigation the 
method of polarizing microscopy compensation is mostly possible and admissible for polyester 
fibers (strings). Due to the results of comparative research of interference pattern, that was 
seen on selected samples, a number of features was determined, which characterize features of 
their supramolecular structure due to the color and picture of interference coloring. Detected 
features were determined as features of identification and classified by family and group. Using 
of the compensatory polarizing method greatly increase the effectiveness of fibers and fibrous 
materials forensic research.

о.а. сич, канд. хім. наук., експерт 
с.і. стальмахович, експерт

Київський НДІ судових експертиз

Визначення нафтоВих ВУглеВодніВ  
В спиртоВМісних рідинах

В статті наведено результати дослідження спиртовмісних сумішей з доміш-
ками нафтових вуглеводнів хроматографичними і спектральними мето-
дами та особливості визначення нафтопродуктів у багатокомпонентних 

спиртовмісних рідинах.

Переважна більшість етилового спирту, який виробляється в Украї-
ні, одержується з продуктів спиртового бродіння біологічної сировини. 
Для етилового спирту, виробленого з біологічної сировини, характерна 
наявність мікродомішок альдегідів, ефірів та вищих спиртів, які утво-
рюються в наслідок побічних процесів спиртового бродіння. Вугле-
водні нафтової природи (насичені, ароматичні та гібридні) не можуть 
з’явитися в складі спиртовмісних рідин при технологічних стадіях 
спиртового бродіння та послідуючої дистиляції. Поява в складі спир-
тових сумішей нафтових вуглеводнів (бензину, гасу тощо) може бути 
тільки наслідком штучного введення для надання спиртовим рідинам 
певних технічних властивостей.

Так, для надання спиртовим рідинам харчової непридатності до їх 
складу вводять денатуруючи домішки, зокрема гас, бензин, сольвент, 
толуол та циклогексан [1], які є продуктами нафтопереробки. Для де-
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натурації перелічені нафтові вуглеводні додаються до спиртовмісних 
рідин в кількості від 0,5 до 15% об’ємних. Для визначення денатурую-
чих домішок, зокрема нафтових вуглеводнів, передбачені нормативні 
методи визначення [2] з застосуванням капілярної газорідинної хро-
матографії.

Для визначення нафтових вуглеводнів в складі етилового спир-
ту, запропоновано, також, спектрофотометричний метод визначен-
ня, якій передбачає визначення денатуруючих домішок (бензину, 
гасу та бітрексу) по спектрам поглинання в ультрафіолетовій частині  
спектру [3].

При використанні етилового спирту для виготовлення високоокта-
нових кисневмісних домішок (ВКД) до складу зневодненого етилового 
спирту додають бензин в кількості від 1 до 1,5% об’ємних. Одержана 
спиртово — бензинова суміш отримала назву “біоетанол” [4]. Для ви-
готовлення компоненту моторного палива альтернативного (КМПА) 
використовується зневоднена прямогонна ефірно-спиртова фракція 
спиртового виробництва з додаванням бензинових фракцій нафтопро-
дуктів та метил-трет-бутилового ефіру (МТБЕ) [5].

Відповідно до Закону України про альтернативні види палива [6], 
високооктанові кисневмісні домішки розглядаються як альтернатива 
нафтовим компонентам моторних палив. Використання ВКД дозво-
лить знизити залежність від імпортних нафтопродуктів та покращити 
експлуатаційні характеристики палив зі зниженням рівня шкідливих 
викидів у відпрацьованих газах. Законодавством України [7] перед-
бачено поетапне збільшення обов’язкового вмісту кисневмісних спо-
лук в складі моторних бензинів, зокрема “вміст біоетанолу в бензинах 
моторних, що виробляються та/або реалізуються на території України, 
становитиме: у 2013 році — рекомендований вміст не менш як 5 відсот-
ків (об’ємних); у 2014–2015 роках — обов’язковий вміст не менш як  
5 відсотків (об’ємних); з 2016 року — обов’язковий вміст не менш як 
7 відсотків (об’ємних)”.

В зв’язку з переліченими законодавчими нововведеннями об’єк-
тивно збільшується кількість експертних досліджень спиртовмісних 
рідин, які використовуються для виготовлення високооктанових кис-
невмісних домішок. Це обумовлює пошук нових та оптимізацію відомих 
методик дослідження складу спиртових рідин, зокрема методів визна-
чення нафтових вуглеводнів в спиртовмісних сумішах.

За нормативною документацією на біоетанол та КМПА вміст на-
фтових вуглеводнів визначається методом дистиляції [4]. Зазначений 
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метод потребує значних затрат етилового спирту (до 1500 мл на один 
аналіз) та навряд чи може широко застосовуватись в звичайних лабо-
раторіях судових фізико-хімічних досліджень. Разом з тим, в криміна-
лістичних дослідженнях широко використовуються хроматографічні 
та спектральні методи аналізу, які дозволяють визначати вуглеводні 
нафтової природи в складі спиртовмісних рідин.

Дослідження спиртовмісних рідин хроматографічними методами. Для 
якісного визначення вуглеводнів нафтової природи в розчинах етило-
вого спирту можливо застосування методу тонкошарової хроматогра-
фії (ТШХ). Виявлення нафтових вуглеводнів (бензину, гасу, складних 
ароматичних та гібридних сполук) в складі спиртових розчинів може 
здійснюватись при наступних умовах:

Умови хроматографування:
1. Пластинки “Merck”.
2. Рухлива фаза: октан — бензол (5:1).
3. Підйом фронту елюенту — 10 см.
4. Детектування плям — УФ-промені, 2%-й розчин формаліну в 

концентрованій сірчаній кислоті (реактив Маркі).
Ректифікований етиловий спирт та його водні розчини не містять 

сполук, яки б мали люмінесцентні властивості, або характерне за-
барвлення при взаємодією з реактивом Маркі і тому при аналізі мето-
дом ТШХ не виявляють ніяких характерних зон на хроматографічній 
пластині.

При наявності в складі спиртових рідин домішок вуглеводнів наф-
тової природи на хроматографічних пластинах з’являються хромато-
графічні зони, які мають люмінесцентні властивості та характерне 
забарвлення при обробкою реактивом Маркі [8]. Це дозволяє з ви-
сокою чутливістю якісно виявляти наявність нафтових вуглеводнів в 
спиртовмісних сумішах.

Для кількісного визначення вуглеводнів нафтової природи в складі 
спиртовмісних рідин використовуються методи газорідинної хрома-
тографії [2] та молекулярної спектроскопії в ультрафіолетовій частині 
спектру [3].

Слід зазначити, що застосування розроблених хроматографічних 
та спектральних методів виявлення нафтових вуглеводнів має певні 
обмеження, пов’язані зі складом спиртової рідини. У випадку коли 
досліджувана спиртовмісна рідина має багатокомпонентний склад 
за вмістом супутніх етиловому спирту мікродомішок органічної при-
роди, виявлення нафтових вуглеводнів стає практично неможливим 
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в наслідок перекриття хроматографічних піків та спектральних смуг 
поглинання спиртових мікродомішок та нафтових вуглеводнів.

На рис. 1 наведена хроматограма багатокомпонентної спиртової 
суміші (КМПА), яка містить нафтові вуглеводні, та була досліджена 
методом капілярної газорідинної хроматографії в стандартних умовах 
при дослідженні спиртовмісних рідин:

Прилад: хроматограф “Кристалл” 2000М;
Колонка: капілярна HP FFAP 50 m × 0,32 mm × 0,52 mkm;
Газ-носій — азот, витрата його 40 мл за хвилину;
Температури: випарника — 210°С, детектора — 220°С, колонки —  

50°С (ізотерма — 10 хв), 130°С (ізотерма — 2 хв), 210°С (ізотерма).
Кількість проби: 1,0 мкл.
З наведеної хроматограми видно, що хроматографічні піки органіч-

них мікродомішок, супутніх етиловому спирту, повністю перекривають 
хроматографічні піки нафтових вуглеводнів. В цьому випадку ідентифі-
кація та кількісне визначення нафтових вуглеводнів у спиртовій суміші 
стає практично неможливим.

Для ідентифікації та кількісного визначення домішок нафтових 
вуглеводнів в складі спиртовмісних рідин доцільно використовувати 
метод газорідинної хроматографії з використанням насадочної ко-
лонки з сильнополярною нерухомою фазою типу 30% 1,2,3 тріс бета 

Рис. 1.  Хроматограма багатокомпонентної спиртової суміші (КМПА), яка містить 
нафтові вуглеводні, та була досліджена методом капілярної газорідинної 
хроматографії (нерухома фаза HP FFAP 50 m × 0,32 mm × 0,52 mkm)
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ціаноетоксі пропан на хезосорбі. Використання даної нерухомої фази 
широко використовується при дослідження нафтопродуктів [8]. При 
хроматографічному дослідженні з використанням вказаної нерухомої 
фази досягається повне хроматографічне розділення насичених нафто-
вих вуглеводнів та інших компонентів, які входять до складу спиртових 
рідин — спиртів, ефірів, альдегідів.

На рис. 2 наведена хроматограма складної багатокомпонентної 
спиртовмісної суміші (КМПА), яка містить нафтові вуглеводні. Хро-
матографування проводилось при наступних умовах:

Прилад: хроматограф “CROM-5”;
Колонка: металева розміром 250×0,3 см;
Детектор: ПІД;
Газ-носій: азот (витрата 40 мл/хв);
Нерухома фаза: 30% 1,2,3 тріс бета ціаноетоксі пропан на хезосорбі;
Температура: випарника — 200°С; детектора — 200°С; колонки — 

150°С;
Кількість проби: 1,0 мкл.
Особливістю використання даного режиму хроматогафування е те 

що, насичені нафтові вуглеводні виходять єдиним хроматографічним 
піком, якій не перекривається з послідуючими хроматографічними 
піками кисневмісних органічних сполук (ефірів, спиртів, кетонів та 

Рис. 2.  Хроматограма двох зразків компонента моторного палива альтернативного 
з вмістом 0,87% бензину (суцільна лінія) та 2,34% бензину (переривчата 
лінія) з використанням набивної колонки з сильнополярною фазою 30% 
1,2,3 тріс бета ціаноетоксі пропан на хезосорбі
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альдегідів). Кількісний вміст нафтових вуглеводнів визначається за 
площиною хроматографічних піків з використанням калібрувальної 
залежності, одержаної при хроматографуванні стандартних спиртов-
місних розчинів з заданим кількісним вмістом досліджуваних нафтових 
вуглеводнів.

Як видно з наведеної хроматограми, насичені нафтові вуглеводні 
повністю розділяються з іншими компонентами спиртової суміші, а 
площина хроматографічних піків пропорційна кількісному вмісту на-
фтових вуглеводнів. Виявлена особливість хроматографування спир-
тових сумішей з використанням нерухомої фази типу 30% 1,2,3 тріс 
бета ціаноетоксі пропан дозволяє надійно ідентифікувати та кількісно 
визначати вміст нафтових вуглеводнів в складі багатокомпонентних 
спиртових сумішей.

При експертних дослідженнях денатурованих спиртів та високоок-
танових кисневмісних домішок (біоетанолу та КМПА) кількісний вміст 
нафтових вуглеводнів визначається методом абсолютного калібрування 
за допомогою стандартних спиртових розчинів з заданим вмістом на-
фтових вуглеводнів від 0,5 до 15,0% об’ємних.

Таким чином, для ідентифікації та кількісного визначення нафто- 
вих вуглеводнів в складі багатокомпонентних спиртових сумішей до-
цільно використовувати метод газорідинної хроматографії з викорис-
танням колонки з сильнополярною нерухомою фазою типу 30% 1,2,3 
тріс бета ціаноетоксі пропан на хезосорбі.

Дослідження спиртовмісних рідин методом ультрафіолетової спектро-
скопії. Метод ультрафіолетової спектроскопії має високу чутливість та 
використовується для дослідження індивідуальних палив, спиртовміс-
них рідин та їх сумішей у вигляді розчинів. Для одержання молекуляр-
них спектрів поглинання різних видів палив та спиртовмісних рідин 
можливо використовувати спектрофотометри різних типів, які забез-
печують реєстрацію спектрів в спектральному діапазоні 200–1000 нм  
(50000–10000 см–1). Враховуючи те, що деякі високомолекулярні спо-
луки спиртових сумішей (вищи спирти та складні ефіри) можуть мати 
фонове поглинання в зазначеному спектральному діапазоні, товщина 
поглинаючого шару (кювети) підбирається експериментально для кож-
ного конкретного випадку.

В даній роботі наведені молекулярні спектри поглинання спиртов-
місних рідин з вмістом бензинів різних видів, які були отримані на ви-
мірювальному комплексі на базі приладу “SPECORD M-40” у кюветах 
товщиною 1–0,2 см проти дистильованої води за таких умов:
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–  режим ABS (режим визначення оптичної густини)
–  діапазон реєстрації: 48000–30000 см–1

–  спектральна ширина щілини: “0”
–  час інтегрування: 1 с
–  підсилення G: 5
–  швидкість запису: 1 мм/с
–  зміщення нульової точки: 0,000
–  масштаб ординати Y: 1/100 под. шк.
–  масштаб реєстрації X: 1 мм/100 см–1

Для бензинів, які можуть використовуватись при виготовленні 
спиртовмісних рідин, на УФ-спектрах поглинання спостерігаються дві 
характерні ділянки в короткохвильовій області при 48000–46000 см–1 
та довгохвильовій області при 44000–36000 см–1 [3].

Для більш детальної ідентифікації різних видів бензинів доцільно 
використовувати ділянку довгохвильових максимумів поглинання в об-
ласті хвильових чисел 44000–35000 см–1. В зазначеному спектральному 
діапазоні для зразків бензинів, виготовлених за різною технологією, 
спостерігається різниця в спектральних залежностях, яка дозволяє 
здійснювати їх диференціацію за способом виготовлення.

На рис. 3 наведені спектральні залежності поглинання в УФ об-
ласті спектру спиртових розчинів бензинів, які були виготовлені за 
різними технологіями, зокрема, бензину А-76, якій був виготовлений 
за сумішевою технологією, бензину газового стабільного та прямогон-
ного бензину, якій виго-
товлявся за традиційною 
технологією з нафтової 
сировини. Досліджені ви - 
ди бензинів найчастіше 
використовуються для 
виготовлення технічних 
спиртовмісних рідин (біо - 
етанолу, КМПА).

З наведених результа-
тів видно, що спектр по-
глинання для сумішевого 
зразку бензину відрізня-
ється від традиційних бен - 
зинів наявністю коротко-
хвильових максимумів 

Рис. 3. УФ-спектри поглинання бензинів виготов-
лених за різними технологіями (сумішевого бензи-
ну А-76, бензину газового стабільного та прямо - 
гонного бензину)
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поглинання при 41120, 40200 та 39280 см–1. На спектрі поглинання 
розчину сумішевого бензину спостерігаються, також, максимуми по-
глинання при 38360 та 37240 см–1, які практично співпадають з макси-
мумами поглинання для традиційних бензинів. Для бензину газового 
стабільного характерні максимуми поглинання спостерігаються при 
40200, 39280, 38360 та 37200 см–1. Для зразків бензинів, виготовлених 
за традиційною технологією з нафтової сировини, спостерігаються 
максимуми поглинання при 38160, 37680, 37200 см–1.

Таким чином, за допомогою методу молекулярної спектроскопії 
в ультрафіолетовій частині спектру можливо встановлювати вид бен-
зину, якій використовувався при виготовленні багатокомпонентних 
спиртових сумішей. При цьому за формою спектральної залежності 
встановлюють вид бензину, якій додавався до спиртової суміші, а за 
оптичною густиною максимума поглинання встановлюється концен-
трація доданого бензину.

Для кількісного визначення вмісту нафтових вуглеводнів (бензинів) 
необхідно використовувати калібрувальну залежність, одержану при 
спектральному дослідженні стандартних спиртовмісних розчинів з за-
даним кількісним вмістом досліджуваних нафтових вуглеводнів. Калі-
брувальна залежність відображається у координатах: оптична густина 
максимума поглинання — концентрація бензину в спиртовій суміші.

На рис. 4 наведені ультрафіолетові спектри поглинання зразків 
високооктанових кисневмісних домішок (КМПА) з різним кількісним 
вмістом нафтових вуглеводнів (бензинів).

З наведених результатів видно, що спектральні характеристики 
бензинів, які використо-
вувались для виготовлен-
ня зразків КМПА 1 і 2 од-
накові за формою та спів- 
відношенням смуг погли-
нання але суттєво відріз-
няються від бензину у 
зразку 3 КМПА. Співвід-
ношення максимумів по - 
глинання при 38160 см–1 
зразків КМПА 1 і 2 ста-
новить 1,41, що збігаєть-
ся (в межах похибки ви-
мірювання) з відношен-

Рис. 4. Ультрафіолетові спектри поглинання зразків 
багатокомпонентної спиртової суміші (КМПА) з 
вмістом бензину 1,1% (1), 1,5% (2) та 1,4% (3)



319

ням вмісту бензину у цих зразках, які були виміряні методом ГРХ 
(1,4%/1,1%=1,36). Але інтенсивність смуг поглинання для зразка 3 
суттєво більша ніж для зразка 2 при концентрації бензину 1,4% ви-
міряних методом ГРХ. Це вказує на те, що інтенсивність смуг погли-
нання залежить від бензину, який використовувався для виготовлення 
спиртових сумішей.

Таким чином, для визначення вмісту нафтових вуглеводнів (бен-
зинів) можливо використовувати хроматографічні методи та метод 
молекулярної спектроскопії в ультрафіолетовій області спектру.

Для ідентифікації та кількісного визначення нафтових вуглеводнів 
в складі багатокомпонентних спиртових сумішей доцільно використо-
вувати метод газорідинної хроматографії з використанням колонки з 
сильнополярною нерухомою фазою типу 30% 1,2,3 тріс бета ціаноетоксі 
пропан на хезосорбі.

За допомогою методу молекулярної спектроскопії в ультрафіо-
летовій частині спектру можливо встановлювати вид бензину, якій 
використовувався при виготовленні багатокомпонентних спиртових 
сумішей, та визначати його кількісний вміст. При цьому за формою 
спектральної залежності встановлюють вид бензину, якій додавався 
до спиртової суміші, а за оптичною густиною максимума поглинання 
встановлюється концентрація доданого бензину.
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резюме
В статье приведены результаты исследования спиртосодержащих смесей с при-

месями нефтяных углеводородов хроматографическими и спектральными методами. 



320

Показано, что для количественого определения содержания нефтяных углеводородов в 
многокомпонентных спиртовых смесях необходимо использовать метод газожидкостной 
хроматографии на полярной неподвижной фазе 30% 1,2,3 трис бета цианоетокси пропан 
на хезосорбе. Метод ультрафиолетовой спектроскопии позволяет определять количест-
венное содержание и вид бензина в спиртовой смеси.

Summary
The article presents the results of the study alcohol mixtures with impurities of petroleum 

hydrocarbons by chromatographic and spectroscopic methods. It is shown that for the quantitative 
determination of petroleum hydrocarbons in multicomponent mixtures of alcohol should be used 
by gas-liquid chromatography on a polar stationary phase, 30% of 1,2,3 tris beta tsianoetoksi 
propane on hezosorbe. Ultraviolet spectroscopy method allows to determine the quantitative 
content and type of gasoline in the alcohol mixture.

а.ф. ягодин, научн. сотрудник

Киевский НИИ судебных экспертиз

УстаноВление ситУационных  
обстоятельстВ Выстрела коМплексной 

сУдебно-баллистической и сУдебно-
Медицинской экспертизой

В статье рассмотрены методологические вопросы комплексной судебно-
баллистической и судебно-медицинской экспертизы. Впервые определено 
понятие ситуалогических обстоятельств выстрела, установление которых 
является задачей указанной комплексной экспертизы. Дана классификация 
ситуалогических обстоятельств выстрела, подлежащих установлению при 
расследовании уголовных дел, связанных с использованием огнестрель-

ного оружия.

Исследование ситуационных обстоятельств выстрела как одна из 
экспертных специальностей судебно-баллистической экспертизы, 
предусмотренных Перечнем основных видов судебных экспертиз и экс-
пертных специальностей (Приложение 4 к Положению об экспертно-
квалификационных комиссиях и аттестацию судебных экспертов) [1] 
появилось в практике судебно-баллистической экспертизы сравнитель-
но недавно. Ее появление вызвано всё возрастающими потребностями 
следственной и судебной практики в установлении обстоятельств при-
менения огнестрельного оружия и правильной квалификации прес-
туплений путём определения с помощью заключения эксперта, как 
одного из источников доказательств, отдельных элементов, входящих 
в предмет доказывания по уголовным делам.
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Для выяснения объёма и направления данного вида исследования 
необходимо определить содержание понятия “Ситуационные обстоя-
тельства выстрела”. С этой целью проанализируем толкования со-
ставляющих это понятие элементов, приведенное в широко известных 
литературных источниках.

В словаре С.И. Ожегова [2] представленны следующие пояснения: 
“Ситуация — совокупность обстоятельств, положение, обстановка”, 
“Обстоятельство: 1. Явление, сопутствующее какому-нибудь другому 
явлению и с ним связанное. 2. Во мн. числе: Условие, определяющее 
положение, существование кого-нибудь, чего-нибудь”.

В словаре Д.Н. Ушакова [3] содержание рассматриваемых понятий 
раскрыто следующим образом: “Ситуация — [от латинского situs —  
положение, расположение] совокупность обстоятельств, условий, соз-
дающих те или иные отношения, обстановку или положение”, “Обстоя-
тельство — 1. Явление, сопутствующее чему-нибудь, сопровождающее 
что-нибудь, та или иная сторона дела. 2. Положение, совокупность 
условие; стечение обстоятельств — совокупность всех условий, сло-
жившихся к какому-нибудь моменту”.

В словаре под редакцией В.В. Дубичинского [4] даётся такое то-
кование. “Ситуа/тивний: Викликаний певними умовами; -ційний —,  
який стосується ситуації; -ція [франц. situation] 1. Обстановка, по-
ложення, що виникає внаслідок збігу або сукупності якихось умов, 
обставин”. “Обставина: 1. Подія, факт, явище і т. ін., які пов’язані з 
чимось, супроводять чи викликають щось, впливають на що-небудь.  
2. Сукупність, спільність умов, за якими щось відбувається”.

Проведённый этимологический анализ понятий “ситуация” и “об-
стоятельство” позволяют выделить основные черты, составляющие 
их содержание и определяющие их значение в словосочетании “си-
туационные обстоятельства выстрела”, а также дающие основания для 
следующего обобщающего определения этих понятий.

Ситуация — это совокупность обстоятельств, обстановка, поло-
жение, которые возникают вследствие стечения или совокупности 
каких-либо условий.

Обстоятельства — это явления, сопутствующие чему-нибудь, сово-
купность всех условий, сложившихся к какому-нибудь определённому 
моменту.

Исходя из выше приведённого, с учётом криминалистической ха - 
рактеристики этих понятий, следует сформулировать определения 
термина “Ситуационные обстоятельства выстрела”.
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Ситуационные обстоятельства выстрела — это обстановка произ-
водства выстрела, возникшая в результате действия совокупности 
условий поведенческого и технического характера, сложившихся в 
определённый момент события, и приведшая к выстрелу.

Необходимо отметить, что поведенческий аспект участников со-
бытия является предметом изучения органами досудебного следствия 
и судом, и не подлежит оценке экспертом как не относящейся к его 
компетенции. Объектом же экспертного исследования технического 
аспекта обстановки производства выстрела есть действия участников 
события, непосредственно приведшие к выстрелу.

Необходимо отметить, что ситуационные обстоятельства выстрела, 
с учётом областей специальных знаний, используемых для их установ-
ления, следует разделить на три вида: обстоятельства, устанавливаемые 
только судебно-баллистическими исследованиями, обстоятельства, 
устанавливаемые судебно-медицинскими исследованиями, ситуацион - 
ные обстоятельства, устанавливаемые комплексными судебно-баллис-
тическими и судебно-медицинскими исследованиями. Именно пос-
ледние носят интеграционный характер и являются предметом рас-
смотрения данной статьи.

Ситуационные обстоятельства выстрела, устанавливаемые ука-
занной комплексной экспертизой, можно разделить на два вида: во-
первых, на непосредственно обстоятельства, действительно имевшие 
место в расследуемом событии, и, во-вторых, на обстоятельства, ука - 
занные участниками события и подлежащие проверке с целью опреде-
ления их соответствия объективным данным, установленным про-
веденными экспертными исследованиями, в том числе комплексной 
судебно-баллистической и судебно-медицинской экспертизой.

Раскрывая структуру и содержание указанных обстоятельств, не-
обходимо отметить следующее.

Под ситуационными обстоятельствами произведенных действий 
следует понимать условия, которые привели к производству выстрела: 
действий с оружием, местонахождение стрелявшего и потерпевшего, 
траекторию полёта снаряда, взаимное расположение стрелявшего, ору-
жия и потерпевшего в момент выстрела, их расположение относительно 
элементов обстановки места происшествия, определение количества и 
последовательности выстрела, числа стрелявших и др.

Под установлением возможности производства определённых дейст - 
вий следует понимать установление возможности причинить конкрет-
ное огнестрельное повреждение в конкретных условиях при заданном 
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положении оружия и потерпевшего, при определённом положении 
потерпевшего и стрелявшего, установление возможности производства 
выстрела из конкретного оружия при определённых действиях стреляв-
шего и потерпевшего и т.д. [5].

Как и другие подвиды медико-криминалистических экспертиз, ком-
плексная судебно-баллистическая и судебно-медицинская экспертиза 
обладает своими специфическими предметом, объектами и задачами.

Предметом этой комплексной экспертизы является фактичес кие  
данные (факты, обстоятельства) устанавливаемые экспертами-бал лис-
тами и экспертами-медиками на основе интеграционных специальных 
научных знаний при исследовании ситуационных обстоятельств произ-
водства выстрела.

Объектами данной экспертизы являются материальные или ма-
териализованные носители информации о событии, связанном с ис-
пользованием огнестрельного оружия, его временных фрагментах и 
механизме происшедшего как в целом, так и в его отдельных деталях.  
В качестве этих объектах выступают: протоколы осмотра места проис-
шествия, протоколы допросов лиц, участвовавших либо присутствовав-
ших при использовании огнестрельного оружия, протоколы следствен-
ных экспериментов по воспроизведению обстановки и обстоятельств 
события по делам, связанным с использованием огнестрельного ору-
жия. К этим объектам относится также заключения экспертов в об-
ласти судебной баллистики об исправности и пригодности оружия к 
производству выстрелов, возможности выстрелов из него без нажатия 
на спусковой крючок, а также заключение экспертов в области судеб-
ной медицины относительно наличия огнестрельного повреждения на 
теле потерпевшего, его локализации, характера и направления, а также 
дистанции, с которой был произведен выстрел, и положения (позы) 
тела потерпевшего в момент выстрела).

Интеграционными задачами по установлению ситуационных об-
стоятельств выстрела, решаемых комплексной судебно-баллистической 
и судебно-медицинской экспертизой, является:

1. Установление действительных обстоятельств использования ог-
нестрельного оружия, определяемых с помощью специальных знаний 
в области судебной баллистики и в области судебной медицины;

2. Установление соответствия обстоятельств, указанных потер-
певшим, обвиняемым и свидетелями, объективным данным, установ-
ленным проведенной комплексной экспертизой с учётом результатов 
судебно-баллистической экспертизы оружия о его исправности, при-
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годности и возможности производства из него выстрела без нажатия на 
спусковой крючок при определённых условиях, и результатов судебно-
медицинской экспертизы огнестрельного повреждения на теле потер-
певшего, в частности, его характере, локализации, направлении и позе 
потерпевшего в момент образования огнестрельного повреждения.

Более конкретно среди задач комплексной судебно-баллистической 
и судебно-медицинской экспертизы следует выделить три основных 
группы:

•  Определение взаимного положения стрелявшего, оружия и по-
терпевшего в момент выстрела;

•  Определение места, с которого производился выстрел, числа 
стрелявших и направления выстрела;

•  Установление возможности производства выстрела, в том числе 
без нажатия на спусковой крючок, при определённых условиях, 
указанных стрелявшим, потерпевшим и свидетелями (установ-
ление соответствия показаний этих лиц объективным данным, 
установленным соответствующими экспертизами, в том числе 
комплексной судебно-баллистической и судебно-медицинской 
экспертизой.

Одной из характеристик, определяющих самостоятельность кон-
кретного вида (подвида) экспертизы, кроме её предмета, объектов и 
задач есть наличие соответствующих методик решения задач, стоя-
щих перед этой экспертизой. Необходимо отметить, что комплексная 
судебно-баллистическая и судебно-медицинская экспертиза, несмотря 
на более чем 60–летние существование, до сих пор не имеет научно 
обоснованных методик решения конкретных задач, приведенных выше. 
Регулирование производства комплексных экспертиз (Инструкция об 
организации производства комплексных медико-криминалистических и 
медико-автотехнических экспертиз в судебно-экспертных учреждениях 
Министерства юстиции и Министерства здравоохранения СССР (1982 г.)  
[6] и Инструкция об организации производства комплексных экспертиз 
в судебно-экспертных учреждениях СССР (1986 г.) [7] касалось лишь 
организационных вопросов и порядка производства комплексных экс-
пертиз. Несмотря на необходимость развития методологических основ 
и конкретных методик комплексных экспертиз, данное направление 
не нашло должного отражения ни в нормативно-правовых актах, ни в 
практических разработках учёных и практиков, занимающихся данной 
проблемой. Значительным событием становления организационных 
основ и теоретического развития комплексной экспертизы стало про-
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ведение в 1984 г. Научно-практической конференции “Проблемы ор-
ганизации и проведения комплексных экспертных исследований” [8]. 
Однако, в материалах этой конференции основное внимание больше 
уделялось организационным вопросам комплексных экспертиз.

Как правильно замечают Л.Г. Эджубов и Е.С. Карпухина [9], “… 
в прошедшие десятилетия экспертная практика не стала дожидаться, 
когда теоретические построения всё-таки заметят реальную ситуацию 
с комплексной экспертизой, а активно использовала эту методику ис-
следования вещественных доказательств в “полулегальном” режиме. В 
настоящее время складывается любопытное положение, когда процес-
суальная теория… комплексной экспертизы существует сама по себе, 
а в практике уже давно, по существу не формулируя никаких новых 
концепций, проводится комплексные экспертизы, придерживаясь 
совсем иных парадигм”. В свете изложенного, перед судебной экспер-
тизой в настоящее время стоит задача наряду с усовершенствованием 
процессуальных основ производства комплексных экспертиз, разрабо-
тать их методологические основы, общие методики отдельных видов 
комплексных экспертиз и отдельные (частные) методики решения их 
задач. В частности, необходимо разработать общую методику ком-
плексной судебно-баллистической и судебно-медицинской экспертизы 
и отдельные методики решения конкретных задач по установлению 
ситуационных обстоятельств выстрела.
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резюме
У статті визначено поняття терміну “Ситуалогічні обставини пострілу” та наве-

дена класифікація задач, що вирішуються комплексною судово-балістичною і судово-
медичною експертизою при встановленні ситуалогічних обставин пострілу. Вказано на 
необхідність розробки окремих методик вирішення цих задач.

Summary
The article defines the concept of “Sytualohichni circumstances shot” and a classification 

of problems to be solved complex forensic ballistic and forensic examination in establishing the 
circumstances sytualohichnyh shot. The necessity of development of individual techniques to 
address these problems
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4 СУДЕБНАЯ  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

о.о. семененко, експерт

Київський НДІ судових експертиз

особлиВості проВедення  
електротехнічної експертизи приладіВ облікУ 
електричної енергії Щодо ВстаноВлення фактУ 

ВтрУчання В систеМУ її облікУ

Проаналізовані способи несанкціонованого втручання в роботу приладів 
обліку електричної енергії, що урізноманітнюються в зв’язку з удоскона-
ленням електричних схем здійснення обліку спожитої електроенергії та 
розробленням нових систем захисту від втручання до них. Розглянуто пи-
тання щодо інформаційного забезпечення, яке необхідне для проведення 

електротехнічної експертизи зазначених приладів.

Користування електричною енергією в Україні регламентується від-
повідними нормативними документами, а саме: Законом України “Про 
електроенергетику”, Правилами користування електричною енергією 
для населення (ПКЕЕН), затвердженими Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 26.07.1999 р. № 1357, і Правилами користування 
електричною енергією для юридичних осіб (ПКЕЕ), затвердженими 
Постановою Національної комісії з питань регулювання електроенер-
гетики України від 31.07.1996 р. № 28.

Дані правила встановлюють права та обов’язки постачальника і 
споживача, їх взаємну відповідальність, порядок розрахунків за спо-
житу електричну енергію та умови припинення постачання електричної 
енергії.

Енергопостачальна компанія (постачальник) повинна організовува-
ти систему контролю за сплатою відпущеної електроенергії та станом її 
обліку. Водночас, певна кількість споживачів застосовує різні способи 
крадіжки електричної енергії.
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Міжнародна організація “UNIPED” встановила, що термін “кра-
діжка електричної енергії” застосовується в тих випадках, коли елек-
троенергія не враховується або не у повній мірі реєструється, чи коли 
споживач розкриває лічильник або порушує схему подачі електроенер-
гії з метою зменшення показників спожитої електроенергії, що ним 
враховується.

Слід зазначити, що розкрадання електроенергії є однією із складових 
та основних причин зросту втрат електроенергії в електричних мережах, 
яка певною мірою впливає на зростання цін на електричну енергію.

Зі зростанням цін на електроенергію випадки її крадіжки не змен-
шуються, а способи крадіжок удосконалюються та урізноманітнюють- 
ся, особливо у випадках втручання в роботу приладів обліку електрич-
ної енергії, встановлення механізмів безконтактного їх вимикання та 
маніпулювання ними.

Зростання випадків крадіжок електричної енергії споживачами 
спричинило збільшення кількості електротехнічних судових експер-
тиз та експертних досліджень приладів обліку електричної енергії з 
метою виявлення спеціально встановлених, не передбачених заводом-
виробником, пристроїв у обліковому механізмі лічильника. Такі екс-
пертизи і дослідження проводяться в науково-дослідних інститутах 
судових експертиз Міністерства юстиції України.

Перші експертизи лічильників обліку електричної енергії, що про-
водились в зазначених інститутах виконувались експертами — трасоло-
гами. Ними, в основному, вирішувались питання щодо пошкодження 
пломб, якими був опломбований лічильник, та виявлення слідів меха-
нічного впливу на роботу деталей облікового механізму лічильника.

Питання відносно самої електричної частини лічильників на вирі-
шення експертизи майже не ставились, тому що раніше на експертизу, 
як правило надходили лічильники індукційні або електронно-механічні, 
що не мали вмонтованих нештатних пристроїв, за допомогою яких 
можливо було зупинити обліковий механізм лічильника або змусити 
його рахувати із зменшенням показників спожитої електроенергії.

Для зупинки або зміни показів лічильника індукційного типу не 
обов’язково було вигадувати та виготовляти будь-який електронний 
пристрій, а достатньо було створити умови для механічного пригаль-
мування рухомого диску.

Змінювання показів електронно-механічного лічильника здійсню-
валось за допомогою переставлення положення барабанів лічильного 
механізму, що призводило до зміни показів лічильника.
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Виявленням слідів механічного впливу на барабани лічильного 
механізму такого лічильника, що здійснювався без втручання в його 
електричну схему, безпосередньо займається трасологічна експертиза, 
але слід зазначити, що навіть у таких типах лічильників є можливість 
втручання в їх електричну схему, для встановлення якої необхідно про-
ведення електротехнічних досліджень.

З удосконаленням електронно-механічних та появою електронних 
лічильних приладів, застосованих у лічильниках спожитої електроенер-
гії, почали з’являтися та удосконалюватися нові способи зменшення 
показів спожитої електроенергії.

Відповідно до проведеного аналізу статистичних даних щодо екс-
пертиз лічильників, які виконувались в Київському НДІСЕ, встанов-
лено, що за два останніх роки були проведені комплексні трасологічні 
та електротехнічні експертизи близько п’ятдесяти таких об’єктів.

Досліджувались наступні лічильники. Дванадцять лічильників ін-
дукційного типу: СО-2; СО-И446; СА4У-И672М; СА4У-И672. Двадцять 
п’ять лічильників електронно-механічного типу: СР4У-673М; СОЕ-
5028 НВ; НІК 2301 АП1; НІК 2301 АК1; НІК 2102-02; Енергомера  
ЦЕ 6803 В. Двадцять лічильників електронного типу: СОЕ 5028 НВ; 
СА 4Е-5030; НІК 2303 АРК1; НІК 2303 АРП1; Landis Gyr ZMD 410 
CR 44.0007.c1.S2.

В результаті вивчення лічильників індукційного типу, які були 
об’єктами експертизи, встановлено, що принцип їх роботи полягає 
у наступному: рухома частина (алюмінієвий диск) обертається під 
час споживання електричної енергії, витрата якої визначається за 
показами барабанного облікового механізму. Диск такого лічильни-
ка обертається за рахунок вихрових струмів, які наводяться у ньому 
магнітним полем котушок лічильника (струмової обмотки та обмотки  
напруги).

Для впливу на роботу індукційного лічильника або зміни його по-
казів використовуються різні способи, а саме:
–  механічне гальмування обертового диска лічильника через попе-

редньо підготовлений (просвердлений) отвір, або за допомогою 
порушення герметичності корпусу лічильника чи ушкодження огля-
дового скла;

–  примусове механічне скидання показів лічильника шляхом обер-
танням у зворотну сторону шестерень передавального механізму 
або переставляння облікових барабанів лічильного механізму на 
потрібні покази;
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–  вплив на обліковий механізм лічильника сильним зовнішнім маг-
нітним полем (магнітом або електромагнітом).
Слід зазначити, що більшість індукційних лічильників, які підклю-

чаються за допомогою трансформаторів струму, не мають блокування 
зворотного ходу, що дозволяє без втручання у лічильний механізм, за 
допомогою зміни підключення виводів трансформатора струму проти 
потоку потужності, зменшувати покази лічильника, що практично не-
можливо встановити експертним шляхом.

Проведенням аналізу експертиз електронно-механічних лічиль-
ників було встановлено, що принцип їх роботи полягає у вимірюванні 
активної електричної енергії шляхом аналого-цифрового перетворення 
електричних сигналів, що надходять від первинних перетворювачів 
сили струму і напруги, з подальшим обчисленням мікропроцесором 
потужності та інтегрування її в часі. На виході процесора формується 
послідовність імпульсів, частота яких пропорційна активній потуж- 
ності. В якості первинних перетворювачів сили струму і напруги вико-
ристовуються трансформатори струму і резистивний дільник напруги. 
Процесор формує сигнали управління кроковим двигуном рахункового 
барабанного механізму.

З експертної практики відомо, що першими випадками крадіжки 
електричної енергії шляхом втручання в електронно-механічний лічиль-
ник, були спроби переставляння положення барабанів облікового меха-
нізму такого лічильника, як це робилось у індукційних лічильниках.

Для того, щоб дістатись до зазначених барабанів, необхідно знімати 
лицьову кришку корпуса лічильника, яка опломбована. Тобто, для того, 
щоб користуватися таким способом, необхідно постійно порушувати 
пломби, підроблення яких потребує відповідної кваліфікації і відповід-
них витрат. Виявленням слідів, що можуть утворитися від зазначених 
дій на лічильнику, займається трасологічна експертиза, у такому ви-
падку проведення електротехнічної експертизи зайве.

Згодом, на експертизу почали надходити лічильники з вмонтовани-
ми, не передбаченими заводом-виробником, електронними пристроя-
ми, які були підключенні до облікового механізму лічильника.

Дослідженнями було встановлено, що для впливу на роботу лі-
чильного механізму такого лічильника в більшості випадків викорис-
товувались вмонтовані електронні схеми з вихідними комутаційними 
елементами, які вмонтовувались в розріз електричного проводу між 
кроковим двигуном обліково-барабанного механізму та електронною 
платою.
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При подачі спеціального кодованого радіосигналу дані вихідні 
комутаційні елементи схеми розмикались і тим самим роз’єднувалось 
електричне коло живлення крокового двигуна від електронної схеми. 
Це призводило до зупинки облікового барабанного механізму у той час, 
коли споживач продовжував споживати необліковану електричну енер-
гію. Повторною подачею спеціального кодованого радіосигналу можна 
було повністю відновити 100% облік спожитої електричної енергії.

При використанні такої схеми споживач за допомогою пульту ке-
рування даною схемою може маніпулювати лічильником на відстані 
50 метрів і більше, в залежності від можливостей встановленої плати 
та передавача.

На експертизу надходять також електронно-механічні лічильники 
електроенергії з встановленим електромеханічним пристроєм герко- 
ном, який вмонтовують в розріз електропроводу між кроковим двигу-
ном обліково-барабанного механізму та електронною платою.

Геркон — це електромеханічний пристрій — герметизований контакт, 
який замикається (або розмикається) при впливі магнітного поля в зоні 
його установки (наприклад, при піднесені до нього постійного магніту 
(електромагніту) або при установці його всередині електромагніту).

Таким чином, при піднесенні магніту до місця, де встановлений  
геркон, електричне коло між платою та кроковим двигуном розмика-
ється, що призводить до зупинки обліково-барабанного механізму.

Слід зазначити, що для використання перелічених способів зупин- 
ки електронно-механічного лічильника (встановлення нештатних де-
талей у лічильник) необхідно розбирати його корпус, що практично 
неможливо без порушення його опломбування.

Проведенням аналізу експертиз електронних лічильників електро-
енергії було встановлено, що принцип їх роботи полягає у вимірю-
ванні електричної енергії шляхом аналого-цифрового перетворення 
елек тричних сигналів, які надходять від первинних перетворювачів 
сили струму і напруги, з подальшим обчисленням потужності та ін-
тегрування її у часі. В якості первинних перетворювачів сили струму 
і напруги використовуються резистивні дільники та трансформатори 
струму. Сигнали від первинних перетворювачів сили струму і напруги 
надходять на вхід аналого-цифрового перетворювача (АЦП), наявного 
в мікропроцесорі, який перетворює їх в послідовність цифрових від-
ліків. Мікропроцесор розраховує ефективні значення сили струму і 
напруги, коефіцієнта потужності по кожній фазі і значення активної 
та реактивної енергії. Період інтегрування рівний 833 мс.
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Дослідженням наданих на експертизу сучасних електронних лі-
чильників встановлено, що для створення умов недообліку ними елек-
тричної енергії в більшості випадків використовують електронну плату, 
комутаційні елементи якої підключають в коло вторинних обмоток 
вимірювальних трансформаторів струму лічильника.

При дистанційній подачі спеціальним пультом керування оптич-
ного сигналу на інфрачервоний приймач додатково вбудованої схеми, 
здійснюється паралельне підключення резисторів вмонтованої елек-
тронної плати до вимірювальних трансформаторів струму лічильника, 
що призводить до зменшення величини струму, який подається на 
вимірювальні резистори досліджуваного приладу обліку.

На експертизу надходять також електронні лічильники, які запи-
сують всі події, що відбуваються з даним лічильником (вмикання, ви-
микання напруги, збільшення або зменшення її величини по фазах).

При намаганні здійснення втручання у роботу такого лічильника 
все, що відбувається з параметрами обліку (напругою на його ввідних 
клемах, струмом тощо), реєструється у його електронному журналі 
подій. У разі необхідності, за допомогою спеціального обладнання та 
відповідного програмного забезпечення дану інформацію можна одер- 
жати, що в деяких випадках дає можливість визначити, чи здійснюва-
лось несанкціоноване втручання у схему обліку.

Останнім часом на експертизу надходять електронні лічильники, 
що були вилучені у споживачів разом з радіопередавальним пристроєм, 
який налаштований на певний радіочастотний діапазон.

Якщо налаштувати радіопередавач на генерування відповідної час-
тоти, він впливає на генератор тактової частоти самого мікропроцесора 
лічильника і, як наслідок, блокує його роботу — повністю припиняє 
облік споживання електричної енергії. При вимкненні даного переда-
вача облік спожитої електроенергії повністю відновлюється.

Слід зазначити, що при здійсненні такого радіочастотного впливу 
на електронні конструктивні елементи лічильника, на даний час не-
можливо виявити слідів від такого впливу, що суттєво ускладнює про-
ведення повного об’єктивного дослідження.

В Київському НДІСЕ проводяться дослідження з визначення впли-
ву стороннього магнітного поля на обліковий механізм електронно-
механічного лічильника. Останнім часом на експертизу почали над-
ходити електронно-механічні лічильники зі спеціально встановленим 
індикатором магнітного поля, який зареєстрував застосування сильного 
стороннього магнітного поля.
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Принцип дії індикатора магнітного поля полягає у тому, що у разі дії 
магнітного поля величиною 100 мТл і більше на лічильник з встановле-
ним магнітним індикатором, відбувається відповідна реєстрація засто-
сування сильного магнітного поля зазначеним індикатором. Реєстрація 
застосування сильного магнітного поля у кожного індикатора відобра-
жається різними способами, в залежності від марки індикатора.

Навмисний вплив сильним магнітним полем може здійснюватися 
на кроковий двигун обліково-барабанного механізму лічильника, що 
зупиняє його роботу та дає змогу споживати електроенергію поза об-
ліком.

Таким чином, спрацювання індикатору магнітного поля є однією 
з ознак впливу сильного магнітного поля на обліковий механізм лі-
чильника.

Для встановлення інших ознак, що підтверджують вплив на облі-
ковий механізм лічильника потужним магнітом, в Київському НДІСЕ 
проведено ряд експериментальних досліджень з визначення залишкової 
намагніченості на металевих поверхнях кожуха (захисної металевої 
кришки) крокового двигуна облікового механізму.

Для зупинки крокового двигуна лічильника впливом магнітного 
поля, потужний магніт встановлюють на лицьовій частині лічильника 
напроти крокового двигуна. Кроковий двигун знаходиться під екра-
нованим металевим кожухом. При дії на двигун потужного магнітного 
поля, металевий кожух двигуна намагнічується, що змінює рівень на-
магніченості на металевій поверхні зазначеного кожуха.

Проведенням порівняльних досліджень по вимірюванню рівня 
залишкової намагніченості за допомогою магнітометра NOVOTEST 
МФ-1 (прилад призначений для вимірювання рівня залишкової намаг-
ніченості виробу) на металевих кожухах крокових двигунів електрон-
но-механічних лічильників без ознак впливу магнітного поля та елек-
тронно-механічних лічильниках з ознаками впливу магнітного поля 
(спрацювання індикатору магнітного поля, виривання з місця встанов-
лення облікового барабанного механізму за рахунок сили протягування 
потужного магніту) встановлено, що на лічильниках без ознак впливу 
потужним магнітом рівень намагніченості рівний 0,01–0,05 мТл, а на 
лічильниках з ознаками впливу потужного магніту рівень намагніче-
ності рівний 0,2–0,7 мТл.

Викладене дає підстави стверджувати, що рівень намагніченості 
металевого кожуха крокового двигуна лічильника з ознаками впливу 
значно більший, ніж у лічильників без ознак впливу магнітного поля.
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Слід зауважити, що при про-
веденні експертиз різних за ти-
пом та конструкцією приладів 
обліку, постійно виникає одна 
із суттєвих проблем, пов’язаних 
з відсутністю технічної інфор-
мації щодо конструкції та елек-
тричних схем досліджуваних 
лічильників.

Відсутність такої інформації 
про конструкцію досліджуваних 
лічильників, їх конструктивні 
особливості, схеми електронних 
плат, що використовуються в 
електронно-обліковому механіз-
мі, змушує експертів, які вико-
нують електротехнічні експер-
тизи приладів обліку, самостій-
но збирати та використовувати 
додаткову інформацію з різних 
літературних та інформаційних 
джерел, що не завжди є добро-
якісною.

При зверненні до виробни-
ків приладів обліку про надання 
необхідної інформації, останні 
не зацікавлені в її наданні і по-
силаються на приватну таємни-
цю.

Підсумовуючи викладене, 
слід зробити висновок про те, 
що різноманіття способів втру-
чання у прилади обліку зрос-
тає разом з їх удосконаленням, 
що свідчить про необхідність 
вдосконалення інформаційної 
та матеріальної бази, а також 
створення відповідної методи-
ки проведення електротехнічної 
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експертизи різних за типом та конструкцією приладів обліку з метою 
виявлення фактів стороннього втручання в їх роботу.

В табл. 1 представлені методи виявлення факту втручання у при-
лад обліку електроенергії в залежності від типу приладу та принципу 
його роботи.
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резюме
Многообразие способов вмешательства в приборы учета возрастает в связи с их 

совершенствованием, что говорит о необходимости совершенствования информаци-
онной и материальной базы, а также создание соответствующей методики проведения 
электротехнической экспертизы различных по типу и конструкции приборов учета с 
целью выявления фактов постороннего вмешательства в их работу.

Summary
The variety of methods of intervention in accounting devices is increasing due to their improve-

ment, suggesting the need to improve the information and material resources, as well as the estab-
lishment of an appropriate methodology for the electrical examination of various types and designs 
of meteing device in order to detect the evidence of any outside interference in their work.
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ю.ю. нізовцев
Український інститут спеціальної техніки  

та судових експертиз СБУ

криМіналістичне дослідження 
аВтоМатизоВаних систеМ,  

Що піддаВалися Віддаленій атаці  
на ВідМоВУ В обслУгоВУВанні:  
класифікація атак на ВідМоВУ

У статті наведена класифікація атак на відмову в обслуговуванні. Також 
розглянуті варіанти організації розподілених атак. Дана класифікація надає 
можливість краще зрозуміти сутність атаки на відмову в обслуговуванні, спо-
соби її реалізації, можливості досягнення атакуючим своєї мети. Знання видів 
атак на відмову надає експертові можливість більш ефективно досліджувати 

автоматизовані системи, які були піддані таким атакам.

Одним з різновидів втручання в роботу автоматизованих систем є 
атака на відмову в обслуговуванні (або просто атака на відмову), яка 
полягає в заблокуванні доступу користувачів до сервісу, що надається 
атакованою системою, або у примушуванні атакованої системи функ-
ціонувати потрібним зловмисникові чином.

Термін “атака на відмову в обслуговуванні” вперше з’явився в 
англо мовній літературі: DoS attack, або Denial-of-Service attack. Так само 
в англомовній літературі з’явився термін “розподілена атака на відмо-
ву в обслуговуванні” (англ. DDoS attack, Distributed Denial-of-Service 
attack), що являє собою таку саму атаку на відмову в обслуговуванні, 
яка реалізується одночасно багатьма хостами. Тобто, якщо атака від-
бувається одночасно з великої кількості IP-адрес, то її називають роз-
поділеною (DDoS). У розподіленій атаці на відмову одночасно можуть 
брати участь від кількох одиниць до кількох сотен тисяч, а іноді —  
кількох мільйонів хостів.

Атаки на відмову зазвичай здійснюються з наміром зробити недос-
тупними ресурси атакованої системи для легітимних користувачів.  
Як прогнозований наслідок такої атаки може бути неможливість здійс-
нення розрахунків через Інтернет, втрата іміджу власника атакованого 
ресурсу або власника хостингу атакованого ресурсу, підміна заблоко-
ваного ресурсу іншим (“підробленим”) тощо.

Крім того, метою атаки на відмову можуть бути й інші збої у функ-
ціонуванні атакованої системи. Наприклад, надмірне перевантаження 
ресурсів певної системи може призвести до відключення її міжмереже-
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вого екрану та зробити можливою іншу атаку на цю систему (напри-
клад, завантаження шкідливого програмного коду тощо), або атаку на 
другу систему, яка при нормальному функціонуванні першої атакованої 
системи була недосяжною для зловмисників.

За локалізацією реалізації атаки на відмову поділяються на локальні 
та віддалені.

Локальні атаки (або атаки на стороні клієнта) реалізуються безпо-
середньо на атакованому хості. До них відносяться різні експлойти: 
форк-бомби і програми, що відкривають по мільйону файлів або за-
пускають якийсь циклічний алгоритм, який перевантажує пам’ять та 
процесорні ресурси. Для локальної атаки на відмову необхідно мати, 
або якимось чином отримати доступ до атакованої машини на рівні, 
що буде достатнім для захоплення ресурсів. Доступ можна отримати, 
зокрема, використовуючи вразливості програмного забезпечення (ПЗ) 
атакованої системи, методи “соціальної інженерії” тощо.

Віддалені атаки на відмову реалізуються ззовні відносно атакова-
ного хоста або атакованої мережі. В залежності від шляхів реалізації 
вони поділяються на два види:
–  віддалена експлуатація уразливостей програмного забезпечення 

атакованої системи;
–  перевантаження атакованої системи з метою вичерпання усіх наяв-

них у атакованої системи ресурсів.
Віддалена експлуатація уразливостей програмного забезпечення пред-

ставляє собою використання помилок, недоробок чи інших слабкостей 
у програмному забезпеченні атакованої системи з метою довести його 
до неробочого стану. Реалізується частіш за все шляхом пересилки спе-
ціально сформованих шкідливих пакетів. Прикладом такої атаки може 
слугувати так званий “pingofdeath”– тип мереженої атаки, під час якої 
атакований комп’ютер отримує особливим чином сформований echo-
запит (ping), після якого він перестає відповідати на запити взагалі. Ця 
уразливість була досить широко розповсюджена у середині 1990-х років 
на різних операційних системах та мережених пристроях, включаючи 
Unix, Linux, Mac, Windows, мережеві принтери та маршрутизатори.

Перевантаження атакованої системи з метою вичерпання усіх на-
явних у атакованої системи ресурсів полягає у використанні величезної 
кількості безглуздих (рідше — осмислених) пакетів для завантаження 
ресурсів системи, необхідних для обробки запитів легітимних корис-
тувачів. Цей вид атаки також має назву флуд, що походить від англо-
мовного терміну flood — повінь.
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В залежності від напрямку реалізації флуд-атаки бувають:
–  спрямовані на ресурси атакованої системи;
–  спрямовані на канал зв’язку, що з’єднує атаковану систему з іншою 

частиною мережі.
Під час флуд-атаки, спрямованої на ресурси системи, ці ресурси за-

хоплюються за допомогою багаторазового і дуже частого звернення до 
якого-небудь сервісу, що виконує складну, ресурсоємну операцію. Це 
може бути, наприклад, тривале звернення до одного з активних ком-
понентів (скриптів) web-сервера. Сервер витрачає всі ресурси машини 
на обробку атакуючих запитів, а легітимним користувачам доводиться 
чекати.

Якщо ж флуд-атака спрямована на канал зв’язку, потік флуд-пакетів 
займає весь пропускний канал. Завдяки цьому більшість легітимних 
пакетів не досягають цільової системи, що піддається атаці. Крім того, 
сама атакована система, будучи зайнятою обробкою флуд-пакетів, не 
має можливості обробляти легальні запити.

Як видно з визначення, грань між двома описаними вище напрям-
ками флуд-атак є досить умовною, оскільки в багатьох випадках ве-
личезна кількість трафіку займає як ресурси атакованої системи, так 
і канал зв’язку.

В залежності від рівня мережевої моделі “TCP/IP”, на якому ре-
алізується атака на відмову, виділяють: рівень доступу до середи пе-
редачі даних; мережевий рівень; транспортний рівень; прикладний  
рівень.

В залежності від рівня мережевої моделі “OSI”, на якому реалізуєть-
ся атака на відмову, виділяють сім рівнів: перший рівень — фізичний; 
другий — канальний; третій — мережевий; четвертий — транспортний; 
п’ятий — сеансовий; шостий — представлення; сьомий рівень — при-
кладний.

Не є суттєвим, яку з мережевих моделей (“TCP/IP” чи “OSI”) об-
рати задля класифікації мережевих рівнів реалізації атак на відмову, 
оскільки існує певне співвідношення між цими рівнями в обох моделях. 
Розширений опис рівнів мережевих моделей та їх співвідношення вихо-
дить за рамки даної публікації. Слід лише наголосити, що використання 
мережевої моделі “TCP/IP” вбачається більш зручним, оскільки ця 
модель ближче до практичної реалізації основних протоколів Інтернет, 
а модель “OSI” має більш теоретичний характер.

За схемою атаки, тобто за шляхами доставки атакуючим зловмис-
ного трафіка жертві виділяють наступні атаки на відмову:
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–  пряма, під час якої пересилка трафіку здійснюється безпосередньо 
з одного або багатьох хостів;

–  віддзеркалена, під час якої пересилка трафіка здійснюється через 
третіх осіб;

–  прихована, під час якої зловмисний трафік ховається в “законому”.
Як вже зазначалося вище, розподілена атака на відмову характери-

зується тим, що здійснюється одночасно кількома атакуючими. Існують 
наступні варіанти організації розподілених атак на відмову:

•  Ботнет — зараження певного числа комп’ютерів програмами, 
які в певний момент починають здійснювати запити до атако-
ваного сервера;

•  Флешмоб — домовленість великого числа користувачів Інтернету 
почати здійснювати певні типи запитів до атакованого сервера;

•  Смурфінг — атака з використанням широкомовних адрес та під-
робки IP-адреси відправника;

•  Разове завантаження скрипта — здійснюється шляхом разово-
го завантаження та виконання скрипта на комп’ютер, що бере 
участь у розподіленій атаці на відмову.

Ботнéт (англ. botnet від robot і network) — це комп’ютерна мережа, що 
складається з деякої кількості хостів, із запущеними ботами — автоном-
ним програмним забезпеченням. Найчастіше бот у складі ботнета є про-
грамою, яка приховано встановлюється на комп’ютері жертви і дозволяє 
зловмисникові виконувати певні дії з використанням ресурсів інфікова-
ного комп’ютера. Нерідко ботом називають сам інфікований комп’ютер. 
Зазвичай боти використовуються для протиправної діяльності — роз-
силки спаму, перебору паролів на віддаленій системі, атак на відмову в 
обслуговуванні, отримання персональної інформації про користувачів, 
крадіжка номерів кредитних карт та паролів доступу. Серед найбільших 
відомих ботнетів можна виділити BredoLab, що був створений у 2009 
році та налічував близько 30 000 000 ботів [1], а також Mariposa, що був 
створений у 2008 році та налічував 12 000 000 ботів [2].

Комп’ютер може потрапити в мережу ботнету через встановлення 
певного програмного забезпечення, частіше за все — без відома ко-
ристувача.

Задля убезпечення від видалення з інфікованого хоста, ПЗ ботнету 
має механізм самозахисту (механізм маскування). Механізм самозахис- 
ту аналогічний для більшості вірусів та руткітів. Крім того, ПЗ ботнету 
має певні механізми для забезпечення успішного запуску при увімк-
ненні комп’ютера.
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Кожен ботнет має механізми керування, завдяки якому всі інфіко-
вані комп’ютери виконують дії, необхідні “власникові” ботнету. Раніше 
керування передбачало “очікування” певних команд від командного 
центру на певному порту, або участь в IRC-чаті. При відсутності ко-
манд програма “спить”, очікуючи на команду від командного центру, 
можливо намагається саморозмножуватись. При отриманні команди  
від командного центру ботнету, бот починає виконувати вказану ко-
манду. В ряді випадків за командою завантажується виконуваний файл 
(таким чином, є можливість “оновлювати” програму і завантажувати 
модулі, які додають функціональність).

Наразі отримали поширення ботнети, які керуються через веб-сайт 
або по принципу p2p-мереж.

Флешмóб (також флеш моб і флеш-моб, англ. flashmob — “спа-
лахуючий натовп”, flash — спалах, mob — натовп) у контексті атаки 
на відмову в обслуговуванні — це заздалегідь спланована масова ак-
ція, у якій велика кількість людей одночасно направляють запити до 
певного ме режевого ресурсу. Під час такої атаки найчастіше засто-
совується зви чайне (легальне) програмне забезпечення, наприклад, 
інтернет-оглядач, за допомогою якого відкривається та періодично 
оновлюється (клавішею “F5”) web-сторінка атакованого ресурсу. Але 
може використовуватись і спеціалізоване програмне забезпечення, 
призначене для проведення віддаленої атаки на відмову (наприклад —  
“loic”).

На відміну від ботнету, в даному випадку користувачі обізнані про 
характер своїх дій та свідомо беруть участь в атаці.

Смурфінг (англ. Smurf, або Smurfing) — атака із застосуванням ефекту 
віддзеркалення трафіку, полягає у відправленні на широкомовну або 
групову адресу повідомлення, яке потребує відповіді (наприклад — 
echo-запит). В якості адреси відправника у повідомленні зазначається 
адреса атакованого хоста. Як результат, усі вузли мережі, які отримають 
це повідомлення, надішлють відповідь до атакованого хоста.

Особливість даного варіанту організації розподіленої атаки на від-
мову полягає в наступному:
–  відсутність необхідності встановлення ПЗ ботнету на комп’ютери, 

що беруть участь в атаці;
–  відсутність необхідності підмовлення користувачів комп’ютерів, що 

беруть участь в атаці.
Слід зазначити, що використання ефекту віддзеркалення трафіку 

значно ускладнює ідентифікацію джерел атаки.
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Разове завантаження скрипта. Даний вид атаки на відмову має 
деякі спільні риси з ботнетом. Суть його полягає в наступному. На 
загальнодоступному (бажано — популярному) мережевому ресурсі роз-
міщується скрипт, який при відвідуванні цього ресурсу завантажується 
на комп’ютер відвідувача та здійснює багаторазову відсилку певних 
запитів на адресу атакованої системи.

Прикладом даного виду організації розподіленої атаки є розміщення 
в тілі web-сторінки java-скрипта, яким запрограмовано відсилку певної 
кількості echo-запитів (ping) на певну адресу. Java-скрипт завантажуєть-
ся інтернет-оглядачем (браузером) разом з web-сторінкою та викону-
ється на стороні (на комп’ютері) відвідувача. Таким чином, комп’ютер 
відвідувача стає “співучасником” розподіленої атаки на відмову.

На відміну від ботнету, при разовому завантаженні скрипта не відбу-
вається інсталяції шкідливого програмного забезпечення на комп’ютер, 
що бере участь в розподіленій атаці на відмову. Крім того, відсутній 
механізм віддаленого керування. Завантажений скрипт працює лише 
доки він завантажений інтернет-оглядачем та відразу припиняє роботу 
після закриття web-сторінки або закриття інтернет-оглядача. Таким 
чином, комп’ютер, до якого було завантажено скрипт, не є підконт-
рольним зловмисникові.

Як бачимо, класифікувати атаки на відмову в обслуговуванні можна 
за різними критеріями, кожен з яких характеризує певний бік таких атак. 
Наведена вище класифікація атак на відмову носить не лише академічний 
характер. Знання теорії, по-перше, дає змогу краще вивчити та зрозуміти 
суть конкретної атаки на практиці. По-друге, різні види атак можуть 
залишити різні “сліди”, а отже, знаючи класифікацію атак на відмову, 
експерту буде легше зрозуміти, що це за “сліди” та де їх шукати.
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резюме
В статье представлена классификация атак на отказ в обслуживании. Также рас-

смотрены варианты организации распределенных атак. Данная классификация дает 
возможность лучше понять суть атаки на отказ в обслуживании, способы ее проведения, 
возможности достижения атакующим своих целей. Знание видов атак на отказ в обслу-
живании даст эксперту возможность более эффективно исследовать автоматизированные 
системы, которые подверглись таким атакам.

Summary
The paper presents the classification of attacks on the denial of service. Also considered 

options for distributed attacks. This classification makes it possible to better understand the 
Denial-of-service, methods of implementation, the possibility of reaching an attacking their 
targets. Knowledge of the types of attacks denial of service will give the expert to explore more 
efficient automated systems which have undergone such attacks.

л.г. бордюгов, канд. юрид. наук, заст. директора

Донецький НДІ судових експертиз

процесУальна природа і осноВні поняття 
сУдоВої інженерно-екологічної експертизи

У статті розглянуті питання щодо процесуальної природи судової інженерно-
екологічної експертизи, надано визначення її поняття. Розкрито поняття 
предмета та об’єкта цієї експертизи, визначено коло розв’язуваних нею 

завдань.

Підвищення ефективності судової експертизи як основної форми 
використання спеціальних знань у судочинстві ґрунтується на двох 
тенденціях: розвитку існуючих і формуванні нових класів (родів, видів) 
судових експертиз. До останніх належить і судова інженерно-екологічна 
експертиза, поява та розвиток якої обумовлені потребами слідчої і су-
дової практики при розслідуванні і розгляді екологічних злочинів.

У даний час як в Україні, так і в Росії ведуться наукові дослідження, 
присвячені питанням теорії судово-екологічної експертизи [1–6].

На жаль, теоретичні питання судової інженерно-екологічної екс-
пертизи досліджені недостатньо. Її зміст і деякі загально-методичні 
положення знайшли відображення в спеціальній літературі, в науко-
вих розробках Донецького та Харківського НДІ судових експертиз, і 
отримують визнання в експертній, слідчій і судовій практиці. Однак 
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багато її положень (вчення про предмет, об’єкт, завдання, методи та 
ін.) ще вимагають поглибленого й систематизованого теоретичного 
обґрунтування і розвитку [7].

Новому роду судової експертизи, який формується, треба визна-
чити місце в класифікаційній експертній системі, для чого необхідно 
окреслити предмет, об’єкт, методи дослідження, коло спеціальних 
знань, якими повинний володіти експерт даної судової експертизи. 
Відзначені ознаки повинні розглядатися в сукупності, тому що жодна 
з цих ознак, взята окремо, ізольовано, не дозволяє зрозуміти сутність 
цієї судової експертизи.

Розробка методології пізнання та практики, як відомо [8], почина-
ється з формулювання їх мети, визначення об’єкта, предмета, завдань 
та пошуку або створення найбільш оптимальних методів рішення ос-
танніх [8].

В гносеологічному сенсі об’єкт — це те, на що направлена пізна-
вальна діяльність суб’єкта.

Предмет пізнання — зафіксовані в досвіді й включені в процес прак-
тичної діяльності людини сторони, властивості й відносини об’єктів, 
що досліджуються з певною метою в даних умовах і обставинах.

Метод як засіб пізнання є спосіб відтворення в мисленні предмета, 
який вивчається.

Переломлюючи відзначені філософські поняття стосовно до теорії 
судової інженерно-екологічної експертизи, визначимо ці категорії як 
теоретичну основу даної експертизи і перший етап розробки універ-
сальної методології експертних досліджень надзвичайних екологічних 
ситуацій. Причому за діалектичну й науково-методичну платформу 
теорії судової інженерно-екологічної експертизи необхідно прийняти 
методологію експертного пізнання матеріальних слідів-відображень, 
яка базується на криміналістичному вченні про зв’язки взаємодії, які 
в свою чергу є центральною системноутворюючою ланкою предмета 
судово-експертного пізнання [9, с. 6].

Отже, сьогодні дуже важливим питанням є розробка теоретичних 
основ судової інженерно-екологічної експертизи, оскільки на даний 
час вони у повному обсязі не визначені та потребують доробки такі її 
категорії, як предмет, об’єкт, завдання, методи і навіть саме поняття 
судової інженерно-екологічної експертизи.

Питання про поняття судової експертизи дотепер не можна вва-
жати остаточно вирішеним, хоч основні ознаки судової експертизи 
були досліджені досить докладно і був запропонований ряд її визна-
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чень. Поняття судової експертизи, викладені в спеціальній літературі, 
можна розділити на такі основні групи: ті, що розглядають експертизу 
як особливого роду дослідження (спеціальне дослідження) та ті, що 
визначають її як слідчу (судову) або процесуальну дію [10, с. 7].

Прихильниками першої групи є А.І. Вінберг [11, с. 8], І.Л. Петрухін 
[12, с. 3–4], О.О. Ейсман та деякі інші. Зокрема О.О. Ейсман вважав,  
що експертиза визначається як дослідження, що здійснюється екс-
пертом на основі спеціальних знань з метою надання висновку, який 
служить доказом у справі [13, с.89].

До прихильників другої групи можна віднести В.М. Галкіна [14, с. 39],  
Д.Я. Мирського, М.М. Ростова [15, с. 21–22], О.Р. Шляхова [16, с. 7]. 
Зокрема В.М. Галкін писав, що експертиза являє собою один з методів 
судового пізнання фактів, що мають значення для вирішення справи. 
Тому вона виступає як процесуальна (слідча та судова) дія, врегульована 
нормами права [14, с. 39].

Однак, серед спеціальної літератури є роботи, згідно з якими судова 
експертиза визначається “як процесуальна дія та експертне досліджен-
ня” [9, с. 25]. Про це у своїх роботах відзначали В.Д. Арсеньєв [17, с. 7],  
Г.М. Надгорний [18, с. 14], В.К. Лисиченко [19, с. 23]. Зокрема, Г.М. Над - 
горний відзначав, що сутність судової експертизи як процесуальної дії 
полягає в тому, що особа або орган, який призначає експертизу, дає екс-
перту доручення розв’язати поставлене перед ним питання, а експерт 
на основі своїх спеціальних знань проводить дослідження наданих йому 
матеріалів і встановлює факти, які використовуються в якості доказів 
у кримінальному та цивільному процесах [18, с. 14].

Вважаємо, що зазначена точка зору найбільше повно відбиває про-
цесуальну природу судової експертизи.

Таким чином, судова експертиза — це процесуальна дія, яка полягає 
у проведенні експертом певного виду досліджень і складанні виснов-
ку з питань, для вирішення яких необхідне застосування спеціальних 
знань у галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла і які поставлені 
перед експертом особою, що проводить дізнання, слідчим, прокурором, 
суддею або судом з метою встановлення обставин, що підлягають до-
казуванню у конкретній кримінальній, цивільній, адміністративній або 
господарській справі.

Ознаки судової експертизи широко досліджувалися в спеціальній 
літературі. При цьому різними дослідниками виділяються різні ознаки. 
Погоджуючись, загалом, з точкою зору О.О. Ейсмана, який вважав, що 
експертизу характеризують три ознаки: застосування спеціальних знань, 
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дослідження й надання висновку [13, с. 89], варто було б відзначити ще 
одну ознаку, а саме проведення дослідження спеціальним суб’єктом. Ці 
ж ознаки характеризують і судову інженерно-екологічну експертизу.

Таким чином, ознаками судової інженерно-екологічної експертизи є:
–  процесуальний регламент призначення та проведення судової ін-

женерно-екологічної експертизи. Порядок її призначення та про-
ведення, а також використання отриманих при цьому результатів у 
порядку, передбаченому процесуальним законодавством. Законом 
спеціально визначені підстави й умови призначення судової екс-
пертизи, а також принципи оцінки й використання висновку екс-
перта як джерела доказів у справі, чітко визначені права й обов’язки 
учасників кримінального, цивільного, адміністративного й господар-
ського процесів при призначенні та проведенні судових експертиз. 
Судова експертиза є складною дією, підготовчий етап (призначення 
експертизи) і заключний етап (оцінка висновку експерта) якого 
здійснюють працівники правоохоронних органів або суду, а етап 
дослідження — судовий експерт;

–  проведення дослідження на підставі застосування спеціальних знань 
у галузі інженерної екології та деяких прикладних наук, суміжних з 
нею. Гносеологічна межа застосування спеціальних знань визнача-
ється рівнем розвитку відповідної галузі знань, її практичними мож-
ливостями. Гносеологічний критерій означає, що експертиза не може 
бути проведена при відсутності апробованих методик спеціального 
дослідження (у судовій експертизі повинні використовуватись мето-
дики, що пройшли апробацію й впроваджені в експертну практику) 
[20, с. 100–101]. Судовою експертизою є застосування спеціальних 
знань не в будь-якій формі, а тільки у формі дослідження. Засто-
сування певного виду спеціальних знань обумовлене питаннями й 
завданнями, які вирішує той або інший вид (рід) судової експертизи, 
методами, що використовуються при розв’язанні даних питань;

–  проведення дослідження спеціальним суб’єктом — судовим екс-
пертом. Судова експертиза проводиться особою, спеціально при-
значеною (прямо або опосередковано) слідчим або судом. Судовий 
експерт, як самостійна процесуальна особа, наділений рядом проце-
суальних прав і обов’язків. Судовий експерт здобуває процесуальний 
статус у силу юридичного факту — ухвали суду (постанови суду або 
слідчого) про призначення судової експертизи;

–  надання висновку, який має статус джерела доказів. Мається на увазі 
складання висновку експерта на підставі проведеного дослідження 
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й оформлення його результатів у спеціальному процесуальному до-
кументі — висновку експерта. Судова експертиза є способом дос-
лідження фактичної інформації, доказів з метою одержання нових 
доказів. Під дослідженням доказів розуміється з’ясування змісту 
доказів як факту, а так само як засобу доказування. Експертиза зви-
чайно полягає в дослідженні спеціальних об’єктів з використанням 
інших матеріалів справи, що мають характер доказів. Для експертизи 
характерно, що в результаті дослідження одних доказів формуються 
інші докази [14, с. 49].
З урахуванням зазначеного вище, судова інженерно-екологічна екс-

пертиза — це одна з форм використання науково-технічних досягнень 
у кримінальному, цивільному, адміністративному й господарському 
процесі. Її сутність полягає в дослідженні за завданням слідчого (суду) 
обізнаною особою — судовим експертом-екологом наданих у його роз-
порядження матеріальних об’єктів (речових доказів), а також різних 
документів (у тому числі протоколів слідчих дій), з метою встановлення 
фактичних даних, що мають значення для прийняття рішення у справі. 
У результаті проведеного дослідження експерт складає висновок, який 
є одним з передбачених процесуальним законодавством джерел до-
казів, а фактичні дані, що містяться в ньому, — доказами. Експертиза 
є самостійною процесуальною формою одержання нових і уточнення 
(перевірки) наявних доказів.

Таким чином, судову інженерно-екологічну експертизу (незалежно 
від виду судочинства) можна визначити як процесуальну дію, що по-
лягає в проведенні дослідження, яке здійснюється судовим експертом-
екологом на основі спеціальних знань у галузі інженерної екології та 
деяких прикладних наук з метою встановлення фактичних даних, які 
у формі висновку експерта можуть стати доказом для встановлення 
істини у справі.

Оскільки теорія судової інженерно-екологічної експертизи тісно 
пов’язана з судовою експертологією, є всі підстави при розробці її 
по нятійного апарата використовувати визначення та методологічні 
підходи, розроблені судовою експертологією як науковою дисцип- 
ліною.

Враховуючи визначення поняття предмета судової експертизи, ви-
кладене в Словнику основних термінів судових експертиз [21, с. 60], 
з урахуванням новітніх теоретичних розробок судової експертології, 
можна сказати, що предмет судової інженерно-екологічної експертизи 
складає комплекс (сукупність) фактичних даних про обставини надзви-



349

чайної екологічної ситуації, пов’язаних з її механізмом, а також з діями 
(бездіяльністю) причетних до надзвичайної екологічної ситуації осіб, 
що встановлюються на підставі спеціальних знань у галузі інженерної 
екології та деяких прикладних наук шляхом дослідження об’єктів, на-
даних експерту органом, який призначив експертизу.

З урахуванням визначення поняття об’єкта судової експертизи, ви-
кладеним в Словнику основних термінів судових експертиз [21, с. 53], 
та подальшого розвитку науки судової експертології і вдосконалення 
процесуального законодавства, можна надати наступне визначення 
поняття об’єкта судової інженерно-екологічної експертизи.

Об’єктом інженерно-екологічної експертизи є матеріальні і мате-
ріалізовані джерела інформації, що містять фактичні дані про обста-
вини надзвичайної екологічної ситуації, у тому числі речові докази, 
фрагменти місця події, устаткування, комунікації, засоби виробництва, 
що забезпечують екологічно безпечне функціонування підприємства, а 
також будь-які інші обставини події, зафіксовані (описані, відображе-
ні у схемах, фотографіях, планах тощо) в матеріалах справи та надані 
експерту органом, що призначив експертизу, для дослідження з метою 
розв’язання поставлених питань і встановлення фактів, які входять у 
предмет судової інженерно-екологічної експертизи.

До найбільш типових об’єктів судової інженерно-екологічної екс-
пертизи можна віднести: об’єкти промислових підприємств, техноло-
гічний процес виробництва, пов’язаний з виділенням забруднюючих 
речовин, енергії, викидами інших шкідливих речовин і накопиченням 
промислових відходів; об’єкти сфери суспільного споживання, які є 
джерелами виділення забруднюючих речовин, енергії й інших факто-
рів впливу на навколишнє середовище (житловий сектор, комунальне 
господарство, транспорт, і т. ін.); об’єкти захисту навколишнього серед-
овища (очисні споруди, системи розміщення, переробки або поховання 
відходів і т. ін.); локальне захисне устаткування: пиловловлювачі; засоби 
сигналізації, прилади керування й контролю технологічних процесів 
виробництва, якщо це виробництво пов’язане з виділенням забруд-
нюючих речовин; вимірювальні прилади й пристосування; комунікації 
(повітропроводи, трубопроводи, газопроводи, паливопроводи і т. ін.); 
технічна документація: посадові інструкції інженерно-технічних пра-
цівників підприємства, де відбулася надзвичайна екологічна ситуація; 
акт комісії спеціального розслідування; висновки експертної відомчої 
комісії; дані про режими провітрювання, кондиціюванні повітря, пило-
газовий і газовий режим і т. ін.; об’єкти навколишнього середовища, які 
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підпали під негативний вплив у межах виробничої території, житлових 
приміщень та суспільних будівель.

Враховуючи сучасні наукові розробки в галузі судової інженерно-
екологічної експертизи її найбільш типові завдання можна об’єднати 
в наступні групи:
–  визначення обставин, що пов’язані з виникненням надзвичайної 

екологічної ситуації;
–  встановлення технічних та організаційних причин порушень тех-

нологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню за-
бруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин 
і накопиченню промислових відходів;

–  встановлення відповідності дій осіб (або їх бездіяльності), причетних 
до надзвичайної екологічної ситуації, вимогам нормативних актів 
у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього природного 
середовища та використання природних ресурсів;

–  встановлення причинно-наслідкових залежностей між діями/без-
діяльністю спеціально уповноважених осіб (у галузі охорони нав-
колишнього природного середовища, використання природних 
ресурсів та екологічної безпеки) і наслідками, що настали.
З практики проведення судових інженерно-екологічних експертиз 

можна виділити орієнтовний перелік вирішуваних питань, а саме:
Які причини виникнення надзвичайної екологічної ситуації та які 

обставини їх обумовили?
Недотримання вимог яких нормативних актів з охорони навко-

лишнього природного середовища допущені у досліджуваному випадку 
надзвичайної екологічної ситуації?

Дії яких осіб не відповідали вимогам нормативних актів з охорони 
навколишнього природного середовища?

Дії (бездіяльність) яких осіб знаходяться з технічної точки зору у 
причинному зв’язку з настанням досліджуваної події?

Наведений перелік не є вичерпним. Перед інженерно-екологічною 
експертизою можуть бути поставлені й інші питання в межах предмета 
експертного дослідження [22].

Виходячи із зазначеного, дамо наступне визначення: судова інже-
нерно-екологічна експертиза — це процесуальна дія, сутність якої 
полягає у спеціальному дослідженні, яке спрямоване на встановлення 
обставин та організаційно-технічних причин і наслідків надзвичайної 
екологічної ситуації, і яке проводиться у передбаченому процесуальним 
законодавством порядку обізнаними у галузі інженерної екології та де-
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яких прикладних наук, суміжних з нею, особами за дорученням органу, 
що проводить розслідування, або суду з метою встановлення фактичних 
даних, які у формі висновку судового експерта можуть стати доказом у 
кримінальній, цивільній, адміністративній чи господарській справі.

Розробка ключових категорій судової інженерно-екологічної екс-
пертизи важливе, але не єдине завдання на шляху формування та роз-
витку даного роду судової експертизи. Важливу роль відіграє розробка 
її методичних основ.

У даний час у Донецькому НДІСЕ розроблено методику судової 
інженерно-екологічної експертизи. Міністерством юстиції України 
введено нову експертну спеціальність 10.19 “Дослідження обставин та 
організаційно-технічних причин і наслідків надзвичайної екологічної 
ситуації”, яка віднесена до судової інженерно-екологічної експертизи.

Оскільки судова інженерно-екологічна експертиза є новим напрям-
ком експертних досліджень, вона повинна пройти певний шлях свого 
становлення й належного нормативного та методичного оформлення. 
Цей період пов’язаний з накопиченням, усвідомленням та аналізом те-
оретичного й емпіричного матеріалу для розробки експертних методик, 
програм підготовки експертів, організації підготовки й атестації судових 
експертів у межах системи судово-експертних установ Міністерства 
юстиції України. Тільки виконання повного комплексу відповідних 
заходів у цьому напрямку дозволить сформувати в державних судово-
експертних установах Міністерства юстиції України необхідні експертні 
підрозділи судово-екологічних експертиз, результати діяльності яких 
будуть повністю відповідати принципам законності, незалежності, 
об’єктивності і повноти дослідження.

список використаної літератури
 1. Черных Н.А. Судебно-экологическая экспертиза: Учебное пособие / Н.А. Черных, 

А.И. Усов, Г.Г. Омельянюк. — М.: Изд-во РУДН, 2008. — 260 с.
 2. Черных Н.А. Судебно-экологическая экспертиза. Учебное пособие / Н.А. Черных, 

Ю.И. Баева, О.А. Максимова. — М.: Изд-во РУДН, 2012. — 350 с.
 3. Ашхамахов А.Р. Судебно-экологическая экспертиза: цели и задачи / А.Р. Ашхамахов 

// Современное право. — М.: Новый Индекс, 2007. — № 6. — С. 101–103.
 4. Бордюгов Л.Г. Судово-екологічна експертиза: теоретичні аспекти / Л. Г. Бордюгов 

// Вісник Академії адвокатури України. — 2008. — Вип. 12. — С. 124–126.
 5. Бордюгов Л.Г. Перспективи розвитку судово-екологічної експертизи / Л.Г. Бордюгов 

// Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2011. — № 1. — С. 77–84.
 6. Дружинин Г.М. Проблемы экологии и необходимость развития судебно-экологи-

ческой экспертизы / Г.М. Дружинин, Л.Г. Бордюгов, А.А. Крупка, Ю.А. Кривченко, 
Л.Е. Дузь // Криминалистика и судебная экспертиза: между ведом. науч.-метод. сб 
/ Мин-во юстиции Украины; [редкол.: И.И. Емельянова (отв. ред.) и др.]. — К., 
2008. — Вып. 54. — С. 233–240.



352

 7. Бордюгов Л.Г. Судебная инженерно-экологическая экспертиза: основные понятия 
и перспективы развития / Л.Г. Бордюгов // Теорія та практика судової експертизи і 
криміналістики: збірник наукових праць. Вип. 11 / ред. кол.: М.Л. Цимбал, В.Ю. Ше- 
пітько, Л.М. Головченко та ін. — Х.: Право, 2011. — С. 569–577.

 8. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Республика, 2001. — 719 с.

 9. Сегай М.Я. Судебная экспертиза материальных следов-отображений (проблемы 
методологии) / М.Я. Сегай, В.К. Стринжа. — К.: Ін Юре, 1997. — 174 с.

 10. Надгорный Г.М. Понятие судебной экспертизы / Г.М. Надгорный //Криминалистика 
и судебная экспертиза: Респ. междувед. научно-метод. сб. — К.: Вища школа, 1984. —  
Вып. 29. — С. 7–12.

 11. Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе / 
А.И. Винберг. — М.: Юридическая литература, 1956. — 220 с.

 12. Петрухин И.Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном про-
цессе / И.Л. Петрухин. — М.: Юридическая литература, 1964. — 266 с.

 13. Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование / А.А. Эйсман. —  
М.: Юридическая литература, 1967. — 152 с.

 14. Галкин В.М. Юридическая природа экспертизы / В.М. Галкин // Труды ВНИИСЭ. —  
М.: ВНИИСЭ, 1971. — Вып.3. — С. 39–56.

 15. Мирский Д.Я. Понятие объекта судебной экспертизы / Д.Я. Мирский, М.Н. Ростов // 
Актуальные проблемы теории судебной экспертизы. Сб. науч. тр. — М.: ВНИИСЭ, 
1984. — С. 21–33.

 16. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение / А.Р. Шляхов. — М.: 
Юридическая литература, 1979. — 166 с.

 17. Арсеньев В.Д. Соотношение понятий предмета и объекта судебной экспертизы / В.Д. Ар- 
сеньев // Проблемы теории судебной экспертизы. Сб. науч. тр. — М.: ВНИИСЭ, 
1980. — Вып. 44. — С. 3–23.

 18. Надгорный Г.М. О понятии предмета судебной экспертизы / Г.М. Надгорный // 
Криминалистика и судебная экспертиза: Респ. межвед. науч. сб. — К.: Вища школа, 
1989. — Вып. 38. — С. 10–15.

 19. Лисиченко В.К. Научные принципы судебной экспертизы / В.К. Лисиченко // Кри-
миналистика и судебная экспертиза: Респ. межвед. научно-метод. сб. — К.: Вища 
школа, 1984. — Вып. 17. — С. 23–28.

 20. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза / Т.В. Сахнова. — М.: Городец, 1999 — 368 с.
 21. Словарь основных терминов судебных экспертиз / Ответственные редакторы — 

засл. деятель науки РСФСР, докт. юрид. наук, проф. А.И. Винберг, докт. юрид. наук  
А.Р. Шляхов, докт. юрид. наук А.А. Эйсман. — М.: ВНИИСЭ, 1980. — 92 с.

 22. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних дос-
ліджень. Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 
(у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. №1950/5) [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705–98.

резюме
В статье рассмотрены процессуальные признаки судебной инженерно-экологической 

экспертизы, рассмотрены вопросы ее процессуальной природы, дано определение по-
нятия судебной инженерно-экологической экспертизы. Определены понятия предмета, 
объекта, круга решаемых задач судебной инженерно-экологической экспертизы.

Summary
In article procedural signs of judicial engineering-ecological examination are shown, 

questions of its procedural nature are considered, definition of concept of judicial engineering-
ecological examination is given. Concepts of a subject, object, circle of solved problems of judicial 
engineering-ecological examination are defined.
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Київський НДІ судових експертиз

історичні аспекти станоВлення та розВиткУ 
сУдоВо-еконоМічної експертизи В Україні

У статті надається ретроспективний аналіз історичних аспектів становлення 
та розвитку судово-економічної експертизи в Україні.

Сутність експертизи неможливо пізнати, не знаючи її історії. Гово-
рячи про витоки використання спеціальних знань при тому чи іншому 
дослідженні, необхідно зазначити, що вони беруть свій початок із 
давнини, коли судової експертизи як науки і інституції ще не існува-
ло. Спеціальні знання з економіки (бухгалтерського обліку, фінансів, 
контролю) застосовувалися в суспільстві з самого початку виникнення 
товарно-грошових відносин.

З виникненням обліку у Давньому Єгипті, Вавілоні, Персії, Римі, 
Єрусалимі постала необхідність у контролі за економічними відноси-
нами та у допомозі фахівців підтвердити окремі дані про стан госпо-
дарства (наприклад: розмір пожертвувань, виконання плану по збору 
данини; в епоху Відродження у судах використовувались книги подвій-
ної бухгалтерії Луки Пачолі для перевірки достовірності даних обліку 
тощо), що можливо вважати прообразом сучасної судової економічної 
експертизи.

Видатні державні діячі і оратори Афін та Риму — Демосфен (384– 
322 pp. до н.е.) і Цицерон (196–143 pp. до н.е.) у своїх промовах поси-
лалися на дані бухгалтерських документів. Облік здійснював фіксацію 
фактів господарського життя, тобто дії та події, що викликають чи 

5 СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА
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можуть викликати юридичні наслідки. Ця фіксація передбачала здійс-
нення контролю за діями адміністрації. Основними засобами контролю 
були: інвентаризація, що дозволяла визначитися з фактичним розміром 
активів та зобов’язань, а також зіставити отримані результати з даними 
бухгалтерського обліку; документація — їх письмове (інформаційне) 
обґрунтування. Ці прийоми і стали базою для послідуючих досліджень 
у судах бухгалтерських документів, що пізніше одержало назву “судово-
бухгалтерська експертиза”. Багато положень, пов’язаних з господар-
ським обліком, знайшли відображення й у нормативних документах 
стародавнього світу, наприклад, у кодексі Юстиніана, які, якщо не 
прямо, то опосередковано стосуються обліку.

Приблизно в XV ст. у зв’язку із судовими розглядами бухгалтери 
стали виступати в суді як експерти. При цьому вже проводилася різниця 
між експертом in testes — незалежним збирачем доказів і експертом 
boni instruktores judicis — помічником судді в прийнятті рішень. Видатні 
вчені і процесуалісти завжди вбачали в експертизі інструмент, необхід-
ний для провадження слідства і суду, а експерта вважали, наприклад, у 
англо-американській системі права, — науковим свідком.

У Царській Росії спеціальні знання з бухгалтерського обліку, фі-
нансів, економіки застосовувалися під час розгляду справ у судах ще у 
другій половині ХІХ століття, особливо після проведення у 1864 році 
ліберальної реформи судової системи, кримінального та цивільного 
судочинства та запровадження інституту адвокатури. За результатами 
судової реформи був чітко регламентований процес попереднього 
розслідування, отримання і фіксації доказів, з’явилась необхідність 
використання більш широкого спектру спеціальних знань при розгляді 
кримінальних і цивільних справ. У відповідності із Статутом криміналь-
ного судочинства (ст.ст. 112, 325) було визначене і місце експертизи у 
цьому процесі. Експерти повинні були запрошуватися у тих випадках, 
коли “… для точного уразумения встреча ющегося в деле обстоятельства 
необходимы специальные сведения или опытность в науке, искусстве, 
ремесле, промысле или каком-либо занятии”.

У статті 326 Статуту вказувалося, що у якості експертів могли запро-
шуватися “врачи, фармацевты, профессоры, учителя, техники, худож-
ники, ремесленники, казначеи и лица, продолжительными занятиями 
по какой-либо службе или части приобретшие особую опытность”. 
Виходячи із місця експертизи у кримінальному судочинстві, були 
сформульовані основні вимоги до експертів, які є актуальними і на 
сьогодні: незацікавленість у результатах експертизи і справи в цілому; 
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об’єктивність при проведенні досліджень; можливість прояву експерт-
ної ініціативи з метою виявлення фактів, які можуть мати значення у 
справі та призвести до істини. Висновки експертів повинні були пере-
вірятись і оцінюватись судом, що передбачено і сучасним українським 
законодавством.

У 1912–1913 рр. у Російській імперії відкрилися Кабінети науково-
судової експертизи (Санкт-Петербург, Москва, Одеса, Київ), однак 
там проводилися в основному криміналістичні та медичні види дос-
ліджень.

Наприкінці ХІХ ст. — на початку ХХ ст. з’явилась низка наукових 
праць, присвячених бухгалтерській експертизі. Так, російські вчені — 
А.Х. Гольмстен і Г.Ф. Шершеневич — досліджували з юридичної точки 
зору багато проблем бухгалтерського обліку і його документації. Вважа-
ється, що першим, хто розглянув проблематику судово-бухгалтерської 
експертизи, був Л.Є. Владіміров. Він поділяв експертів на “наукових”, 
які дають мотивований висновок, що впливає на вирок, а часто і ви-
значає його, і “ненаукових”, яким відведена роль “довідкових свідків”. 
Цікаво, що вчений не вважав бухгалтера повноцінним експертом і так 
описував його роль: “...оскільки суд отримав від бухгалтера необхідні 
довідки, то він “озброєний знаннями і може самостійно використову-
вати отримані дані”.

У 1903 р. видатний вчений Є.Ф. Буринський у своїй книзі “Судова 
експертиза документів” звернув увагу на те, що не можна змішувати в 
одному загальному понятті “експертиза” всі її види. Він виділяв судово-
бухгалтерську експертизу з-поміж інших її видів. Є.Ф. Буринський 
звертав увагу на різні ролі експертів “in irstes” і “boni instruktores judicis”. 
Перший тільки відповідає на поставлені питання, другий — наводить 
(і може шукати) докази.

Наприкінці XIX — на початку XX століть бухгалтерський облік і 
бухгалтерська експертиза отримують широке визнання в суспільстві.  
Відомий юрист А.Ф. Коні (1844 — 1927 pp.) зазначав: “... якщо експер-
тиза зроблена зі знання, якщо самі експерти є справжніми представни-
ками своєї спеціальності, то експертизу треба прийняти і прислухатися 
до неї з увагою і повагою”. Це сказано саме про бухгалтерську експер-
тизу, що вже не розглядається як довідкова — “другосортна”.

Судова система Царської Росії зміцнювалася і зростала потреба у 
кваліфікованих експертних кадрах, тому в країні двічі (1889 р. і 1910 р.) 
робилися спроби створити за англійським зразком Інститут присяжних 
бухгалтерів — професійне об’єднання облікових працівників, проте 
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бути цьому не судилося за різних причин. В той же час, це не зупини-
ло розвитку бухгалтерської експертизи. Справжнім творцем її теорії 
й практики став видатний російський бухгалтер Сергій Фелігонтович 
Іванов. Дослідники вважають, що саме з його праці “Бухгалтерська 
експертиза в судовому процесі” (1913 p.), яка отримала міжнародне 
визнання, бере початок судово-бухгалтерська експертиза.

С.Ф. Іванов дав розгорнуте визначення експертизи, під якою ро-
зумів: “... дослідження через знавців у судовому процесі таких пред-
метів і явищ, що не можуть бути пояснені за допомогою одних тільки 
юридичних знань, а вимагають і професійних знань”. За визначенням  
С.Ф. Іванова: “судова бухгалтерська експертиза має на меті досліджува-
ти через запрошених судом осіб, які мають досвід у рахівництві, веденні 
бухгалтерських книг, документів і звітних відомостей, для виявлення 
необхідних в ході справи питань спеціального характеру, що можуть 
бути вирішені тільки цими особами”. Звідси випливало, що об’єктом 
бухгалтерської експертизи виступає не сама господарська діяльність, 
а тільки її відображення в рахівництві. Саме рахівництво — дзеркало 
господарської діяльності, С.Ф. Іванов поділяв на три великих блоки:
–  первинні документи, тобто свідчення про здійснення господар-

ських операцій. Так було завжди і на сьогодні первинні докумен- 
ти — основні об’єкти дослідження у судово-економічній експертизі. 
У бухгалтерському обліку діяло правило В. Швайкера (1549 p.): “не-
має документа — немає факту”;

–  книги (облікові регістри) — певним чином розграфлені аркуші па-
перу, на яких фіксують дані про факти господарського життя, пред-
ставлені в документах;

–  звітність — підсумкові дані про результати господарської діяльності 
господарюючого суб’єкта.
Така послідовність визначала черговість і взаємозв’язок перевірки 

звітності від документів до регістрів обліку, від регістрів — до звітності, 
що дозволяло виявити приховування тих чи інших операцій.

Необхідно відзначити, що інший видатний бухгалтер Олександр 
Павлович Рудановский (1863 — 1932 pp.) мав протилежну думку: пе-
ревір ку необхідно проводити не за схемою: документ–регістр–звіт, а 
в зворотному порядку, відповідно до якого перевіряючий сам складає 
звіт, і звіряє його з офіційним звітом фірми, що перевіряється, ви-
являючи, що приховала чи спотворила адміністрація. Далі ретельно 
вивчаються записи в бухгалтерських регістрах, на основі яких вони 
були зроблені. Особ лива увага надається перевірці тих статей звітно-
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сті, за якими виникли розбіжності. І тільки після цього приступають 
до перевірки первинних документів, що також можуть ховати багато 
“страшних” істин.

Ці два підходи і сьогодні залишаються предметом дискусій серед 
експертів і ревізорів.

За радянських часів використання спеціальних бухгалтерських 
знань у судочинстві пов’язують із створенням у 1921 році в Петрограді 
при Північно-західній торговельній палаті відділу обліково-фінансових 
експертиз, який у подальшому був реорганізований в інститут від-
повідальних бухгалтерів, а 1923 року при Московському відділенні 
Російського технічного товариства для проведення експертиз за зав-
даннями судів, у складі відділу обліку господарської діяльності, було 
організовано Бюро бухгалтерської експертизи і консультацій.

У 1925 році при Народному комісаріаті робітничо-селянської інс-
пекції СРСР було створено Інститут державних бухгалтерів-експертів 
(18 травня 1925 року було затверджено Положення про Інститут), 
куди ввійшли в основному спеціалісти, що працювали в державних 
установах і організаціях. Право надання експертних висновків на ви-
могу державних органів з усіх питань обліку і звітності належало тільки 
бухгалтерам-експертам цього Інституту, проте використання знань та-
ких експертів не поширювалося на проведення експертиз для слідчих 
та судових органів. Судді та слідчі самостійно призначали експертами 
бухгалтерів з великим практичним досвідом роботи.

Крім Інституту державних бухгалтерів-експертів, провідні фахівці-
бухгалтери були членами Об’єднання працівників обліку (ОПО), яке 
було створене 3 травня 1924 р. під контролем профспілок, а Інститут 
державних бухгалтерів-експертів по відношенню до Об’єднання ви-
конував роль бухгалтерської інспекції.

На підставі Постанови РНК СРСР 1 червня 1930 р. Інститут дер-
жавних бухгалтерів-експертів був ліквідований, а 23 листопада 1931 р. 
ОПО було реорганізовано у Всесоюзне товариство сприяння соціаліс-
тичному обліку при ВЦРПС з передачею всіх прав на проведення бух-
галтерських експертиз та із завданням “боротьби за охорону суспільної 
(соціалістичної) власності”.

Ця організація не встигла набути розвитку, а єдиним її досягненням 
було те, що судовими експертами могла бути значна кількість висо-
кокваліфікованих бухгалтерів.

Наказом прокурора СРСР від 26.05.36 р. № 290 у системі проку-
ратури СРСР було створене Центральне бюро судово-бухгалтерської 
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експертизи з філіями в республіках, краях і областях. Але і ця установа 
довго не проіснувала і в 1937 р. була передана до Наркомату юстиції 
СРСР, а 6 жовтня 1938 p. — ліквідована.

Таким чином, із жовтня 1938 року слідчим органам і судам, по суті, 
було повернуте право самим знаходити фахівців і залучати їх як екс-
пертів. На той момент це розв’язувало руки судово-слідчим органам: 
вони могли залучати до експертизи будь-яких бажаних їм осіб. То були 
страшні часи, коли “царицею доказів” було визнання вини обвину-
ваченим і не потрібні були ані неупереджені експерти, ані адвокати. 
Тодішній прокурор А.Я. Вишинський так трактував роль експертів: 
“... Роль експертів не обмежується повідомленням слідству чи суду 
своїх спеціальних знань, а полягає в активному застосуванні цих знань 
для збору, обробки й оцінки доказового матеріалу в справі”. Пізніше 
цю позицію підтримував А.Г. Булохов. У книзі “Посібник по судово-
бухгалтерській експертизі” (1941 р.) він писав: “Експерт у радянському 
судовому процесі не аполітична фігура, а активний борець за справу со-
ціалізму”. Це говорить про те, що у зв’язку з поставленими завданнями 
“боротьби за охорону суспільної (соціалістичної) власності, була спроба 
розширити рамки експертизи та підштовхнути експерта-бухгалтера до 
виходу за межі компетенції. Так, у книзі “Основи судової бухгалтерії” 
(1948р.) В.Б. Любкін писав: “Експерт повинен через слідчого вжити 
заходів для отримання... доказу для того, щоб слідчий... міг оформити 
одержання і залучення до справи нових доказів”.

Велика Вітчизняна війна і необхідність післявоєнного відновлення 
народного господарства відтермінували питання створення спеціальних 
експертних структур, які у хаосі того часу були конче необхідними, так 
як розкрадалося все, що можна було вкрасти.

2 серпня 1948 року, відповідно до розпорядження Голови Ради 
Мініст рів СРСР № 10814-р при Міністерстві фінансів СРСР було 
створено Бюро державної бухгалтерської експертизи з філіями при 
міністерствах фінансів союзних та автономних республік і фінансо-
вих органах на місцях. Майже через чотири роки, 19 травня 1952 р., 
Рада Міністрів СРСР затвердила Положення про Бюро державної 
бух галтерської експертизи та Інструкцію Міністерства фінансів щодо 
застосування цього Положення і порядок розрахунків за проведення 
бухгалтерських експертиз. Зазначеним Положенням на Бюро і його 
філії покладалися функції з проведення бухгалтерських експертиз за 
завданнями судово-слідчих органів. При Бюро була створена методична 
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рада, у склад якої введені провідні бухгалтери-експерти, представники 
прокуратури, Мін’юсту, арбітражу.

У 1957 р. Бюро державної бухгалтерської експертизи було ліквідова-
но, а його функції передані республіканським міністерствам фінансів, 
зокрема, Радою Міністрів УРСР республіканську філію було перетворе-
но у Бюро державної бухгалтерської експертизи при Міністерстві фінан-
сів УРСР з філіями при обласних відділеннях. Прийняття 02.02.1957 р.  
Радою Міністрів УРСР постанови № 111 “Про Бюро державних бух-
галтерських експертиз при Міністерстві фінансів України”, а потім ви-
дання Міністерством фінансів України Інструкції від 20.06.1957 р. № 1  
щодо застосування зазначеної постанови, давало надії на подальший 
розвиток цього напряму досліджень.

З метою поліпшення діяльності Бюро та координації його функцій, 
постановою Ради Міністрів УРСР від 04.01.1970 р. Бюро і його обласні 
філії було підпорядковано Міністерству юстиції УРСР.

Структура Бюро з часом змінювалася, але незмінними залишалися 
завдання і принципи діяльності судових експертів-бухгалтерів: фахо-
вість, неупередженість, повнота і обґрунтованість досліджень.

Центральний апарат Бюро знаходився у м. Києві, тут же працювали  
і судові експерти-бухгалтери із числа колишніх працівників Міністер-
ства фінансів, інших державних органів, висококваліфікованих голо-
вних бухгалтерів підприємств і відомств. Експертні кадри на місцях 
підбиралися також за ознакою фаховості.

Діяльність Бюро державної бухгалтерської експертизи при Мі-
ністерстві юстиції можна розглядати як новий етап розвитку судово-
бухгалтерської експертизи на теренах України. Міністерством юстиції 
України за погодженням з Прокуратурою та Верховним Судом Украї ни 
було розроблено Інструкцію “Про порядок проведення судово-бух-
галтерських експертиз в Бюро державної бухгалтерської експертизи Мі - 
ністерства юстиції України” від 30.12.1974 р. Це був перший в Україні 
нормативно-правовий документ, яким визначались процесуальні, ор-
ганізаційні, правові засади призначення та проведення судово-бухгал-
терських експертиз.

Довгі роки Бюро державної бухгалтерської експертизи очолював 
заслужений юрист УРСР, колишній Заступник Голови Верховного Суду 
УРСР, Кузовкін Олександр Сергійович, фронтовик, кавалер орденів 
Трудового Червоного Прапора, Богдана Хмельницького 3 ступеня. За-
вдяки О.С. Кузовкіну зріс авторитет і престижність професії експерта-
бухгалтера серед правоохоронних органів і суддів. В кінці 70-х — на по-
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чатку 80-х років ХХ століття експерти-бухгалтери були повноправними 
учасниками процесу, а не просто науковими свідками.

При Бюро державної бухгалтерської експертизи діяла експертно-
ква ліфікаційна комісія, до складу якої, крім керівництва і провідних 
спеціалістів Бюро, входив представник МЮ України. Отриманню 
ква ліфікації передувала тривала підготовка (до року) та обов’язкове 
двотижневе стажування всіх експертів філій в Бюро при Центральному 
апараті під керівництвом досвідчених наставників. З великою повагою 
згадуються Кашпур Анатолій Васильович, колишній заступник Міні-
стра фінансів УРСР, фахівець, який чимало зробив для становлення 
судово-бухгалтерської експертизи ще при Міністерстві фінансів УРСР, 
та Гальперін Віктор Михайлович — заступник начальника Бюро, який 
вважається серед фахівців одним з найдосвідченіших спеціалістів у цій 
галузі. Ще й сьогодні у системі судово-експертних установ України 
працюють їх учні.

Після складання іспиту експерту присвоювалася кваліфікація су-
дового експерта з правом проведення судово-бухгалтерських експер-
тиз по спеціальності: “Дослідження і аналіз бухгалтерських операцій 
господарської діяльності у різних галузях народного господарства” 
терміном на п’ять років, за сплином яких її необхідно було підтверд- 
жувати.

Науково-методичною роботою Бюро із середини 70-х років і до 
моменту його реорганізації у 1990 році опікувався заступник начальни-
ка з цього напрямку Ю.С. Сушко. Саме у ці роки вже склався певний 
досвід експертної роботи та з’явилася потреба у методичній допомозі 
і наукових розробках. Методичною роботою та контролем за діяльні-
стю філій займався контрольно-методичний відділ при Центральному 
апараті Бюро, який свого часу очолювали В.М. Рогоза, І.В. Бражніков, 
А.П.Чередніченко. Спеціалістами відділу перевірялася робота філій на 
місцях і надавалась їм методична допомога, проводилося рецензування 
висновків і узагальнювалась експертна практика, розроблялися мето-
дики. У роботі Бюро мала місце традиція — не менше одного разу на 
рік збирати всіх експертів України на наради-семінари, де крім підве-
дення підсумків роботи, піднімалися проблемні практичні питання та 
особлива увага приділялась якості експертних досліджень.

Велика увага у Бюро приділялась підготовці і перепідготовці екс-
пертних кадрів на всесоюзному рівні. У Москві на базі Всесоюзного 
науково-дослідного інституту судових експертиз (ВНДІСЕ) діяли заочні 
та очні курси підвищення кваліфікації працівників експертних установ, 
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зокрема по судово-бухгалтерській експертизі, де читали лекції і вели 
практичні заняття відомі процесуалісти: Р.С. Бєлкін, О.М. Ромашов, 
Ю.К. Орлов, О.Р. Шляхов, а також фахівці з бухгалтерського обліку і 
аналізу господарської діяльності.

Як і в будь-якому державному закладі, філії Бюро змагалися між 
собою за виробничими показниками, приймаючи участь у соціалістич-
ному змагання. Пальму першості поперемінно тримали — Центральний 
філіал, завідувачем якого був Рогоза В.М., а пізніше він же очолив 
економічну лабораторію у Київському НДІСЕ, та Одеський філіал, 
яким всі роки діяльності Бюро при Мін’юсті завідував О.М. Орнес. Не 
відставали від них і харків’яни (завідувач — С.М. Стьопін), Донецька 
філія (завідувач — А.С. Малиновський), Львівська філія (завідувач — 
Л.Н. Гаврильченко).

До цього часу на теренах України судовими експертами-економіс- 
тами працюють вихідці із Бюро державної бухгалтерської експертизи: 
Г.С. Башара, Л.К. Разіна, Ю.І. Куряшов, І.Ю. Писарєва, В.В. Бутрін (ни - 
ні очолює Тернопільське відділення Київського НДІСЕ), А.П. Черед - 
ніченко, Н.Ф. Водоп’ян (очолює Дніпропетровський НДІСЕ), Р.О. Іва-
ненко, В.Є.Маланчак, С.Є. Згуровська.

За ці роки сформувалась досить сильна практична школа україн-
ських експертів-бухгалтерів. В розвитку ж теорії судово-бухгалтерської 
експертизи треба віддати належне російським вченим: С.С. Остроумову, 
С.П. Фортинському, В.Г. Танасевичу, С.П. Голубятнікову, О.М. Рома-
шову, О.Р. Шляхову, П. Пошюнасу.

Їх погляди на судово-бухгалтерську експертизу не були однознач-
ними, змінювались під дією часу. Особливо це стосувалось предмету і 
об’єктів даного виду експертизи. Ці поняття ототожнювались, підмі-
нялися одне іншим, далі — розмежовувались. До об’єктів відносились: 
первинні документи (В.П. Уласов); господарські операції, відображені 
в документах бухгалтерського обліку (С.С. Остроумов, С.П. Фортин-
ский, Т.М. Арзуманян, В.Г. Танасевич); негативні явища господарського 
життя підприємства (С.П. Голубятніков); адекватність відображення 
об’єктивної дійсності. Останні дві дефініції є настільки невизначеними, 
що не будемо їх коментувати. Найбільшу підтримку отримав підхід, 
згідно якому об’єктом судово-бухгалтерської експертизи є господарські 
операції.

Названі вище вчені пізніше хто прямо, а хто опосередковано, гово-
рили про те, що господарські операції якраз відносять не до об’єкту, а 
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до предмету судово-бухгалтерської експертизи і не всяка господарська 
операція може бути таким предметом.

На цьому етапі розвитку бухгалтерської експертизи в основному 
вирішувалися питання стосовно підтвердження висновків ревізії про 
нестачі товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів у касі, 
тому деякі теоретики не бачили різниці між ревізією і експертизою, 
вважаючи останню ревізією другого рівня. Представники цього на-
прямку (Н.В. Виноградов, Г.І. Кочаров, Н.А. Селиванов та ін.) об-
межували компетенцію експерта тільки перевіркою (підтвердженням 
чи не підтвердженням) висновків ревізії і підкреслювали, що задача 
експерта — дати оцінку фактів, виявлених ревізорами. Інших поглядів 
дотримувався П. Пошюнас, який вважав, що “експертиза — самостійне 
дослідження, проведене з метою встановлення тих істотних обставин, 
для виявлення яких потрібні спеціальні пізнання, а не контрольні дії 
стосовно висновків ревізії. За допомогою експертизи перевіряється 
слідча версія, а не твердження ревізора”. Остаточне теоретичне обгрун-
тування розмежувань між ревізією й експертизою зробили С.С. Ост - 
роумов і С.П. Фортинський.

Видання методик для застосування в роботі експертів-практиків 
за радянських часів (а в основному це були методичні листи, експрес-
інформації, матеріали всесоюзних конференцій) було централізованим 
і ця прерогатива належала ВНДІСЕ. У Києві видавалися тільки окремі 
листи і вказівки, пов’язані із взаємодією зі слідчими і судовими орга-
нами, порядком підготовки матеріалів на експертизу. Українські екс-
перти розміщували свої публікації у виданнях ВНДІСЕ (А.В. Кашпур,  
В.М. Гальперін, Ю.С. Сушко, І.І. Клименко, А.С. Малиновський).

Однією з передумов реорганізації Бюро державної бухгалтерської 
експертизи, на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 23.03.1990 р.  
№ 144, та підпорядкування штату експертів-бухгалтерів у кількості 84 
чоловік Київському і Харківському науково-дослідним інститутам су-
дових експертиз та Одеській лабораторії судових експертиз, була якраз 
необхідність у посиленні наукової роботи.

Після ухвалення 1994 року Закону України “Про судову експертизу” 
значно розширилася система науково-дослідних інститутів судових 
експертиз Міністерства юстиції України. Так, у 1995 році на базі лабо-
раторій та відділень було створено Донецький, Львівський та Одеський 
науково-дослідні інститути судових експертиз з відповідними підрозді-
лами, на які було покладено функції з виконання судово-бухгалтерських 
експертиз за експертною спеціальністю 8.2 “Дослідження документів 
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бухгалтерського обліку і звітності підприємств і організацій різних 
форм власності”. Пізніше такі лабораторії були організовані у Дніп-
ропетровському і Кримському науково-дослідних інститутах судових 
експертиз.

За ці роки, тепер вже лабораторії судово-економічних досліджень 
(так як судово-бухгалтерська експертиза в 1997 році змінила свою наз-
ву на судово-економічну) значно розширили коло розв’язуваних ними 
завдань, почали проводити складні та нові види економічних дослі-
джень, в зв’язку з вступом країни на шлях ринкових перетворень, що 
призвело до ускладнення економічних зв’язків, документообігу і обліку. 
За напрямками досліджень економічна експертиза розподіляється на 
дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітнос-
ті; дослідження документів про економічну діяльність підприємств і 
організацій; дослідження документів фінансово-кредитних операцій, 
з відповідними експертними економічними спеціальностями — 11.1, 
11.2 і 11.3.

Коло і зміст питань, що вирішуються економічною експертизою, 
залежать від обставин конкретної справи, специфіки ведення обліку в 
тій організації, установі, підприємстві, де виявлені ознаки економіч-
ного злочину або порушені права певних сторін у господарських або 
цивільних взаємовідносинах.

Головні завдання і орієнтовний перелік вирішуваних економічною 
експертизою питань наведені у Науково-методичних рекомендаціях з 
питань підготовки та призначення судових експертиз Інструкції “Про 
призначення та проведення судових експертиз та експертних дослі-
джень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та експертних досліджень”, затверд-
женої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5, 
із змінами та доповненнями.

Напрямки досліджень за кожною експертною спеціальністю в 
економічній експертизі мають загальну юридичну базу і виконуються 
відповідно до вимог єдиних процесуальних норм. Разом з тим, кожен 
із напрямків судової експертизи відрізняється від інших предметом, 
об’єктами і методами експертного дослідження. Від правильного ви-
значення предмету експертизи залежить практична діяльність експер-
та, межі його компетенції та коло питань, які він вирішує. Предмет 
експертизи — її суттєва ознака, якою визначаються природа і джерела 
пізнань експерта будь-якої спеціальності.
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Високий рівень забезпечення потреб правосуддя неможливий без 
наукових і методичних основ судово-експертної діяльності, тому вже 
більше двох десятиліть судові експерти-економісти активно зай маються 
науковими розробками у галузі судово-економічної експертизи. На 
сьогодні більше 60 методик ними розроблені і зареєстровані у Реєстрі 
методик судових експертиз, який ведеться Міністерством юстиції.
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резюме
В статье проанализированы исторические аспекти развития и становлення судебно-

економической експертизы в Украине.

Summary
The subject of the article is a retrospective analysis of the historical aspects of the 

establishment and the development of the forensic economical expertise in Ukraine.
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6 СУДЕБНАЯ ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА
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є.і. горішній, ст. експерт,  
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ДНДЕКЦ МВС України

Визначення Вартості  
несертифікоВаної, неліцензійної, 
фальсифікоВаної, контрафактної,  

неякісної та небезпечної продУкції

Висвітлено актуальні проблеми визначення вартості товарів народного спо - 
живання. Розглянуто визначення термінів: несертифікована продукція, нелі-
цензійна продукція, фальсифікована продукція та контрафактна продукція, 
неякісна і небезпечна продукція. Запропоновано шляхи вирішення актуальних 

проблем, що виникають у практичній діяльності експертів-товарознавців.

Проблема контрафактних товарів в Україні стає все більш актуаль-
ною. За даними Держспоживстандарту, близько 90% усієї продукції, 
що продається в країні, — підробка. Загалом у світовому масштабі, 
як зазначають періодичні видання, бізнес зі створення контрафактної 
продукції оцінюється мільярдами доларів, а щорічний світовий обіг 
підроблених товарів становить $ 500 млрд.

Благодатним підґрунтям для розповсюдження на ринку України 
несертифікованої, неліцензованої, фальсифікованої та контрафактної 
продукції є послаблений контроль з боку державних органів за їх обі-
гом, внаслідок чого Україну заполонили підроблені товари з “лейблом” 
відомих іноземних торгівельних марок. Труднощі зі встановлення їх 
контрафактності пов’язані з тим, що основним “місцезнаходженням” 
відомих брендів сьогодні є Китай, адже усі великі європейські марки 
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переносять свої фабрики саме до Китаю, бо чудово розуміють, що 
отримають там дешеву робочу силу.

Зважаючи на це, виробники справжньої продукції вкладають коло-
сальні кошти в технічні заходи захисту своїх товарів, зокрема, голо - 
грами та магнітні смуги, а виробники контрафакту витрачають свої 
зусилля на різні способи нейтралізації таких засобів захисту. У резуль-
таті страждає споживач, адже така війна між виробниками продукції та 
контрафакту істотно здорожує вартість товарів (втім, як стверджують 
експерти, голограма в Україні ніколи не була дієвим механізмом за-
хисту від підробок).

Зрозуміло, що в умовах сьогодення проблему підроблених товарів 
виробники можуть вирішити тільки за допомогою юридичних методів 
захисту від контрафакту, тобто інструментів захисту прав інтелектуаль-
ної власності. Проте, українські компанії, незважаючи на правове за-
кріплення в країні кримінальної відповідальності за порушення прав на 
торговельні марки, часто самі не зацікавлені у захисті своєї продукцію 
від підробок. Більше того, іноді виробники свідомо не застосовують 
жодних засобів захисту від контрафакту, адже у разі звинувачення у 
виробництві неякісної продукції завжди можна захиститися тим, що 
споживач постраждав від контрафакту, а не від оригіналу.

Водночас у США, що є одним з лідерів у боротьбі з контрафак-
тною продукцією, кримінальне покарання за такі злочини активно 
застосовується. Зокрема, спроба незаконної торгівлі з “усвідомле - 
ним” використанням фальсифікованої торгової марки карається штра-
фом на суму до $ 2 млн або позбавленням волі до 10 років, або тим  
і іншим.

Представники компанії Nokia вважають, що кожен п’ятий про-
даний телефон є підробкою. Еско Ахо (член ради директорів компанії 
Nokia) відмічає величезну кількість телефонів-підробок на світовому 
ринку. За даними агентства Reuters, згідно з підрахунками компанії 
Nokia кожен п’ятий телефон, проданий у світі, є або неліцензованою, 
або нелегальною копією. При цьому найбільше підробок виробляється 
у Китаї. Проте, як зазначає Еско Ахо, не тільки Китай є монополістом 
у підробках; їх виготовляють також у Латинській Америці і деяких 
країнах Європи. Високий рівень продажу фальшивих телефонів по-
яснюється значно нижчою за фірмовий телефон ціною. Слід також 
відмітити, що вже за тиждень після появи у продажу нового фірмового 
телефону, виробники підробок налагоджують випуск їх неліцензованих  
копій.
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Зважаючи на зазначене вище, однією з проблем дослідження про-
дукції у теперішній час є те, що у сучасних ринкових відносинах майже 
всі суб’єкти товарообігу, у тому числі й органи досудового та судового 
слідства, розуміють, як тотожні поняття “несертифікована продукція”, 
“неліцензійна продукція”, “фальсифікована продукція” та “контрафактна 
продукція”, що у подальшому призводить до некоректного постанов-
лення запитань перед експертом. 

А отже, доцільно надати визначення кожному поняттю.
Продукція відповідно до ст. 2 Закону України “Про вилучення з 

обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання 
неякісної та небезпечної продукції” — це будь-яка продукція (товари) 
вітчизняного виробництва або імпортована на митну територію Украї-
ни, призначена для споживання та (або) виробництва іншої продукції, 
у тому числі напівфабрикати і сировина, а також матеріали, які вико-
ристовуються у процесі її виробництва, зберігання, транспортування, 
реалізації, пакування та маркування [1].

Сертифікація продукції в Україні відповідно до декрету Кабінету 
Міністрів України “Про стандартизацію й сертифікацію” (зі змінами 
та доповненнями, внесеними Законом України від 11 червня 1997 року 
№ 333/97-ВР) поділяється на обов’язкову і добровільну [2].

Сертифікація продукції здійснюється відповідними уповноваже-
ними органами сертифікації — підприємствами, установами, органі-
заціями з метою:
–  попередження реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я 

та майна громадян і навколишнього природного середовища;
–  надання компетентної допомоги споживачеві у виборі продукції;
–  створення умов для участі суб’єктів підприємницької діяльності в 

міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві 
та міжнародній торгівлі.
Сертифікація продукції на відповідність обов’язковим вимогам 

нормативних документів проводиться виключно згідно з державною 
системою сертифікації.

Обов’язкова сертифікація у всіх випадках повинна включати пе-
ревірку та випробування продукції для визначення її характерис-
тик, а також подальший державний нагляд за сертифікованою про- 
дукцією.

Випробування з метою обов’язкової сертифікації проводять акреди-
товані випробувальні лабораторії (центри) із застосуванням методів, що 
повністю відповідають нормативним документам, а за відсутності таких 
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документів — за допомогою методів, визначених органами сертифікації 
(або органом, який виконує його функції).

За результатами проведення сертифікації та у випадку позитивного 
рішення орган сертифікації видає заявникові сертифікат, який надає 
право на маркування продукції спеціальним знаком відповідності. 
Форма, розміри і технічні вимоги до знаку відповідності визначаються 
державним стандартом. Знак відповідності не може бути застосований, 
якщо порушені правила його використання.

Виробники, постачальники, виконавці, продавці продукції, що 
підлягає обов’язковій сертифікації та реалізовуватиметься на території 
України, зобов’язані:
–  провести у встановлений термін і у визначеному порядку сертифі-

кацію продукції;
–  забезпечити відповідність процесу виготовлення продукції вимогам 

нормативної документації;
–  реалізовувати продукцію тільки за наявності сертифіката відповід-

ності.
Продукція, що ввозиться і реалізується на території України, пови-

нна відповідати обов’язковим вимогам норм та стандартів, що діють на 
території Україні, і підтверджуватися сертифікатом або довідкою про 
визнання іноземного сертифіката. Зазначений вище сертифікат пови-
нен видавати (або визнавати) Державний комітет України зі стандар-
тизації, метрології та сертифікації або уповноважений (акредитований) 
ним орган.

Добровільну сертифікацію мають право проводити підприємства, 
організації, інші юридичні особи, що взяли на себе функції органу 
добровільної сертифікації, а також органи, акредитовані в державній 
системі сертифікації.

Ліцензійна продукція відповідно до п. 3 Національного стандарту  
№ 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності”, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 — це 
продукція, виготовлена з використанням об’єкта права інтелектуаль-
ної власності, майнові права на який надані згідно з ліцензійним до-
говором чи ліцензією на використання об’єкта права інтелектуальної 
власності [3].

Фальсифікована продукція відповідно до п. 29 ч. 1 ст. 1 Закону Укра-
їни “Про захист прав споживачів” (зі змінами та доповненнями) — це 
продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним 
використанням знаку для товарів та послуг, чи копіюванням форми, 
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упаковки, зовнішнього оформлення, та так само неправомірним від-
творенням товару іншої особи [4].

Контрафактна продукція відповідно до п. 3 Національного стандарту 
№ 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності”, затверд женого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 —  
це продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публі-
куються, розповсюджуються, реалізуються тощо з порушенням майно-
вих прав інтелектуальної власності [3].

Неякісна та небезпечна продукція — це продукція, до якої згідно зі 
ст. 1 Закону України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, 
знищення або подальше використання неякісної та небезпечної про-
дукції” відноситься:
–  продукція, яка не відповідає вимогам діючих в Україні нормативно-

правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів 
продукції щодо її споживчих властивостей;

–  продукція, яка не відповідає обов’язковим вимогам діючих в Україні 
нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її без-
пеки для життя і здоров’я людини, майна і довкілля;

–  продукція, якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) 
навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей 
певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як 
продукція, за яку вона видається;

–  продукція, під час маркування якої порушено встановлені законо-
давством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти 
інформації, яка має при цьому повідомлятися;

–  продукція, строк придатності якої до споживання або використання 
закінчився;

–  продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних 
документів, що підтверджують якість та безпеку продукції [1].
Як зрозуміло, на підставі зазначеного вище, визначення вартості 

несертифікованої, неліцензійної, фальсифікованої та контрафактної 
продукції має важливе значення. Водночас слід зазначити, що через 
масштабне розповсюдження на ринку України фальсифікованої про-
дукції експерти-товарознавці упродовж останніх років стикаються з 
певними труднощами під час проведення досліджень зі встановлення 
вартості таких об’єктів, як аудіо- та відеопродукція, компакт-диски, 
засоби мобільного зв’язку, годинники, радіоелектронна апаратура, 
одяг (швейні та трикотажні вироби, взуття), продукти харчування, 
алкогольні напої тощо.
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Перш за все, на початковому етапі визначення вартості несертифі-
кованої, неліцензійної, фальсифікованої, контрафактної, неякісної 
та небезпечної продукції доцільно з’ясувати мету дослідження та об-
ставини справи.

Під час проведення товарознавчої експертизи для визначення вар-
тості несертифікованої, неліцензійної, фальсифікованої, контрафак-
тної, неякісної та небезпечної продукції з метою встановлення завданої 
громадянину чи юридичній особі шкоди слід використовувати най - 
більш поширений підхід до визначення вартості — порівняльний, який 
передбачає аналіз продажу та пропозиції подібного майна з подальшим 
коригуванням, залежно від наявних дефектів, терміну експлуатації 
з використанням методики визначення вартості майна, розробленої 
Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз у 2000 р.  
стосовно групи товарів кустарного виробництва [5].

У разі необхідності у випадках, передбачених Законом України 
“Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 
використання неякісної та небезпечної продукції” під час проведення 
товарознавчої експертизи і визначення вартості, вилученої у виробника 
або продавця продукції, слід обов’язково враховувати вартість ліквідації 
за загальноприйнятим у практиці оцінки методом (за умови отримання 
від ініціатора експертизи згоди на визначення вартості утилізації) [1].

Крім того, під час проведення товарознавчих експертиз і досліджень 
з визначення вартості несертифікованої, неліцензійної, фальсифіко-
ваної, контрафактної, неякісної та небезпечної продукції необхідно 
враховувати діючі рекомендації щодо оцінки конфіскованого та іншого 
майна, яке переходить у власність держави, та вимоги п. 16 постанови 
Кабінету Міністрів України № 1340 від 25.08.1998 р. “Про порядок об-
ліку, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність 
держави, і розпорядження ним”, в якій визначено, що майно, якість 
якого суттєво не відповідає вимогам стандартів і його не можна довести 
до необхідного стану (тобто воно не придатне для використання), а 
також майно, що є небезпечним у санітарному, гігієнічному, експлу-
атаційному та інших відношеннях, підлягає переробці або знищенню 
(утилізації) [6].

Проблемними питаннями під час визначення вартості несертифі-
кованої, неліцензійної, фальсифікованої, контрафактної, неякісної та 
небезпечної продукції є:

1. Питання сертифікації (ліцензійності) продукції, а також питання 
правомірності її продажу на ринку України.
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На думку авторів це питання виходить за межі компетенції експер-
та-товарознавця, оскільки воно є суто правовим.

2. Питання відповідності властивостей об’єктів дослідження вимогам 
нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ тощо).

Вирішуючи це питання (за наявності технічних можливостей та фа-
хівців відповідної кваліфікації), дослідження слід проводити з урахуван-
ням вимог щодо обов’язковості їх сертифікації на території України.

Крім того, слід пам’ятати, що питання дотримання продавцем 
ліцензійних угод, а також контрафактності об’єктів не відноситься до 
предмета товарознавчої експертизи.

3. Питання ідентифікації неліцензійної та несертифікованої продук-
ції, встановлення оригінальності та підбору її аналогу під час проведення 
дос лідження.

Практичний досвід проведення товарознавчих досліджень фахів-
цями Експертної служби МВС України свідчить про те, що в окре-
мих випадках для якісного та об’єктивного проведення досліджень в 
обов’язковому порядку необхідно пропонувати ініціатору їх проведення 
залучати спеціалістів з інших напрямів експертних досліджень. Наприк-
лад, під час дослідження дисків для лазерних систем зчитування типу 
CD чи DVD — спеціалістів у сфері інтелектуальної власності, під час 
дослідження продуктової групи товарів — спеціалістів зі спеціальних 
видів досліджень тощо.

В окремих випадках, за наявності обґрунтованих підстав під час 
оформлення результатів досліджень доцільно формулювати так званий 
“умовний” висновок, зазначаючи у синтезуючій частині та висновках: 
“за умови, що об’єкт дослідження не є фальсифікованим”.

4. Питання визначення вартості несертифікованої продукції, яка вво-
зиться на ринки України шляхом контрабанди без урахування всіх видів 
податків та зборів, у тому числі мита.

На думку авторів вартість майна, яке може бути реалізовано, до-
цільно визначати за цінами можливої реалізації відповідно до поста- 
нови Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 р. № 1340 “Про поря-
док обліку, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у 
власність держави, і розпорядження ним”, тобто ринкову вартість про-
дукції визначати з урахуванням проведення усіх необхідних для цього 
процедур: розмитнення, оплати сертифікату тощо [6].

Також, під час проведення оцінки групи товарів, які підлягають 
обов’язковій сертифікації, слід направляти клопотання ініціатору екс-
пертизи про надання на дослідження відповідного сертифікату та, у разі 
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його відсутності, повідомляти ініціатора про неможливість проведення 
цього дослідження, або у разі отримання згоди на визначення вартості 
утилізації — визначати вартість утилізації.

Крім цього, необхідно вимагати від ініціатора експертизи, об’єкта-
ми якої є несертифікована продукція, акти технічного стану цієї про-
дукції щодо її справності та безпечності для використання.

З метою усунення наявних проблем, пов’язаних з визначенням 
вартості несертифікованої, неліцензійної, фальсифікованої, контра-
фактної, неякісної та небезпечної продукції із застосуванням для цього 
єдиного підходу доцільно:

1. Провести науково-практичний семінар з представниками митної 
служби та експертних установ для обговорення актуальних проблем, 
пов’язаних з визначенням вартості контрафактної, неліцензованої про-
дукцієї, що потрапила на територію України шляхом контрабанди, та 
прийняттям відповідних рішень щодо їх усунення.

2. Розглянути питання щодо розробки відповідного класифікатору 
або переліку несертифікованої продукції, яка може бути реалізована 
у разі її придатності до використання, та яка має бути утилізована/
ліквідована як небезпечна або непридатна до використання.

3. Розробити методичні рекомендації з визначення вартості несер-
тифікованої, неліцензійної, фальсифікованої, контрафактної, неякісної 
та небезпечної продукції.

список використаної та рекомендованої літератури
 1. Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання 

неякісної та небезпечної продукції: Закон України від 14 січня 2000 року // Відомості 
Верховної Ради України. — 2000. — № 12. — Ст. 95.

 2. Про стандартизацію й сертифікацію: декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 
1993 року // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 27. — Ст. 289.

 3. Оцінка майнових прав інтелектуальної власності: національний стандарт № 4 від  
3 жовтня 2007 року // Офіційний вісник України. — 2007. — № 75. — С. 24.

 4. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року // Відомості 
Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 30. — Ст. 379.

 5. Методика визначення вартості майна / [А.І. Лозовий, О.С. Донцова, С.М. Бобриць-
кий, О.І. Стебіх]. — Харків: СПДФО Канюк Л.І., 2004. — 112 с.

 6. Про порядок обліку, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у 
власність держави, і розпорядження ним: постанова Кабінету Міністрів України 
від 25 серпня 1998 року // Офіційний вісник України. — 1998. — № 29. — С. 117.

 7. Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні: наказ Держав-
ного комітету України по питанням технічного регулювання та споживчої політики 
від 1 лютого 2005 року // Офіційний вісник України. — 2005. — № 19. — С. 117.

 8. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами: на-
каз Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року // Офіційний вісник 
України. — 2007. — № 86. — С. 197.



373

резюме
Раскрыты актуальные проблемы экспертов-товароведов при определении стоимости 

товаров народного употребления. Рассмотрены определения терминов: несертифици-
рованная, нелицензионная, фальсифицированная, контрафактная, некачественная и 
небезопасная продукция. Предложены пути решения актуальных проблем, которые 
возникают на практике у экспертов-товароведов.

Summary
There is the topical problem of determining the cost of consumer goods. Definition of 

terms: non-certified products, unlicensed products, faked products and counterfeit products, 
non-quality and dangerous products. The ways of solving actual problems that are in practice 
of expert-merchandise.

о.о. желавська, провідн. судовий експерт

Київський НДІ судових експертиз

Визначення ріВня зниження якості  
юВелірних ВиробіВ через наяВність дефектіВ, 

поШкоджень та показникіВ зносУ

Надані рекомендації щодо визначення рівня зниження якості ювелірних 
виробів через наявність дефектів, пошкоджень та показників зносу цих виробів 

при проведенні судових товарознавчих експертиз ювелірних виробів.

Досить часто в експертній практиці щодо дослідження ювелірних 
виробів доводиться визначати саме залишкову їх вартість, тобто ринко-
ву вартість ювелірних виробів з урахуванням їх товарного стану, а саме: 
через наявність дефектів, пошкоджень або експлуатаційних ознак зносу. 
При цьому дефекти ювелірних виробів, як правило, носять виробни-
чий характер, а пошкодження або ознаки зносу виникають внаслідок 
експлуатації виробів.

Ювелірні вироби, що знаходилися в експлуатації, знижують свою 
якість на певний розмір зносу. Знос — це результат зношування, що 
характеризується погіршенням чи втратою якості (властивостей) виро-
бів. Визначення кількісної міри зносу, вираженої в зміни даного стану 
виробу по відношенню до первісного, є однією із задач товарознавчих 
досліджень.

Фактори, що знижують якість ювелірних виробів, визначають таки 
види зносу:

а) фізичний знос — стан ювелірного виробу, що характеризується 
видимим руйнуванням та (чи) погіршенням їх властивостей у результаті 
різних впливів (може бути загальним і місцевим);
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б) моральний знос — зміна властивостей виробів, що характеризу-
ється невідповідністю їх сучасному напрямку моди, стилю, технології 
тощо. Слід зазначити, що для товарної грипи-ювелірні вироби, цей 
вид зносу малозначний.

Ці показники, що знижують споживчі властивості ювелірних ви-
робів, а відповідно також їх вартість, класифікуються за багатьма озна-
ками: місцем розташування, ступенем впливу на якість (малозначні, 
значні, припустимі, критичні, неприпустимі), причиною виникнення 
внаслідок різних негативних факторів, стадії виникнення (сировинний, 
виробничий та невиробничий, експлуатаційний), можливістю усунен-
ня, умовами виявлення (явний і прихований).

На підставі узагальнення експертної практики експертів-товаро-
знавців КНДІСЕ, існуючих нормативно-технічних документів та по-
сібників [1–8] запропоновані підходи розрахунку відсотку втрати якості 
ювелірних виробів, що зведені в таблицю.

При застосуванні змісту таблиці потрібно керуватися такими пра-
вилами:

1) при наявності у виробу декількох дефектів, відсоток втрати якості 
встановлюється по найбільшому дефекту, при наявності у виробу чис-
ленних дефектів відсоток зниження якості збільшується на 10–30% у 
залежності від наявності та характеру дефектів;

2) дані таблиці встановлення рівня зниження якості виробів у від-
сотках являються орієнтовними. У кожному окремому випадку при 
встановленні відсотку зниження якості необхідно враховувати вид ви-
робу, місце розташування та розмір дефекту, можливість його усунен-
ня, вплив дефекту на зовнішній вигляд та експлуатаційні властивості 
виробів та ін.;

3) дефекти, які розташовані на закритих (невидимих) ділянках, при 
визначенні зниження якості враховуються тільки у тих випадках, коли 
вони впливають на експлуатаційні властивості виробів;

4) у випадку коли потрібно встановити вартість ювелірного гарні-
тура, а кожний з ювелірних виробів має свої показники втрати якості, 
потрібно визначити у відсотках втрату якості кожної одиниці виробу, 
виходячи з існуючих показників, а потім розрахувати вартість всього 
гарнітуру;

5) якщо в результаті застосування пропонованих відсотків втрати 
якості вартість ювелірного виробу стає нижче відповідної закупівельної 
вартості на дорогоцінні метали в брухті, то вартість виробу визначаєть-
ся за діючими закупівельними цінами на дорогоцінні метали в брухті;
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6) нові вироби, без виробничих дефектів, не мають знижки. При 
цьому слід зазначити, що трапляються випадки коли при проведенні 
товарознавчих досліджень нових ювелірних виробів, експерт встанов-
лює, що досліджувані вироби (як правило це імпортовані ювелірні 
вироби) не в повній мірі мають всі необхідні реквізити відповідно до 
вимог законодавства України. Наприклад, відсутні клейма, іменники 
підприємства — виробника, етикетки, пломби тощо. В цих випадках, 
при встановленні вартості ювелірних виробів у кожному окремому 
експертному впровадженні потрібно підходити індивідуально та у ви-
падку коли матеріальні затрати на їх виправлення дуже незначні та у 
порівнянні з вартістю самого ювелірного виробу несуттєві, доцільно 
наявністю зазначених недоліків знехтувати. Так на час написання даної 
статті пробірний тариф на виконання експертно-пробірних робіт, у тому 
числі і клеймування, які здійснюють органи Державного пробірного 
контролю України — Центральне казенне підприємство пробірного 
контролю, складає:
–  пробірна плата за випробування для виробів з золотих та паладієвих 

металів: від 1,26 грн. до 3,39 грн. за один грам у залежності від різних 
факторів (найменування та виду виробів, джерела їх надходження 
тощо);

–  пробірна плата за випробування для виробів з платинових металів: від 
2,60 грн. до 8,10 грн. за один грам у залежності від різних факторів 
(найменування та виду виробів, джерела їх надходження тощо);

–  пробірна плата за випробування для виробів зі срібних металів: від 
0,25 грн. до 1,32 грн. за один грам у залежності від різних факторів 
(найменування та виду виробів, їх ваги, джерела їх надходження 
тощо);

–  пробірна плата за клеймування виробів із золота, платини та пала - 
дію, за один відбиток: від 1,03 до 1,56 у залежності від методу клей-
мування (механічне, лазерне, електроерозійне);

–  пробірна плата за клеймування виробів зі срібла, за один відбиток: 
від 0,29 до 0,53 у залежності від методу клеймування (механічне, 
лазерне, електроерозійне).*
7) при встановленні залишкової вартості ювелірних виробів зі встав-

ками та при наявності в цьому виробі каменів з дефектами або пошкод-
женнями, потрібно брати до уваги той факт, що гемологи визначаючи 

* Інформація надана відповідно до “Тарифів на виконання експертно-пробірних та інших 
робіт (надання послуг), виконуваних Центральним казенним підприємством пробірного 
контролю” від 26.01.2012 року [9].
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Таблиця.  Відсотки втрати якості ювелірних виробів у залежності від їх товарного 
стану, показників зносу та дефектів

№ 
п/п Товарний стан виробу, показники зносу та дефекти Втрата 

якості, % 

1 Потертості поверхні, у тому числі частковий схід прошарку 
покриття з іншого металу, емалі, чорніння тощо, в залежності 
від ступеню виразності:

–  дефекти, що майже невидимі неозброєним оком — 2%;
–  дефекти, що видимі неозброєним оком, що незначно 

погіршують зовнішній вигляд виробу — 5%;
–  дефекти, що видимі неозброєним оком, що погіршують 

зовнішній вигляд виробу — 8%;
–  дефекти, що видимі неозброєним оком, що значно по-

гіршують зовнішній вигляд виробу — 10% 

2–10

2 Подряпини та вибоїни поверхні, в залежності від ступеню 
виразності:

–  дефекти на лицевій та внутрішній стороні, що незначно 
погіршують зовнішній вигляд виробу — 5%;

–  дефекти на лицевій та внутрішній стороні, що погіршу-
ють зовнішній вигляд виробу — 10%;

–  дефекти на лицевій та внутрішній стороні, що значно 
погіршують зовнішній вигляд виробу — 20%

5–20

3 Деформація початкової форми, в залежності від ступеня ви-
разності:

–  дефекти на лицевій та внутрішній стороні, що незначно 
погіршують зовнішній вигляд виробу та не впливають на 
цілісність та художню композицію виробу — 5%;

–  дефекти на лицевій та внутрішній стороні, що погіршу-
ють зовнішній вигляд виробу та не впливають на ціліс-
ність та художню композицію виробу — 10%;

–  дефекти на лицевій та внутрішній стороні, що значно 
погіршують зовнішній вигляд виробу але не впливають 
на цілісність та художню композицію виробу — 20%;

5–20

4 Гострі ріжучі крайки 10–15

5 Наявність слідів ремонту, в залежності від ступеня вираз-
ності 

10–20

6 Дефекти замків та застібок: мимовільне відкривання, від сут-
ність пружин тощо 

до 15 

7 Втрата металу з’єднувальних деталей внаслідок їх зношува-
ності, в залежності від виразності:

–  дефекти на лицевій та внутрішній стороні, що незначно 
погіршують зовнішній вигляд виробу та не впливають на 
цілісність та художню композицію виробу — 5%;

5–20
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№ 
п/п Товарний стан виробу, показники зносу та дефекти Втрата 

якості, % 

–  дефекти на лицевій та внутрішній стороні, що погіршу-
ють зовнішній вигляд виробу та не впливають на ціліс-
ність та художню композицію виробу — 10%;

–  дефекти на лицевій та внутрішній стороні, що значно 
погіршують зовнішній вигляд виробу але не впливають 
на цілісність та художню композицію виробу — 20%

8 Дефекти прошарку покриття з іншого металу, емалі, чорніння 
тощо: різного роду пошкодження, відколи, неповне покриття 
поверхні, втрата покриття інше, в залежності від відсотку 
площі пошкодження:

–  5 — 10%
–  11 — 30%
–  31 — 80%

5–30

9 Наявність розосереджених пор на покритті з іншого металу, 
емалі, чорніння тощо, в залежності від ступеня виразності 

до 10

10 Нечіткість зображення у виробах зі штампованим, чеканним, 
гравірованим, філігранним та різьбленим малюнком, в залеж-
ності від ступеня виразності:

–  нечіткість, що майже невидима неозброєним оком — 5%;
–  нечіткість, що видима неозброєним оком, що частково 

погіршує зовнішній вигляд виробу — 10%;
–  нечіткість, що видима неозброєним оком, що погіршує 

зовнішній вигляд виробу — 20%;
–  нечіткість, що видима неозброєним оком, що значно 

погіршує зовнішній вигляд виробу — 30% 

до 30

11 Наявність зайвого клею у місцях закріплення вставок, в за-
лежності від ступеня виразності 

до 10 

12 Плями різного походження та ступеню прояву, в залежності 
від ступеня виразності 

до 5

13 зазори, нестійке закріплення, хитання окремих деталей виро - 
бу в залежності від ступеня виразності:

–  дефекти, що майже непомітні — 5%;
–  дефекти, що незначно погіршують зовнішній вигляд 

виробу та функціональні властивості — 10%;
–  дефекти, що погіршують зовнішній вигляд виробу та 

його функціональні властивості — 15%;
–  дефекти, що значно погіршують зовнішній вигляд ви-

робу та його функціональні властивості — 20% 

5–20 

14 Патьоки, напливи покритті з емалі, фарби тощо, в залежності 
від ступеню виразності

до 10

Продовження таблиці
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Закінчення таблиці

№ 
п/п Товарний стан виробу, показники зносу та дефекти Втрата 

якості, % 

15 Від’єднання окремих елементів, порушення цілісності або 
форми деталей, в залежності від ступеню виразності:

–  дефекти на лицевій та внутрішній стороні, що незначно 
погіршують зовнішній вигляд виробу та не впливають на 
цілісність та художню композицію виробу — 5%;

–  дефекти на лицевій та внутрішній стороні, що погіршують 
зовнішній вигляд виробу та не впливають на цілісність 
та художню композицію виробу — 10%;

–  дефекти на лицевій та внутрішній стороні, що значно 
погіршують зовнішній вигляд виробу але не впливають 
на цілісність та художню композицію виробу — 20% 

5–20

вартості цих каменів вже врахували існуючи їх недоліки. Тобто, для 
таких виробів, запропоновані відсотки втрати якості потрібно застосо-
вувати до вартості цих виробів з відрахуванням вартості каменів;

8) при дослідженні ювелірних виробів, що мають пошкодження або 
дефекти, у тому числі і виробничого характеру, які можливо усунути 
шляхом проведення ремонтних робіт, зниження початкової ціни про-
водиться на розмір середньої вартості потрібних ремонтних робіт;

9) дефекти (подряпини, потертості, вибоїни тощо), які видно тільки 
із застосуванням лупи більш як з двохкратним збільшенням, не врахо-
вуються при розрахунку втрати якості;

10) вироби з великім ступенем деформації або значними дефекта-
ми чи втратою конструктивних елементів та неможливістю або недо-
цільністю проведення ремонтних/реставраційних робіт, оцінюються 
як брухт.
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резюме
В статье изложены практические рекомендации относительно определения уровня 

снижения качества ювелирных изделий из-за наличия дефектов, повреждений и пока-
зателей износа этих изделий, которые следует использовать при проведении судебных 
товароведческих исследований.

Summary
This article provides practical advice on determining the level of decline in the quality of 

jewelry due to defects, damage and wear performance of these products, to be used in carrying 
out judicial investigations merchandising.

е.и. рудакова, зав. сектором
е.а. саганяк, канд. биол. наук, вед. научн. сотрудник

В.л. рудаков, зав. сектором

Крымский НИИ судебных экспертиз

экспертные исследоВания  
изделий из кожи

Настоящая статья посвящена исследованию изделий из кожи, выявлению 
явных и скрытых производственных дефектов. На примере случая из экс-
пертной практики приведены наиболее часто встречающиеся дефекты кожи 
и скрытые технологические, производственные, а также дефекты, прояв-

ляющиеся в процессе эксплуатации кожаных изделий.

В последние годы наблюдается значительный рост числа эксперт-
ных исследований и экспертиз, объектами которых являются изделия 
из кожи.

Объективными причинами роста числа таких экспертиз является 
состояние рынка кожаных изделий. С одной стороны отсутствие конт-
роля качества ввезенных на территорию Украины изделий, приводит к 
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преобладанию на рынке низкокачественных кожаных изделий, изго-
товленных из некачественного материала, с нарушениями требованиям 
конструирования и сборки изделий, с другой стороны — повышение 
требовательности потребительского спроса вследствие высоких цен на 
кожаные изделия.

Необходимость назначения комплексных судебных экспертиз в 
гражданском процессе возникает в случаях, связанных с судебным 
разбирательством дел о качестве кожанах изделий, установления при-
чин возникновения тех или иных дефектов. Эксперты должны указать 
материал, из которого изготовлено изделие, дать его описание и клас-
сификацию выявленных дефектов. Согласно методическим разработ-
кам по определению качества товаров народного потребления, дефекты 
подразделяются на явные и скрытые. К явным дефектам относятся 
видимые (различимые) в изделии на момент его изготовления и реа-
лизации (продажи). К скрытым — относятся дефекты, проявляющиеся 
в результате эксплуатации [1].

В результате указанных выше нарушений товар может иметь ряд 
скрытых дефектов производственного характера, которые проявляются 
в период гарантийного срока ношения, процессе химчистки. Однако, 
образование дефектов, может произойти вследствие неправильной 
эксплуатации, по вине потребителя, в результате несоблюдения тех-
нологического процесса при химчистке или неправильном хранении 
кожаных изделий.

Наша предыдущая статья посвящена дефектам кожаных изделий, 
образовавшимся в процессе несоблюдения технологического процесса 
при их химической чистке [2].

Настоящая статья посвящена проявлению скрытых производствен-
ных дефектов в процессе эксплуатации кожаных изделий.

В Крымский НИИ судебных экспертиз на исследование поступил 
женский плащ для установления материала из которого он изготовлен, 
характера и причин, проявившихся на нём дефектов в процессе носки, 
в осенний (влажный) период года.

С этой целью проводились биологические, трасологические и това-
роведческие исследования.

Внешний осмотр плаща и выявление дефектов проводился экс-
пертами методом визуального осмотра невооруженным глазом и с по-
мощью лупы трехкратного увеличения при естественном освещении. 
Размерные характеристики снимались при помощи линейки с ценой 
деления 1 мм (ГОСТ 427–56), Толщину основного материала плаща 
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измеряли микрометром с точностью измерения 0,01 мм и пределами 
измерения от 0 до 25 мм.

Состав материала исследовали органолептическими методами и в 
поле зрения микроскопов МБС-10 (увеличение 8,4–98×, отраженный, 
косо-падающий свет) и Биолар (свет проходящий, увеличение до 200 
раз). Приготовление препаратов для микроскопического исследования 
проводили по общепринятой методике в глицериновой среде.

Внешним осмотром установлено, что представленный на иссле-
дование женский плащ красного цвета, удлинённого прилегающего 
силуэта, сзади — со встречной складкой, отрезной по талии, с поясом, 
втачными рукавами, отложными воротником, лацканами и манжетами. 
Застегивается плащ на пуговицы из красного полимерного материала. 
Карманы — боковые, прорезные с клапанами.

Подкладка плаща из синтетического материала красного цвета, 
отлетная, простеганная ромбовидными строчками.

Верх плаща состоит из 14 приблизительно одинаковых по площади 
прямоугольной и трапециевидной формы кусков рыхлого, тягучего  
(легко растягивается руками) материала, похожего на кожу. Поверх-
ность материала имеет признаки технологической обработки (краше-
ние, пропитка) в виде искусственной мереи.

Пластины красного цвета отличаются по оттенку цвета, толщине 
и фактуре.

Толщина пластин варьирует от 0,8 до 2,3 мм. Более плотные пла-
стины имеют основу бархатистую на ощупь, относительно плотную и 
равномерно окрашенную. Более тонкие пластины отличаются по от-
тенку цвета (более темного красного цвета) и структуре. С изнаночной 
стороны этих пластин имеет место разной степени разволокнение, 
длина волокон до 1,5 мм. Через разволокнённую основу пластин, в 
местах сильного его истончения или даже повреждения (в результате 
растяжения) просматривается изнаночная часть верхнего слоя (отде-
лочного покрытия)

На материале отсутствуют штампы или какая-либо маркировка о 
составе материала, из которого изготовлен верх плаща.

Микроскопическим исследованием установлено, что материал 
представляет собой спилок кожи образованный рыхлым слоем раз-
нонаправленных пучков, коллагеновых волокон (пучков состоящих из 
тонких веретенообразных фибрилл, расположенных параллельно друг 
другу). Структурные элементы поверхностного слоя натуральной кожи 
(мереи) и разделение кожи на слои отсутствуют.
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Таким образом, установлено, что для изготовления верха плаща 
использовались рыхлые, легко растягивающиеся и деформирующиеся 
спилки кожи, характеризующиеся разной толщиной, степенью разво-
локнённости и слабой прочностью.

Согласно литературным данным, такие спилки кожи могут исполь-
зоваться только при изготовлении сумок и перчаток, и не используются 
для изготовления верхней одежды (плащей, курток и пальто) [3].

При исследовании дефектов плаща установлено, что на нем име-
ются незначительные загрязнения по низу изделия. Данный признак 
является эксплуатационным и свидетельствует о непродолжительном 
сроке его эксплуатации.

На исследуемом плаще были выявлены следующие явные дефекты:
–  пропуски и слабина нитей в строчках и швах, разное расположение 

строчек от краев деталей и швов;
–  обрывы нитей в отделочных строчках верха и подкладки;
–  осыпание срезов подкладочной ткани в соединениях подкладки с 

бортами, пройм рукавов (не обметаны);
–  необработанные края карманов, обрывы и не закрепление нитей;
–  боковые швы отлетной подкладки не прикреплены к боковым швам 

верха изделия навесными держателями;
–  производственный мусор на изнаночной стороне верха изделия (нити 

различных цветов);
–  края петель не закреплены;
–  несоответствие частей пояса и неправильное стачивание швов (до-

пускается не более чем из трех частей);
–  подборта сшиты из четырех частей (допускается не более чем из 

трех частей);
–  не захват прокладочного материала (флезелина) в шов;
–  дефект строчки в виде образования множественных петель и пере-

плетений нитей;
–  разволокнение изнаночной стороны кожи, описанное выше.

Все вышеперечисленные дефекты (кроме последнего) возникли в 
процессе пошива плаща.

На исследуемом плаще были выявлены следующие скрытые де-
фекты:
–  коробление воротника и клиньев низа спинки (деформация);
–  отсутствие крепления (проклейки) бортовой тесьмы (х/б кромки) в 

местах, подвергающихся наибольшему растяжению, в частности на 
складках, бортах (дублирование деталей);
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–  отсутствие крепления (проклейки) бортовой тесьмы (х/б кромки) 
низа изделия;

–  перекос изделия в процессе носки из-за неравномерного растяжения 
кусков кожи разной толщины.
Указанные дефекты являются дефектами производственного и тех-

нологического характера, которые значительно ухудшают внешний вид 
изделия, препятствуют возможности его использования потребителем 
в полном объеме, во всех качественных показателях, предусмотренных 
для данного вида товара. Явные дефекты не связаны с эксплуатацией, а 
скрытые дефекты, имеющиеся в данном пальто, проявились в началь-
ный период эксплуатации и имеют один источник происхождения —  
нарушение технологии изготовления одежды и не соответствуют тех-
нической документации и ГОСТАм [4,5,6,7,8].

Принятие Закона Украины “О защите прав потребителей” [9] по - 
высило правовую грамотность населения в защите своих прав и от-
ветственность производителей и продавцов за производимый и про-
данный ими товар

Этот закон регулирует отношения между потребителями товаров и 
производителями, исполнителями продавцами в условиях разных форм 
собственности и определяет механизм реализации государственной 
защиты прав потребителей. Статья 8 Закона Украины регламентируют 
права потребителя в случае приобретения некачественного товара.

Проведение экспертных исследований изделий из кожи необхо-
димы для установления причины появления дефектов в изделиях и 
разрешения спорных вопросов между истцом и ответчиком.
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резюме
Викладено послідовність дій експертів при виконанні досліджень виробів зі шкіри: 

встановлення походження матеріалу, опис пластин, з яких виготовлені шкіряні вироби, 
виявлення явних і прихованих дефектів встановлення їх походження (технологічні, 
виробничі або в процесі використання), і як підсумок — встановлення походження 
дефектів шкіряних виробів, які стали причиною непридатності їх для експлуатації.

Summary
Experts described the steps when doing research leather products: identification of the origin 

of the material, the description of the plates making up the leather, identifying the explicit and 
hidden defects in the establishment of origin (technological, manufacturing or in socks), and 
as a result — the identification of the origin of defects leather that caused the unsuitability of 
the product for.
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7 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

н.В. кісіль, канд. сільськогосп. наук, заст. директора

Науково-дослідний центр судової експертизи  
з питань інтелектуальної власності

особлиВості проВедення експертних 
досліджень, поВ’язаних з літератУрниМи 

тВораМи наУкоВого характерУ

Розглянуто загальні методичні підходи до проведення експертних досліджень 
у сфері інтелектуальної власності, пов’язаних з літературними творами 

наукового характеру

З метою розширення міжнародного культурного обміну, станов-
лення цивілізованого ринку інтелектуальної власності 31 травня 1995 
року Україна приєдналася до Паризького акта Бернської конвенції про 
охорону літературних і художніх творів. Відповідно до вищезазначеної 
конвенції [1] країни, до яких застосовується Конвенція, утворюють 
Союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори. При 
цьому, як вказано у статті 2 [1], “термін “літературні і художні твори” 
охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би спо-
собом і в якій би формі вони не були виражені, як-то: книги, брошури 
та інші письмові твори...”. У статті 8 Закону України “Про авторське 
право та суміжні права” [2], зокрема, зазначено: “об’єктами авторського 
права є твори в галузі літератури, науки і мистецтва, а саме: літературні 
письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, техніч-
ного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо)”.

Відповідно до статті 5 Закону України “Про наукову і науково-техніч-
ну діяльність” [3], “вчений при здійсненні наукової, науково-технічної 
та науково-педагогічної діяльності зобов’язаний: не завдавати шкоди 
здоров’ю людини, її життю та довкіллю; додержуватися етичних норм 
наукового співтовариства, поважати право на інтелектуальну власність”.  
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Між тим, на практиці спостерігаються не поодинокі випадки неправо-
мірного використання творів наукового характеру. Найчастіше справи 
про захист авторських прав на наукові твори розглядаються у цивіль-
ному процесі. Слід відмітити, що останнім часом спостерігається тен-
денція до посилення уваги правоохоронних та контролюючих органів 
до якості виконання науково-дослідних робіт, зокрема, до наявності 
фактів використання у роботах, що створюються за рахунок коштів 
державного бюджету, недобросовісних запозичень з раніше створених 
наукових праць. Для з’ясування обставин, які мають істотне значення 
для справи і потребують спеціальних знань, призначається судова екс-
пертиза.

На сьогоднішній день загальні рекомендації проведення експертних 
досліджень літературних творів викладені у Методиці проведення судо-
вих експертиз літературних творів [4], що внесена до Реєстру методик 
судових експертиз Міністерства юстиції України. В той самий час дос-
лідження, які проведені при підготовці цієї методики, а також наявна 
експертна практика показали, що у зв’язку з тим, що твори науки за 
своєю сутністю істотно відрізняються від творів художньої літератури і 
мистецтва, такий специфічний об’єкт експертних досліджень вимагає 
розробки окремих методичних підходів до вирішення певних експерт-
них завдань.

У даній статті запропоновано підходи, які дозволяють встанови-
ти факт використання наукового твору, що, виходячи з аналізу екс-
пертної практики, є основним завданням судової експертизи у сфері 
інтелектуальної власності, об’єктом якої є літературні твори наукового 
характеру.

Враховуючи природу вищезазначених творів, на вирішення експер-
тизи у сфері інтелектуальної власності можуть бути поставлені питання 
щодо використання певного твору одним з таких способів: відтворення 
(повне чи часткове); переклад; внесення змін (анотація, адаптація, інша 
переробка твору); включення твору як складової частини до збірників, 
енциклопедій тощо.

Питання щодо використання певного наукового твору, що ставляться 
на вирішення експерта, можуть бути сформульовані наступним чином:

•  Чи мало місце відтворення літературного твору наукового ха-
рактеру (назва твору 1) або його частини, що має самостійне 
значення, при створенні твору (назва твору 2)?

•  Чи є твір (назва твору 1) переробкою твору (назва твору 2)? Якщо 
так, чи має ця переробка творчій характер?
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•  Чи є твір (назва твору 1) перекладом твору (назва твору 2)? Якщо 
так, чи має цей переклад творчий характер?

•  Чи включено твір (назва твору 1) як складову частину до збірни-
ка, енциклопедії тощо (назва твору 2)?

•  Чи містить у собі об’єкт дослідження (або його частина, яка може 
використовуватися самостійно) ознаки об’єкта авторського права 
згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?

Найчастіше перед судовим експертом ставиться завдання щодо 
встановлення факту використання твору через його відтворення.

У Законі [2] термін “відтворення” вживається у наступному зна-
ченні: “відтворення — виготовлення одного або більше примірників 
твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також 
їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у 
тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати 
комп’ютер”.

У Глосарії термінів з авторського права і суміжних прав Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності (ВОІВ) [5] вищезазначений термін 
визначено наступним чином: “відтворення твору — виготовлення одно-
го або більше примірників твору або значної його частини в будь-якій 
матеріальній формі, включаючи звукозапис і відеозапис. Найбільш 
загальновживаним способом відтворення є випуск видання твору. Пра-
во на відтворення представляє собою один з важливих компонентів 
авторського права”.

Отже, виходячи з вищевикладеного, відтвореним може бути як твір 
в цілому, так і його частина. При цьому законодавством передбачено 
охорону не лише творів в цілому, але й окремих їх частин, що відпо-
відають умовам охороноздатності. Так, згідно ст. 9 Закону [2], “частина 
твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригі-
нальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до 
цього Закону”.

Для встановлення факту використання літературного твору науко-
вого характеру на стадії порівняльного дослідження проводиться аналіз 
мовних елементів досліджуваних творів, способів їх відбору, вживання, 
взаємного поєднання та співвідношення. При цьому аналізуються еле-
менти змісту та форми цих творів, зокрема особливості вираження їх 
внутрішньої та зовнішньої форми. Елементами змісту творів наукового 
характеру, на наш погляд, є матеріал, який включає наукові факти, дані 
експериментів та спостережень, гіпотези, теорії тощо; а елементами 
форми — послідовність викладу наукових понять, логіка, система 
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роз криття наукових ідей і розміщення матеріалу (внутрішня форма), 
а також мова твору зі всіма лексичними особливостями включаючи 
наукові знаки і символи (зовнішня форма).

Відповідно до частини 3 статті 8 Закону [2], “правова охорона по-
ширюється 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”, тому при проведенні судової екс-
пертизи літературних творів наукового характеру посилену увагу слід 
приділяти дослідженню особливостей вираження внутрішньої та зов-
нішньої форми творів.

Якщо у тексті досліджуваного твору міститься наукова теорія (кон-
цепція тощо), яка була запозичена з твору іншого автора, проте вона 
втілена в іншу зовнішню та внутрішню форму, то з точки зору автор-
ського права порушення авторських прав можливо будуть й відсутні; 
між тим, безумовно, буде мати місце недотримання етичних норм, 
прийнятих у науковому співтоваристві. Але експерту слід враховувати, 
що авторським правом охороняється твір в цілому як єдність форми і 
змісту. Об’єктом авторсько-правової охорони не може бути відокрем-
лена від форми змістовна сторона продукту творчої діяльності (конста-
тація закономірностей, властивостей, явищ, поглядів міркування щодо 
вдосконалення чогось, що вже існує, тощо). Охорона надається твору 
в цілому як результату творчої діяльності, але передусім — у зв’язку з 
його формою, яка дозволяє відокремити твір за зовнішніми ознаками. 
При цьому окремі положення або пропозиції можуть бути предметом 
самостійної системи охорони.

При виявленні у результаті дослідження фрагментів тексту, що разом 
з певними текстуальними збігами містять окремі відмінності, аналізу-
ється характер цих збігів та відмінностей, при цьому необхідно врахо-
вувати, що ряд збігів та відмінностей у текстах досліджуваних творів 
може бути обумовлений необхідністю дотримання тих мовних засобів 
та стилістичних норм, що є характерними для цього виду творів.

Окремі збіги у фрагментах досліджуваних творів також можуть 
бути обумовлені використанням при їх створенні таких самих норма-
тивних документів, літературних джерел та архівних даних, особливо 
якщо факти, що в них викладені, об’єктивно існували та відображені в 
різноманітних джерелах інформації. У зв’язку з тим, що науковий твір 
на відміну від літературно-художніх творів, не може бути створений 
вченим без глибокого дослідження праць інших вчених певної галузі 
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знань, відповідно, наявність у творі окремих фрагментів, що мають 
текстові збіги з фрагментами твору іншого автору, ще не є свідченням 
використання чужого твору. Так, збіг окремих фрагментів текстів тво-
рів наукового характеру може бути викликаний використанням цитат 
(коротких уривків) з опублікованих творів. Про правомірність таких 
дій свідчить стаття 21 Закону [2], де, зокрема, зазначено: “Без згоди 
автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов’язковим 
зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається: 1) ви-
користання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, 
виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з га-
зет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, 
полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого 
цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких 
уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або 
програми мовлення…”.

У ст. 1 Закону [2] визначено термін “цитата”: “цитата — порівняно 
короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опу-
блікованого твору, який використовується, з обов’язковим посиланням 
на його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з 
метою зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання на 
погляди іншого автора в автентичному формулюванні”.

Між тим, якщо у результаті проведеного дослідження буде встанов-
лено, що у тексті досліджуваного твору не міститься посилань на раніше 
опублікований твір, який є об’єктом дослідження, відповідно не може 
бути й підстав розглядати виявлені текстуальні запозичення як цитати.

В експертній практиці зустрічаються випадки, коли відмінності 
у фрагментах творів полягають лише в застосуванні різного порядку 
слів у відповідних реченнях, вилученні або додаванні окремих слів у 
реченнях, заміні в тексті словесних одиниць їх еквівалентами (“екві-
валент — щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне; те, що повніс-
тю відповідає чому-небудь, може його замінювати або виражати…”  
[6, с. 337]). Між тим, в заміні в тексті словесних одиниць їх еквівален-
тами, в перестановці місцями слів, речень, абзаців немає творчості, 
оскільки таке підставлення еквівалентів доступне будь-якій людині. 
Іонас В.Я. підкреслював [7, с. 35], що при зміні мовних засобів (в лі-
тературному творі — слів), які не потребують творчості, не може бути 
створено творчосамостійний твір: така заміна не суттєва. Мова твору 
не піддається запозиченню, її можна лише цитувати із зазначенням 
джерела, в іншому випадку буде мати місце плагіат [7, с. 46].
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Отже, про використання твору наукового характеру можуть свід- 
чити наступні ознаки: аналогічна послідовність викладення наукових 
понять, логіка, система розкриття наукових ідей і розміщення мате-
ріалу, використання однакових цитат у текстах досліджуваних творах, 
наявність таких самих помилок у текстах, використання характерної 
для певного твору лексики, фразеологізмів тощо.
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резюме
На основе анализа экспертной практики предложены подходы, которые позволяют 

установить факт использования научных произведений при создании других произведе-
ний. Сформулированы признаки, свидетельствующие про использование произведения 
научного характера, а именно: аналогичная последовательность изложения научных 
понятий, логика, система раскрытия научных идей и размещения материала, исполь-
зование одинаковых цитат в текстах исследуемых произведений, наличие одинаковых 
ошибок в текстах, использование характерной для определенного произведения лексики, 
фразеологизмов и т.д.

Summary
Based on the analysis of expert practice suggested approaches that establish the fact of the 

use of scientific works in making other products. Formulated indications of use of the work of a 
scientific nature, namely, a similar sequence of presentation of scientific concepts, logic, system 
of disclosure of scientific ideas and organize material, the use of identical passages in the texts 
studied works, the presence of the same mistakes in the text, the use of a distinct product of 
vocabulary phraseology, etc.
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Науково-дослідний центр судової експертизи  
з питань інтелектуальної власності

підходи та Методи Визначення  
розМірУ збиткіВ Внаслідок порУШення 

аВторських праВ на коМп’ютерні програМи

У статті досліджені підходи та методи, які застосовуються для визначення 
розміру збитків внаслідок порушення авторських прав на комп’ютерні програ-
ми. Надано узагальнену оцінку практичного застосування вказаних підходів 

та методів у висновках судових експертиз.

Проблема уніфікації підходів до визначення розміру збитків внаслі-
док порушення авторських прав на комп’ютерні програми на сьогодні 
не вирішена. У разі виникнення подій, що спричиняють порушення 
авторських прав на комп’ютерні програми при проведенні судових 
експертиз у вигляді збитків, власникам програмного забезпечення 
необхідно знати, яким чином розраховується така шкода і наскільки 
постраждав їх об’єкт інтелектуальної власності, для обґрунтування 
позову при зверненні до суду. Відповідачам щодо таких спорів також 
необхідно проаналізувати розмір збитків, щоб забезпечити свої інтер-
еси. Крім того, у зв’язку з відсутністю уніфікації підходів і методів 
визначення розміру збитків внаслідок порушення авторських прав на 
комп’ютерні програми виникають труднощі при проведенні судових 
експертиз та експертних досліджень за спеціальністю 13.9 “Економічні 
дослідження у сфері інтелектуальної власності”. Саме тому актуальною 
є необхідність у всебічному аналізі підходів та методів визначення роз-
міру збитків, що дозволить сформувати обґрунтовані методичні підходи 
і рекомендації при вирішенні цього питання судовими експертами.

Проблемі визначення збитків внаслідок порушення майнових прав 
на об’єкти інтелектуальної власності присвячені праці як зарубіжних, 
так і вітчизняних авторів. Зокрема, це теоретичні і практичні розроб-
ки зарубіжних дослідників: Дж. Русма (J. Roosma), Дж. Керр (J. Kerr)  
і Р. Рейли (R.F. Reilly) [15], а також вітчизняних авторів: О. Бутніка-
Сівер ського [10], А. Коваль [13] тощо. Однак поки що на практиці існу-
ючі теоретичні підходи та методи, в межах цих підходів, застосовуються 
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мало. Це пов’язано з відсутністю певної стандартизації та методики для 
визначення розміру збитків (упущеної вигоди) внаслідок порушення 
авторських прав на комп’ютерні програми.

Наявність збитків є першою й обов’язковою умовою відповідаль-
ності за їх спричинення. У зв’язку з цим важливо визначити поняття 
“збитки”. Узагальнюючи теоретичну базу — законодавство України 
(ст. 22 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) [4], ст. 244 (гла-
ва 2) Господарського кодексу України [1]), підзаконні відомчі акти 
тощо, необхідно зазначити, що під збитками слід розуміти реальні і/
або необхідні витрати правовласника (ліцензіара і/або ліцензіата) на 
роботи, послуги та матеріали в ринкових цінах (за станом або на дату 
порушення, або на дату проведення експертизи, або на дату, визна-
чену судовим актом), необхідні для відновлення порушеного права, а 
також неодержані доходи, які правовласник (ліцензіар і/або ліцензіат) 
отримав би за звичайних умов цивільного обороту, якби його право не 
було порушене. З цього визначення виходить, що розмір збитків визна-
чається сумою витрат, необхідних для відновлення порушеного права, 
“втраченим майном” (реальний збиток) і величиною неодержаних до-
ходів (упущеної вигоди).

Вибір підходів та методів до визначення розміру збитків (матері-
альної шкоди та/чи упущеної вигоди) внаслідок порушення авторських 
прав на комп’ютерні програми, залежить від ряду обставин, зокрема: 
характеру та виду правопорушення, суб’єктного складу та виду право-
відносин, документів, наданих на дослідження і т.д.

Виходячи з ознаки джерела походження документів український вче-
ний та судовий експерт Бутнік-Сіверський О.Б. у практичній діяль ності 
виокремлює два підходи до визначення розміру збитків, а саме[10]:

•  підходи, які спираються на документи зі сторони власника;
•  підходи, які спираються на документи зі сторони порушника.
О.Б. Бутнік-Сіверський пропонує, щоб судовий експерт при розра-

хунку збитків дотримувався першого підходу, тобто визначав їх на осно-
ві документів власника, оскільки це буде об’єктивно та обґрунтовано.  
При цьому необхідно зауважити, що дійсно при розрахунку збитків у 
розумінні ст. 22 ЦКУ застосовувати документацію власника є більш 
обґрунтованим, оскільки, як правило, дохід порушника буде меншим 
за упущену вигоду, і, відповідно, на вимогу абз. 2 ч. 3 ст. 22 ЦКУ, за 
результуючий розмір необхідно приймати саме упущену вигоду, котра 
розраховується на підставі документів власника [4]. Але виконуючи 
вимоги п. 2.3.2 Інструкції про призначення та проведення судових 
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експертиз [6], в якій зазначено, що судовому експерту забороняється 
вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відобра-
жені в наданих йому матеріалах неоднозначно, слід звернути увагу на те, 
що судовий експерт повинен дослідити усі наявні в матеріалах справи 
документи, у тому числі і документи зі сторони порушника.

На підтвердження цього, можна привести норми ст. 99 Кримі-
нального процесуального кодексу України [3], відповідно до яких 
документом є спеціально створений з метою збереження інформації 
матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових 
знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані 
як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального 
провадження. Тому можна зробити висновок, що для судового експерта 
документами є матеріальні об’єкти, на яких за допомогою письмових 
знаків, звуку, зображення тощо зафіксована певна інформація і які 
наявні в матеріалах справи. Також судові експерти не можуть давати 
оцінку достовірності (підроблені чи не підроблені) документам, які зна-
ходяться в матеріалах справи, оскільки це не входить до їх компетенції, 
і повинні досліджувати всі наявні документи в матеріалах справи.

Підходи до визначення розміру понесених збитків у зв’язку з по-
рушенням авторського права, які на даний час використовуються 
оцінювачами, судовими експертами, можна класифікувати наступним 
чином (див. рис. 1):

Підхід “ціна на кількість”. Методи цього підходу базуються на тому 
припущенні, що введення в цивільний обіг однієї одиниці контра-
фактної продукції зупиняє аналогічне введення в цивільний обіг, при-
наймні, однієї одиниці легальної продукції. За таких умов вартісне ви-
раження збитку може визначатися шляхом множення ціни ліцензійної 
продукції на кількість контрафакту. Таким методом, як правило, ви-
значається упущена вигода правовласника. Для розрахунку доходу, що 
отримав правопорушник, користуються другим методом цього підходу, 
знаходять добуток від ціни контрафакту на його кількість. Це найпро-
стіші способи для визначення збитків, завданих у зв’язку з порушенням 
авторського права на комп’ютерні програми. Варто зазначити, що за 
умов визначення матеріальної шкоди використання методу “за ціною 
контрафакту на його кількість”, тобто реального доходу, який отримав 
правопорушник, на нашу думку є цілком доцільним. По-перше, цей ме-
тод не ускладнений трудомісткими розрахунками, по-друге, практично 
завжди в матеріалах кримінальної справи є необхідні документи для 
визначення матеріальної шкоди в рамках цього методу і, по-третє, дохід 
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правопорушника є реальний, такий який вже здійснився. Окрім цього, 
сама наявність доходу правопорушника є тим юридичним фактом, який 
прямо пов’язаний з порушенням, і у вартісному вираженні показує 
нижню межу матеріальної шкоди, яка нанесена правовласнику.

Оціночні підходи. Відповідно до п. 26 Національного стандарту № 4 
“Оцінка майнових прав інтелектуальної власності” [7], розмір збитків 
за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності 
визначається станом на дату оцінки із застосуванням оціночної про-
цедури накопичення прибутку (доходу), який не отримав суб’єкт права 
інтелектуальної власності та/або ліцензіат внаслідок неправомірного 
використання об’єкта права інтелектуальної власності, виходячи з 
обсягів виробництва та/або реалізації контрафактної продукції. Ствер-
джувати про схожість цього способу з методами “ціна на кількість” 
можна лише на перший погляд, оскільки поняття “оціночні процедури 

Рис. 1.  Класифікація підходів до визначення збитків у зв’язку з порушенням ав-
торського права на комп’ютерні програми
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накопичення прибутку (доходу)” охоплює всі наявні методи дохідного 
підходу, зокрема такі як пряма та непряма капіталізація.

В рамках класичних оціночних підходів (ринковий, дохідний та ви-
тратний) використовуються найбільш поширені три методи розрахунку 
збитку та упущеної вигоди у зв’язку з порушенням прав інтелектуальної 
власності, у тому числі і комп’ютерних програм, а саме: метод вартості 
“до і після” порушення; метод “якби не порушення”; метод фактичних 
витрат/втрат упущених можливостей [15, с. 158–175].

Метод вартості “до і після” порушення. За допомогою методу, що ба-
зується на вартості “до і після” порушення, збиток розраховується через 
порівняння вартості майнових прав на комп’ютерну програму до події, 
що спричинила збитки, та вартістю майнових прав на комп’ютерну 
програму після цієї події. Різниця, зрозуміло, являє собою економічний 
ефект від події, що спричинила збиток. Цей метод потребує оцінки 
вартості майнових прав комп’ютерної програми безпосередньо перед 
подією, що спричинила збиток та, власне, після неї.

Метод “якби не порушення”. За допомогою методу, що базується 
на правилі “якби не порушення”, величина збитку розраховується 
безпосередньо шляхом вирахування суми економічного доходу, який 
отримав би власник майнових прав на комп’ютерну програму “якби 
не” настання події, яка спричинила збитки. Як правило, цей метод 
складається з ретроспективного та перспективного прогнозів еконо-
мічного доходу, який би отримав власник. Ретроспективний прогноз 
починається з моменту настання першої події, яка спричинила збитки, 
і закінчується датою аналізу. Перспективний прогноз охоплює період 
з дати аналізу до моменту завершення події, яка спричинила збитки, 
та відсутності залишкового ефекту від цієї події. Зазвичай результат 
ретроспективного прогнозу приводиться до майбутньої вартості на дату 
аналізу, а результат перспективного аналізу — до поточної. Загальна 
величина збитку становить суму цих вартостей.

Метод фактичних витрат/втрат упущених можливостей. Цей 
метод оснований на минулих витратах на розробку та комерціаліза-
цію комп’ютерної програми до дати аналізу, минулих втрат упуще-
них можливостей по комерціалізації комп’ютерної програми до дати 
аналізу та майбутніх втрат упущених можливостей по комерціалізації 
комп’ютерної програми після дати аналізу.

Минулі витрати на розробку комп’ютерної програми охоплюють 
всі прямі та непрямі витрати, а також витрати на комерціалізацію та 
просування на ринку і підприємницький стимул (наприклад, справед-
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ливу ставку дохідності). Всі ці фактичні минулі витрати приводяться 
до поточної вартості на дату аналізу, як правило з врахуванням індексів 
інфляції.

Минулі втрати упущених можливостей включають доход, який отри-
мав би власник за відсутності події, яка спричинила збитки. Майбутні  
втрати упущених можливостей включають дохід, що отримав би власник 
в майбутньому за відсутності події, котра спричинила збитки.

Загальна величина збитку, розрахована за допомогою цього методу 
дорівнює сумі трьох складових: минулих витрат на розробку, минулих 
та майбутніх втрат упущених можливостей.

В усіх перерахованих методах визначення збитку в рамках оціноч- 
них підходів, економічний дохід може бути визначений багатьма різни-
ми способами. Так, дохід може бути визначений на основі збільшення/
зменшення кількості проданих примірників комп’ютерних програм, 
ціни за одиницю, ринкової частки, об’єму ринку і т.д. Також еконо-
мічний дохід може бути визначений на основі збільшення/зменшення 
постійних та змінних виробничих втрат, постійних та змінних збутових 
та адміністративних витрат або постійних та змінних витрат на наукові 
дослідження. Окрім цього, економічний дохід може бути визначений 
на основі збільшення/зменшення капітальних витрат, інвестицій в 
оборотний капітал або витрат на виплату процентів.

Зрозуміло, що судовому експерту при використанні вищевказаних 
методів необхідно обґрунтовувати всі розрахунки, використовуючи 
документи з матеріалів справи та з інших загальновизнаних джерел, 
зокрема офіційних збірників, фінансових рейтингів і т.д.

Альтернативні або Змішані підходи. До даних підходів як правило 
відносять нетрадиційні методи, котрі можливо застосовувати і які вже 
застосовуються в міжнародній практиці. Деякі з них знаходяться на 
стадії розробки, деякі удосконалюються, деякі впроваджуються. Уза-
гальнюючи, можна виокремити наступні методи:

1. Метод “за долею ринку” встановлених ліцензійних та контрафак-
тних програм.

На думку авторів, обчислювати збитки можна виходячи з загальної 
балансової рівності:

 V = CL1 · Nd1 + CL2 · Nd2 + … +   
 CLn · Ndn + CK1 · Ndn+1 + CK2 · Ndn+2 + … + CKn · Nd2n , (1)

де V — загальна сума надходжень за встановлені контрафактні і ліцен-
зійні програми; CLn — ціна n-ї ліцензійної програми; CKn — ціна відпо-
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відної n-ї контрафактної програми (вважається, що у кожної ліцензійної 
програми є її “двійник” — контрафактна програма); N — загальна 
кількість всіх встановлених на ринку програм; dn — доля встановлених 
n-х ліцензійних чи контрафактних програм.

 d1 + d2 + … + d2n = 1. (2)

З цієї балансової рівності (1) випливає, що усереднена ціна однієї 
встановленої програми становить V/N. Через це, для того щоб ви-
значити заподіяну шкоду внаслідок розповсюдження контрафактної 
програми, потрібно знати тільки цю усереднену ціну (V0), долю ринку, 
яку “обслуговує” дана контрафактна програма і кількість виявлених 
контрафактних програм, де:

 V0 = V/N. (3)

Заподіяна шкода завжди буде рівною:

 M = m · d · V0 , (4)

де m — кількість виявлених контрафактних програм; d — доля контра-
фактних програм на ринку; V0 — усереднена ціна однієї програми.

Якщо кількість виявлених контрафактних програм в більшості 
випадків чітко визначається, то величини d і V0 залишаються погано 
визначеними, особливо V0.

Оскільки в загальному випадку важко віднайти долі справжніх 
ліцензійних взаємозамінних програм на ринку, а значить і їх “двійни- 
ків” — контрафактних програм, то спростимо задачу шляхом при-
ведення її до випадку, коли умовно на ринку є тільки одна ліцензійна 
програма, а значить і одна контрафактна програма. Тоді, балансова 
рівність матиме вигляд:

 V0 = V/N = CL · dL + Ck (1 – dL). (5)

В цьому випадку, якщо відомими є: CL — ціна ліцензійної програ-
ми; CK — ціна контрафактної програми; dL — доля ринку ліцензійних 
програм, то відомою стає і усереднена ціна однієї програми V0.

Значить і величина заподіяної шкоди (M) стає рівною:

 M = m (CL · dL + Ck (1 – dL), (6)

де m — кількість виявлених контрафактних програм.

Зазначений метод можна буде застосовувати для визначення збит-
ків за умови розвитку в Україні відкритого активного ринку купівлі/
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продажу ліцензій на комп’ютерні програми і наявності достовірної 
аналітики та цін на цьому ринку. Поки що реалізація даного методу 
обмежена, оскільки цей ринок є закритим.

2. Метод “BSA-IDC” за середньозваженою ціною ліцензійних програм 
[9, с. 44]. Зазначена методика визначення збитку є досить відносною і 
для практичного використання судовими експертами не підходить. Але 
дослідження, які проводяться торговою асоціацією Business Software 
Alliance (BSA) є дуже важливими для захисту авторських прав на ком-
п’ютерні програми. Так, за даними сайту Business Software Alliance 
(BSA), а саме дослідженням проведеним станом на 2010 рік “Вивчення 
впливу піратства. Економічні переваги від зменшення піратства про-
грамного забезпечення” [11] встановлено, що зменшення піратства в 
Україні лише на 10% протягом 4-х років надасть:
–  фінансовий поштовх українській економіці в розмірі 586 млн. дол. 

США (збільшення ВВП України на вказану суму);
–  1957 нових робочих місць в сфері ІТ;
–  88 млн. дол. США сплачених податків у сумі до 2013 р.

А за умов зменшення піратства на 10% за перші 2–ва роки того ж 
самого 4-річного періоду, фінансовий поштовх в українській економіці 
оцінюється в розмірі 755 млн. дол. США, а розмір податків — 116 млн. 
дол. США [11].

3. Методи, які враховують ряд коефіцієнтів (тип сегменту ринку, 
ступінь насичення ринку, вплив на ділову репутацію) [12]. Для застосу-
вання цих методів необхідна значна кількість точної та достовірної 
ринкової інформації, якої на даний час, на жаль, на українському 
ринку немає.

Висновок. Аналіз сучасних підходів та методів до визначення роз-
міру збитку, внаслідок порушення авторських прав на комп’ютерні 
програми характеризується відсутністю однозначних методологічно 
обґрунтованих критеріїв щодо встановлення розміру збитків. На даний 
час, з числа проаналізованих методів визначення збитку внаслідок 
порушення авторських прав на комп’ютерні програми, судовими екс-
пертами переважно застосовується методи в рамках оціночних підходів 
та підходів “ціна на кількість”.
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резюме
В статье исследованы подходы и методы, которые применяются для определения 

размера убытков в результате нарушения авторских прав на компьютерные программы. 
Предоставлена обобщенная оценка практического применения указанных подходов и 
методов в заключениях судебных экспертиз.

Summary
Approaches and methods which are used for determining of losses size as a result of 

violation of copyrights on the computer programs were investigated in the article. There was 
given generalized estimation of practical application of the indicated approaches and methods 
of judicial conclusions and examinations.
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о.б. єліферов, канд. юрид. наук, судовий експерт
м. Одеса

ВстаноВлення елеМентіВ зМістУ та форМи 
передач (програМ) організацій МоВлення  

при проВеденні сУдоВої експертизи

У статті викладені методичні рекомендації щодо встановлення елементів змісту 
та форми передач (програм) організацій мовлення судовою експертизою.

Під час проведення експертизи передач (програм) організацій 
мовлення перед судовим експертом постає, в першу чергу, питання 
щодо ідентифікації об’єкта дослідження, тобто встановлення ознак, 
за якими його можна віднести до об’єкту суміжних прав. Термін “пе-
редача (програма) організації мовлення” складається з двох складо-
вих: передача організації мовлення та програма організації мовлення.  
У статті 1 Закону України [2] визначено, що “передача (телерадіопере-
дача) — змістовно завершена частина програми (телерадіопрограми), 
яка має відповідну назву, обсяг трансляції, авторський знак, може бути 
використана незалежно від інших частин програми і розглядається як 
цілісний інформаційний продукт; програма (телерадіопрограма) — по-
єднана єдиною творчою концепцією сукупність передач (телерадіопе-
редач), яка має постійну назву і транслюється телерадіоорганізацією за 
певною сіткою мовлення.”

Можна провести аналогію між передачами (програмами) органі-
зації мовлення, як об’єктами суміжних прав, та збірниками творів, 
як об’єктами авторського права. Але на відміну від збірників творів, 
де кожен твір, що входить до збірника, є об’єктом авторського права, 
програми організацій мовлення можуть містити як об’єкти авторського 
права та/або суміжних прав, так і передачі, що не є об’єктами права 
інтелектуальної власності (повідомлення про новини дня або поточні 
події, розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопере-
дач, тощо). Такі повідомлення складають значну частину новин та 
репортажів, що входять до передач організацій мовлення. Тому, якщо 
такі повідомлення змістовно завершені, мають відповідну назву, обсяг 
трансляції, авторський знак, можуть бути використані незалежно від 
інших частин програми і розглядаються як цілісний інформаційний 
продукт, то вони є об’єктом суміжних прав.

Окремо слід звернути увагу на передачі організацій мовлення, які 
виходять у прямій трансляції. Справа в тому, що аудіовізуальні твори 
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(які є об’єктом авторського права), фонограми та відеограми (які є 
об’єктами суміжних прав), це будь-яка інформація, яка зафіксована 
на відповідному носії, а значна кількість передач організацій мовлення 
транслюється у “прямому ефірі”, тобто без попереднього запису і мон-
тажу. Виходячи з цього, така передача не підпадає під поняття жодного 
об’єкта права інтелектуальної власності, хоча може мати сценариста, 
режисера, художника та інших осіб, які віднесені законодавством до 
авторів.

Програма організацій мовлення, як зазначено вище, це сукупність 
передач. Тобто, всі складові частини, що транслюються організацією 
мовлення, незалежно від того, які передачі входять до такої трансляції, 
є об’єктом суміжних прав.

Можна зробити висновок, що передачі (програми) організацій мов-
лення розподіляються на дві групи об’єктів суміжних прав: а) передачі 
організацій мовлення; б) програми організацій мовлення.

Ознаки, які притаманні передачам (програмам) організацій мов-
лення, можна розділити за змістом та формою.

Елементи змісту передачі (програми) організацій мовлення можна 
розподілити наступним чином.

“Типовые нормативы на производство передач для республикан- 
ских и местных комитетов” [5], надають наступну класифікацію:
–  телесеріал, ігрова передача, вистава — передача, що створюється за 

сценарієм, з використанням акторських (концертних) номерів та 
ігрових сцен у власній постановці. Трансляція в запису;

–  ток-шоу, вікторина, конкурс, телевізійна гостинна — передача за 
участю запрошених гостей та/чи глядачів. До передачі можуть бути 
включені акторські (концертні) номери, раніше записані сюжети та 
матеріали. Є можливим прямий ефір;

–  концерт, музично-розважальна передача — концертні номери, зняті 
в студії, концертному залі, театрі. Передача в запису;

–  публіцистична, аналітична, тематична передача — студійні зйомки 
кількох осіб крупним планом з окремими вставками позастудійних 
сюжетів. Бесіда в студії, інтерв’ю;

–  трансляція спортивних змагань, фестивалів, свят тощо — пряма 
трансляція чи запис з наступним випуском у незміненому вигляді 
передач, прийнятих каналами зв’язку;

–  телевізійний журнал — компілятивна передача, в якій використані 
фрагменти та сюжети з фондових, архівних матеріалів з включенням 
ведучого або з позакадровим текстом;
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–  телевізійна інформаційна, новинна передача — студійна зйомка 
ведучого з включенням репортажів та інтерв’ю значної складності 
та оперативності. Прямий ефір;

–  телевізійний нарис, телефільм: хронікально-документальний, науко-
во-популярний — передачі, в основу яких покладені, переважно, 
позастудійні зйомки. Голос за кадром. Запис відеоряду під звуко- 
ряд;

–  відеокліп, анімаційний відеоролик — передача містить короткі іг-
рові сюжети із складною обробкою сигналів. Запис відеоряду під 
звукоряд;

–  ігрова рекламна вставка, анонс програм — коротка передача (15–60 с)  
ігрового рекламного змісту власного виробництва;

–  кінопоказ, відеопоказ, повтор передачі — демонстрація фільму, іншо-
го матеріалу стороннього виробника або повтор власної передачі;

–  рекламний ролик стороннього виробництва — рекламний ролик, 
наданий стороннім виробником або рекламним агентством на носії 
запису для мовлення. Трансляції передує підготовка його до випуску 
та формування рекламного блоку.

–  ігрова передача, радіовистава — постановочна передача, що створю-
ється за сценарієм, що містить акторські (концертні) номери, ігрові 
сцени у власній постановці. Записані в студійних умовах;

–  публіцистична, аналітична передача, бесіда в студії — непостано-
вочна розмовна передача із студії за участю автора та/чи ведучого, 
запрошеної особи (запрошених осіб); є можливим включення поза-
студійних сюжетів та фондових (архівних) матеріалів;

–  радіомовна інформаційна, новинна передача — мовна передача 
із студії з використанням оперативних повідомлень, що зачитує 
ведучий із студії, з включенням або без включення репортажів та 
інтерв’ю в запису або отриманих каналами зв’язку; може містити 
заставки, відбивки;

–  інформаційно-музична передача — передача, що містить блоки ін-
формаційних матеріалів з музичними вставками між ними;

–  радіожурнал — компілятивна передача, в якій використані матері-
али та сюжети з фондів та архівів з включенням або без включення 
ведучого;

–  тематична, просвітницька або розважальна передача — непостано-
вочна розмовна та/чи музична передача, що періодично випускаєть-
ся; містить фонотечний (архівний) матеріал та новостворені короткі 
мовні вставки.
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Коментар щодо заповнення бланку програмної концепції [3] надає 
наступні визначення.

Жанровий розподіл програмного наповнення:
–  інформаційно-аналітичні передачі: передачі, які є, як правило, під-

сумком виходу низки інформаційних сюжетів;
–  аналітично-публіцистичні передачі: коментар, огляд, бесіда, диску-

сія, політичне ток-шоу, прес-конференція, авторські передачі;
–  культурно-мистецькі передачі: передачі, що містять інформацію, яка 

відноситься, в основному, до галузей культури і мистецтва, а також 
передачі на теми мови, літератури, історії тощо;

–  науково-просвітницькі передачі: передачі, які спрямовані, в першу 
чергу, на поглиблення знань в питаннях загального, неактуального 
характеру для широкої аудиторії щодо наукових або технічних до-
сягнень людини, показ природних явищ або передачі релігійно-
проповідницького змісту;

–  розважально-музичні передачі: передачі, що не несуть аналітичного, 
просвітницького чи виховного навантаження, призначені для відпо-
чинку та спрямовані на отримання естетичного задоволення;

–  дитячі передачі: передачі, які розраховані на аудиторію до 14 років, 
у створенні яких беруть участь діти або дорослі, які звертаються до 
дитячої аудиторії;

–  добірка музичних творів: частина програми, яка містить музичні 
твори, що транслюються поза межами передач;

–  фільмопоказ: трансляція художніх, документальних та мультиплі-
каційних фільмів;

–  телеторгівля: передачі, що не є рекламою, відбуваються згідно з 
Законом України “Про захист прав споживачів” і передбачають 
укладання договорів на відстані продавцем (виконавцем) із спожи-
вачем за допомогою засобів дистанційного зв’язку, зокрема телеба- 
чення.
За видами перелічені вище передачі, з точки зору права інтелек-

туальної власності, можуть бути наступними: а) аудіовізуальні твори; 
б) відеограми; в) фонограми; г) передачі, які не підпадають під жодне 
визначення об’єктів авторського права чи суміжних прав — передачі, 
що транслюються у прямій трансляції (“прямий ефір”).

Таким чином, зміст програм організацій мовлення, на наш пог-
ляд, — це розподіл програмного наповнення організації мовлення на 
окремі передачі за видами, відповідно до програмних і структурно-
технологічних та жанрових ознак.
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Елементи форми передачі (програми) організацій мовлення можна 
розподілити наступним чином. Хоч ч. 3 ст. 23 Закону України [2] вказує, 
що “залежно від організаційно-технологічних особливостей розповсю-
дження програм Національна рада видає ліцензії на такі види мовлення: 
супутникове; ефірне; кабельне; проводове; багатоканальне”, ст. 1 Зако-
ну України [1] визначає тільки два види мовлення: ефірне та кабельне. 
Порівнюючи ці два визначення, ми можемо зробити висновок, що для 
вирішення судовим експертом питань щодо передач (програм) органі-
зацій мовлення слід застосовувати норми Закону України [1].

Таким чином, за видом мовлення передачі (програми) організацій 
мовлення розподіляються на: а) ефірні; б) кабельні.

За способом виробництва передачі (програми) організацій мов-
лення розподіляються на: а) власного виробництва; б) стороннього 
виробництва.

Оскільки, “власний продукт телерадіоорганізації — програми та 
передачі, їх частини, які повністю або частково створені та/чи про-
фінансовані телерадіоорганізацією” [2, ст. 1], ми не можемо стверджу- 
вати, що ретрансляція є “прийомом і одночасною передачею” передач 
і програм, які не є власними. Так, наприклад, якщо при створенні пе-
редачі новин однією організацію мовлення були використані сюжети, 
які були створені іншою організацією мовлення, то для другої така 
передача буде власним продуктом.

За формою мовлення передачі (програми) організацій мовлення роз-
поділяються на: а) такі, що транслюються з попереднім записом і монта-
жем; б) такі, що транслюються у прямій трансляції (“прямому ефірі”).

Необхідно зазначити, що такий розподіл більше притаманний пере-
дачам організацій мовлення, оскільки досить важко створити програму 
організації мовлення, яка б транслювалася лише в прямому ефірі. Але 
необхідно зауважити, що такі приклади є — “телемарафон”, тобто про-
грама, яка йде досить тривалий час виключно у прямому ефірі, великі 
спортивні змагання тощо.

За способом мовлення передачі (програми) організацій мовлення 
розподіляються на: а) телевізійні; б) радіомовні.

Стаття 1 Закону України [2] вказує, що “трансляція (телерадіо-
трансляція) — початкова передача, яка здійснюється наземними пе-
редавачами, за допомогою кабельного телебачення або супутниками 
будь-якого типу в кодованому або відкритому вигляді телевізійних чи 
радіопрограм, що приймаються населенням; ретрансляція — прийом 
і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, 
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повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких прог-
рам, які транслюються мовником”.

Європейська конвенція про транскордонне телебачення [4, ст. 2] 
надає наступні визначення:

“a) “трансляція” означає первісну передачу наземним передавачем, 
кабельними каналами або з використанням супутника будь-якого типу, 
у кодованому чи некодованому вигляді, телевізійних програмних пос-
луг для прийому, який здійснює громадськість. Цей термін не охоплює 
послуг зв’язку, що здійснюються на індивідуальну вимогу;

б) “ретрансляція” означає факт прийому й одночасної передачі, 
незалежно від використаних технічних засобів, повних та незмінних 
телевізійних програмних послуг або важливих частин таких послуг, що 
транслюються організаціями радіо- й телемовлення для прийому, який 
здійснює громадськість”.

Таким чином, законодавство України розподіляє передачі (програ-
ми) організацій мовлення на початкові (первісні) та наступні, що, на 
наш погляд, було б доцільно визначити, як первинні та вторинні.

В Україні досить поширене використання однією організацією 
мовлення передач (програм) іншої організації мовлення за допомогою 
ретрансляції. Так, є телерадіоорганізації, які створюють національну 
мережу мовлення на території України, або укладають угоди з іншими 
мовниками, які мають Ліцензію Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення на відповідну територію, на ретрансляцію 
їх передач (програм) або купують такі телерадіоорганізації та, знову ж 
таки, укладають з ними угоди на ретрансляцію. Це явище притаманне 
як телевізійним, так і радіомовним організаціям.

Отже, за черговістю, передачі і програми організацій мовлення 
можна розподілити на: а) первинні передачі (програми) організацій 
мовлення; б) вторинні передачі (програми) організації мовлення.

Таким чином, форма передачі (програми) організації мовлення, на 
наш погляд, — це розподіл програмного наповнення організації мов-
лення на окремі передачі за видом мовлення, способом виробництва, 
формою мовлення, способом мовлення та черговістю.

Стаття 46 Закону України [2] зобов’язує телерадіоорганізації під 
час ефірного часу використовувати та повідомляти свої вихідні дані 
(найменування, позивні, логотип або емблему). Наявність таких ви-
хідних даних у об’єкті дослідження вказує на те, що цей об’єкт дійсно є 
результатом діяльності організації мовлення, зареєстрованої відповідно 
до діючого законодавства.
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Отже, при проведенні експертизи об’єктів інтелектуальної власності 
для вирішення питання, чи є об’єкт дослідження передачею (програ-
мою) організації мовлення, судовому експерту, виходячи з матеріалів 
справи, необхідно дослідити та визначити: зміст і вид об’єкту; вид 
мовлення і спосіб виробництва об’єкту; форму і спосіб його мовлення; 
черговість об’єкту і наявність в ньому вихідних даних телерадіоорга-
нізації.
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резюме
При проведении экспертизы объектов интеллектуальной собственности для решения 

вопроса о том: является ли объект исследования передачей (программой) организации 
вещания, судебному эксперту, исходя из материалов дела, необходимо исследовать и 
установить: содержание и вид объекта; вид вещания и способ производства объекта; 
форму и способ его вещания; очередность объекта и наличие в нем выходных данных 
телерадиоорганизации.

Summary
When carrying out examination of objects of intellectual property to find the solution of a 

question whether the object of research is a broadcast (program) of the broadcasting organization, 
court expert, proceeding from case papers, has to investigate and establish: content and type of 
object; type of a broadcasting and way of production of object; form and way of broadcasting of 
object; sequence of object and existence in it of the output data of broadcasting organization.
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8 СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

н.В. алікіна, канд. психолог. наук,  
ст. науков. співробітник, головн. судовий експерт

Київський НДІ судових експертиз

т.М. єгорова, ст. науков. співробітник
Полтавське відділення Харківського НДІ судових експертиз  

ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса

заВдання сУдоВо-психологічної експертизи  
за МатеріалаМи ВідеозаписУ слідчої дії

Вирішення основного завдання судово-психологічної експертизи за матеріа-
лами відеозапису слідчої дії — це констатація самостійності або несамостій-
ності реконструктивної діяльності особи (підозрюваного, свідка, потерпілого) 
у ситуації комунікативної взаємодії. У статті визначаються психологічні озна-
ки, що властиві для самостійної або несамостійної реконструкції фігурантом 
обставин, що розслідуються за кримінальною справою, визначаються ознаки 
впливу зовнішніх (комунікативних) чинників на процес реконструкції особою 

обставин події злочину.

Розвиток судової експертизи безпосередньо залежить від науково-
технічного прогресу та еволюції судово-слідчої практики, яка висуває 
завдання досліджень нових об’єктів. З прийняттям нового Кримі-
нального процесуального Кодексу України [1] доведення суб’єктивної 
сторони складу злочину вимагає ретельного дотримання процедури 
збирання доказової бази (показань, свідчень тощо), які фіксуються за 
допомогою технічних засобів.

Останнім часом існує значна кількість випадків, коли особа (підоз-
рюваний, свідок, потерпілий) заявляє в суді, що він надав неправдиві 
покази у ході слідчих дій, оскільки, будучи підданим психологічному 
тиску, був змушений обмовити себе або інших осіб. Саме у таких си-
туаціях перед судом виникає проблема оцінки достовірності показань 
фігуранта у справі із врахуванням наявності або відсутності психоло-
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гічного впливу на нього з боку осіб, що брали участь у слідчій дії, тобто 
самостійності або несамостійності його діяльності у ході повідомлень 
про факти та обставини, що розслідуються.

У сучасних роботах з юридичної психології та окремих психофі-
зіологічних, судово-психологічних досліджень йдеться активна по-
леміка з приводу застосування психологічних знань задля визначення 
самостійності та достовірності показань особи, яка має відношення до 
події злочину або має певні відомості про подію злочину. Тенденція до 
визначення психологами достовірності або недостовірності показань 
особи в ході слідчої дії випливає з того, що людській поведінці властива 
схильність до неправди, обману [2–5]. У дослідженнях В.Ф. Єнгаличова 
та А.В. Юнди [6] надаються психологічні ознаки, форми неправдивих 
повідомлень та методи їх виявлення. Аналіз сучасних наукових робіт 
показує, що у межах практичної психології вивчення феномену брехні 
(омани, неправди) дозволяє розв’язувати багато життєвих колізій, тому 
у загально психологічній практиці вивчення неправдивих повідомлень 
є доцільним, оскільки брехня є й поведінковим актом, й продуктом 
психічної діяльності людини.

Однак у сфері судово-психологічної експертизи, яка є процесуально 
регламентованим видом науково-практичної діяльності, визначення 
недостовірності повідомлень людини є неможливим та неприпусти-
мим, оскільки встановлення істини та оцінка достовірності показань є 
прерогативою досудового розслідування та суду, закріпленою чинним 
законодавством — ст.ст. 85, 94 Кримінального процесуального Кодексу 
України [1].

Так, виходячи з вимог чинного законодавства, у сферу компетенції 
судово-психологічної експертизи матеріалів відеозапису слідчих дій 
може входити лише вирішення питань про самостійність або несамо-
стійність діяльності особи в ході слідчої дії та про наявність або від-
сутність вчинення цілеспрямованого психічного впливу на фігуранта 
справи з боку осіб, що брали участь у проведенні слідчої дії [7, 8].

Процес спілкування в ситуації слідчої дії має специфіку, зумовлену 
її метою та процесуальним регламентом. Як складний діалектичний 
процес, спілкування в ситуації слідчої дії є єдністю двох протилежних 
тенденцій: від співробітництва та інтеграції — до боротьби та диферен-
ціації [9–12]. З огляду на регламентовану специфіку слідчої дії, процес 
спілкування в її ході не є вільною бесідою, й особа, яка надає показання 
за справою, неминуче у тій чи іншій мірі потрапляє під вплив цього 
регламенту, який може бути для неї як індиферентним, так і деструк-
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тивним, безпосередньо або непрямо зумовлюючи негативні зміни в 
емоційному стані, у когнітивній діяльності, у виборі комунікативної 
позиції та ін. [13, 14].

Отже, вирішення питання про самостійність діяльності підозрю-
ваного (свідка, потерпілого) у ситуації комунікативної взаємодії під 
час слідчої дії безпосередньо пов’язане із сутністю психологічного 
впливу, зі ступенем його дії на самостійність реконструктивної діяль-
ності особи, яка надає показання. Саме це й є основним завданням 
судово-психологічної експертизи за матеріалами відеозапису слідчої 
дії, яке, з огляду на вище вказані полемічність на неоднозначність 
психологічних підходів, потребує визначення такого психологічного 
феномену як “самостійність”.

У загальній, віковій, медичній, соціальній та інших галузях пси-
хології поняття “самостійність” трактується у декількох значеннях: як 
риса особистості, що характеризує тенденцію до самодетермінації по-
ведінки, автономії, відносної незалежності від випадкових зовнішніх та 
внутрішніх обставин та впливів; як тенденція до самостійності дітей, що 
знаменує остаточну консолідацію свідомості власного “Я”; взагалі — як 
характеристика будь якої системи, коли у всіх її окремих частинах про-
являється або відображається модель загальної сумісності всіх її компо-
нентів. Останнє визначення належить А.С. Реберу [15], який визначає 
самостійність у двох значеннях, і друге у більш широкому сенсі —  
як модель поведінки людини, що відображає цю характеристику.

Виходячи з вищенаведеного, уявляється можливим визначити фе-
номен самостійності діяльності у ситуації комунікативної взаємодії як 
цілісну модель поведінки, елементи якої є узгодженими, інтегрованими 
та підпорядкованими меті діяльності особистості.

Беручи за основу те, що спілкування є системою взаємозв’язку між 
сторонами, яке має закономірності свого функціонування, специфіку 
проявів та результат, необхідно цю систему “наповнити” індивідуаль-
ністю людини. Одним із проявів індивідуальності є особистий сувере-
нітет, що найяскравіше відображається саме у процесі комунікативної 
взаємодії, оскільки, вступаючи у спілкування, суб’єкт зберігає свою 
автономність та забезпечує саморегуляцію своїх комунікативних дій. 
Указане пояснюється тим, що за будь-яких умов, форм та завдань 
спілкування, людина завжди постає перед вибором між альтернатив-
ними способами поєднання своїх зусиль із вирішенням проблеми 
спілкування з іншою особою. Указана психологічна характеристика 
спілкування відображає внутрішню природу особистості, яка має такі 
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властивості, як володіння свободою вибору та реалізація свого вибору, 
що продиктований внутрішньою необхідністю (потребою). Навіть у 
процесі спілкування з особою, з якою склалися антагоністичні від-
носини, суб’єкт завжди наділений своєю найціннішою природною 
потребою в особистому суверенітеті, — що стимулює його до певного 
вибору та реалізації цього вибору в об’єктивних умовах ситуації, в якій  
він діє.

На підставі комплексного аналізу всіх особливостей комунікативної 
взаємодії у ході слідчої дії, можливо визначити психологічні ознаки, що 
є властивими для самостійної реконструктивної діяльності особи, яка 
надає показання про події, що розслідуються за справою.

До психологічних ознак, що властиві для самостійного процесу 
реконструювання, відносяться: загальна сумісність та узгодженість 
комунікативної взаємодії, що відображається в особливостях комуні-
кативних тактичних прийомів та у комплексі вербальної і невербальної 
продукції фігуранта по справі; відсутність суттєвого впливу зовнішніх 
факторів у ситуації слідчої дії на процес комунікативної діяльності 
фігуранта; конгруентність спілкування фігуранта як відображення 
узгодженості психологічної структури його комунікативної діяльності; 
наявність у вербальній та невербальній продукції фігуранта, який надає 
показання, відображення психологічних “слідів” (маркерів), що можуть 
свідчити на користь його психічної діяльності в ситуаціях реконстру-
йованих подій [16]. Такі психологічні “сліди” є проявом сумісності 
структурних компонентів комунікативної діяльності особи (у цілому 
або між окремими компонентами).

У випадках, коли констатуються загальна несумісність та неузгод-
женість структурних компонентів комунікативної взаємодії, вербальні 
та невербальні параметри спілкування фігуранта не є конгруентними, 
у його вербальній та невербальній продукції не відображаються пси-
хологічні “сліди” минулого досвіду психічної діяльності в ситуаціях 
реконструйованих подій, та встановлюється суттєвий вплив зовнішніх 
факторів на його діяльність в ході слідчої дії, — констатується несамо-
стійність комунікативної поведінки особи у цілому.

За умов констатації часткової неузгодженості вербальної діяльності 
особи, яка надає показання за справою (логічної складової його повідо-
млень), епізодичної не конгруентності параметрів його спілкування при 
одночасній наявності психологічних “слідів”, що свідчать на користь 
психічної діяльності в ситуаціях реконструйованих подій, а також за 
умов відсутності впливу зовнішніх факторів на комунікативну діяль-
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ність фігуранта справи у ході слідчої дії, — констатується орієнтовно-
настановна комунікативна поведінка.

Сутність орієнтовно-настановної поведінки полягає у тому, що осо-
ба, яка здійснює комунікативний акт, активно орієнтуючись у значимих 
для неї змінах ситуацій спілкування, цілеспрямовано коригує власну 
поведінку у відповідності зі своїми мотивами та метою діяльності.

Психологічною основою для визначення орієнтовно-настановної 
поведінки є феномен установки, яка трактується як психологічна го-
товність до реалізації актуальної потреби, що, акумулюючи минулий 
досвід, опосередковує стимулюючу дію зовнішніх умов і зрівноважує 
відношення суб’єкта із середовищем [17]. Установки спричиняються 
дією внутрішніх та зовнішніх факторів. Завдяки установці особистість, 
з огляду на реальність, свої потреби та свій досвід, обирає для себе 
об’єкти або спосіб поведінки, що дозволяють реалізувати заплановані 
дії та задовольнити свої потреби.

Орієнтація діяльності визначається як визначення напряму за-
даного чи бажаного, яке відбувається за допомогою випереджаючого 
відображення, антиципації (передбачення). Орієнтуюча основа відіграє 
визначальну роль у формуванні розумових дій, її типи зумовлюються 
узагальненістю, повнотою та способом отримання інформації про 
реальність.

За умов наявності в ситуації, в якій людина функціонує, факторів, 
що суперечать або загрожують її потребам, виникає стан готовності 
до дій — вибір способу задоволення своїх потреб та реалізація запла-
нованого (бажаного). Такий вибір особистість здійснює або імпуль-
сивно (ситуаційні реакції), або цілеспрямовано — коли визначається 
напрям реалізації бажаного за допомогою випереджаючого відобра- 
ження.

Орієнтовно-настановна комунікативна поведінка є різновидом 
самостійної діяльності, оскільки суб’єкт діє у відповідності з власним 
усвідомленням ситуації спілкування, власним передбаченням (уяв-
ленням) її результатів, та у відповідності з власним волевиявленням, 
спрямованим на задоволення актуальних для нього потреб. У той же 
час волевиявлення суб’єкта певною мірою підпорядковано зовнішнім 
факторам, що спонукають його ситуативно пристосовуватися до змін 
комунікативної взаємодії. Внаслідок вказаного, у свідомості суб’єкта 
складаються суперечливі моделі поведінки, — що може проявлятися в 
ознаках психічної напруги, у психологічному дисонансі між висловлен-
нями та невербальними проявами, у логічних протиріччях у структурі 
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висловлень, у змістовній незавершеності повідомлень, у вираженій 
схематичності розповіді та ін.

Експертне дослідження суб’єктивної інформації, наданої у пока-
заннях, можливе за допомогою техніки психологічного аналізу стратегії 
подавання людиною своєї особистості, яка реалізується за допомогою 
мимовільних чи свідомих проявів “ефекту соціально бажаних відпо-
відей”. Важливість дотримання принципу індивідуалізації експертно-
психологічного дослідження дозволяє визначити “психологічну зміс-
товність особи” та усунути “психологічно діагностичну невизначеність 
при оцінці суперечливих висловлювань особи, коли перед слідством 
чи судом повстає питання розпізнання неправдивих та достовірних 
повідомлень” [18].

Таким чином, показник самостійності реконструктивної діяльності 
особи в процесі комунікативної взаємодії з іншими учасниками слід-
чої дії, за своєю психологічною суттю, є для судово-слідчих органів 
“маркером” оцінювання суперечливих висловлювань особи, яка надає 
показання за справою.

При вирішенні завдань, що ставляться перед дослідженням за мате - 
ріалами відеозапису слідчої дії, важливо дотримуватися межі компе-
тенції експерта-психолога, до якої не відноситься вирішення правових 
питань щодо істинності або неістинності повідомленої інформації. 
Експерт-психолог досліджує прояви психічних актів особи, яка у си-
туації комунікативної взаємодії реконструює подію злочину, лише в 
аспекті особливостей, що властиві самостійній (несамостійній) по-
ведінці в процесі комунікації.

Слід зазначити, що психологічний аналіз комунікативної діяльності 
особистості за матеріалами відеозапису слідчих дій є новим та значно 
складним видом дослідження. Визначення психологічної самостійності 
або несамостійності реконструктивної діяльності особи у процесі слід-
чої дії на даний час має більше питань, ніж відповідей, а тому вимагає 
від судового експерта наявності життєвого, професійного досвіду, дос-
коналих фахових знань та вміння користуватися цими знаннями.

Статтею 7 Закону України “Про судову експертизу” визначено, 
що судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані 
установи. Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються 
виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням осо-
би або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися, 
крім судових експертів, також інші фахівці з відповідних галузей знань 
[19]. Відповідно до ст. 69 КПК України, експертом у кримінальному 
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провадженні є “... особа, яка володіє науковими, технічними або інши-
ми 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 ви-
сновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і 
стосуються сфери її знань” [1].

Отже, відповідно до норм чинного законодавства, судово-психо-
логічні дослідження за матеріалами відеозапису можуть проводити 
фахівці, які володіють науковими та спеціальними знаннями у галузі 
психології.

На даний час створена методика судово-психологічної експертизи 
комунікативної діяльності особи, зафіксованої у матеріалах відеозапи-
су процесуальних дій, яка дозволяє вирішити питання про наявність 
психологічного феномену самостійності або несамостійності процесу 
реконструкції (відтворення) фігурантом справи певних обставин, об’єк-
тів, подій, що розслідуються за справою [20, 21].

З огляду на складність та новизну судово-психологічної експер-
тизи за матеріалами відеозапису слідчих дій, на засіданні секції судо-
во-психологічної експертизи НКМР Міністерства юстиції України 
15–16.11.2012 року було обговорено питання про фахову підготовку 
експертів-психологів, які мають виконувати дослідження за матеріалами 
відеозапису слідчих дій. За результатами цього обговорення визначено, 
що виконання даного виду судово-психологічної експертизи вимагає 
від експерта вдосконалення теоретичних та методичних знань, набуття 
досвіду роботи протягом декількох років, проходження спеціального 
стажування, й рекомендовано доручати фахівцям, які мають вищу пси-
хологічну освіту, спеціальну експертну підготовку за спеціальністю 14.1 
“Психологічні дослідження” та стаж експертної роботи не менш п’яті 
років. Питання щодо виділення судово-психологічної експертизи осо-
бливостей комунікативної діяльності особи, зафіксованих у матеріалах 
відеозапису, в окремий вид психологічної експертної спеціальності на 
даний час стає актуальним.
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резюме
Решение основной задачи судебно-психологической экспертизы материалов ви-

деозаписи следственного действия — это констатация самостоятельности либо несамо-
стоятельности реконструктивной деятельности личности (подозреваемого, свидетеля, 
потерпевшего) в ситуации коммуникативного взаимодействия. В статье определяются 
психологические признаки, свойственные самостоятельной либо несамостоятельной ре-
конструкции фигурантом обстоятельств, расследуемых по уголовному делу; определяются 
признаки воздействия внешних (коммуникативных) факторов на процесс реконструкции 
обстоятельств события преступления.

Summary
The main tasks of court’s psychological analysis of the video recorded materials — verifica-

tion of self-sufficiency or self-insufficiency of the individual’s reconstructive activity (suspected, 
witness, victim) in the situation of communicative interaction in the process of investigation — are 
determined in the article. It is given the determination of the individual’s communicative activity 
self-sufficiency; it is declared the psychological signs subsistent for verification of influence of 
the external (communicative) factors on the figurant’s self-sufficiency or self-insufficiency to 
reconstruct circumstances of the criminal event.

н.В. алікіна, канд. психолог. наук,  
ст. науков. співробітник, головн. судовий експерт

Київський НДІ судових експертиз

аналіз поМилкоВих дій особистості  
У сУдоВо-психологічній експертизі 

(консУльтатиВний приклад)

На прикладі аналізу помилкових дій особистості висвітлено можливості 
судово-психологічної експертизи при розгляді обставин, що визначаються у 
юриспруденції як “вади волі”. Неспроможність дієздатного суб’єкта в пов ній 
мірі усвідомлювати значення власних дій, прогнозувати їх розвиток та нас-
лідки, керувати ними розкривається через дефект/спотворення інформа-
ційної складової у структурі саморегуляції діяльності. У розгляді конкретних 
дій суб’єкта правовідносин акцентується синтезуючий підхід у використанні 

психологічного наукового знання.

Зростання попиту на проведення судово-психологічних експертиз 
та досліджень, на вирішення в їх рамках нестандартних ситуацій, що 
набули юридичного значення, акцентує проблемні питання експертної  
і консультативної форми використання даних науки психології у судо-
вій, слідчий та адвокатській діяльності.
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Коректне та ефективне застосування спеціальних наукових знань 
з галузі психології (і в експертній, і в консультативній формі) зумов-
лює актуальність підготовки та надання відповідного інформаційного 
матеріалу (психологічного наукового коментарію), що допомагатиме 
визначенню, чи необхідно у тому чи іншому конкретному випадку 
призначення судової психологічної експертизи, чи відповідає зміст 
питань, що виносяться на її розгляд, особливостям ситуації, яка дос-
ліджується по справі, чи корисні зазначені питання для об’єктивації 
судового розгляду справи або для всебічного висвітлення її суттєвих 
аспектів у перебігу попереднього слідства.

Стаття інформує про дослідження деяких психологічних аспектів 
помилкових дій особи, що можуть бути (та стають) предметом судового 
розгляду, тим більш, що помилкові (неповні та неточні) уявлення про 
можливості та межі компетенції судово-психологічних досліджень 
досить часто спостерігаються і в самого Замовника (представників 
слідства та суду, адвокатури та громадян). Як свідчить узагальнений 
досвід консультативної та експертної практики судових експертів пси-
хологів НДІСЕ Мін’юсту України, це відбувається внаслідок інформа-
ції, отриманої від професійно некомпетентних (або недобросовісних) 
порадників.

Робота не претендує на строгий науковий академізм, оскільки має 
суто прикладний характер з висвітленням конкретних можливостей 
судово-психологічної експертизи, коли емпірика вихідних даних під-
дається узагальненню на рівні вже встановленого у психології.

Стосовно до вищезазначеного заслуговує на увагу певна психоло-
гічна інформація.

Розгляд помилкових дій особи в психології не відокремлюється 
від конкретно-практичних (прикладних) завдань. Наприклад, у рам-
ках інженерної психології розроблено аналіз помилок на виробництві 
(стосовно діяльності оператора автоматизованих систем). Такий ана-
ліз передбачає визначення локалізації помилки у структурі психічної 
діяльності особи: помилки у сенсорних (зір, слух) каналах сприй-
няття інформації, в особливостях мнестичної (пам’ять) діяльності 
(запам’ятовування, зберігання, відтворення), у прийнятті рішення 
(логічні операції, механічні операції, дія творчої уяви), на рівні безпо-
середніх дій (конкретні рухи, фізичні дії, словесна відповідь) [2]. У 
психології мислення (інформаційна теорія рішень) аналізуються логічні 
помилки [3]. При наданні психологічної допомоги особистості (у пси-
хотерапевтичній практиці) використовуються положення психоаналізу, 
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що пояснює помилки (помилкові дії) зіткненням суперечливих намірів 
індивіда, проявом у такій спосіб — проти волі суб’єкта — наміру, який 
він намагається сховати, або який є для нього у даний момент неусві-
домленим. До таких помилкових дій відносять описки, обмовки, по-
милки при слуханні та читанні, помилки пам’яті, “поведінку” речей, 
що мають в певних людей схильність зникати або часто загублюватися. 
Близькими (спорідненими) помилковим діям є “симптоматичні дії” 
(наспівування мелодії, перебирання речей, тощо), які видаються ви-
падковими, безцільними та мають прихований смисл. Обмежуватись 
визначенням певних осіб тільки як нещасливих невдах, які загублюють 
чи постійно щось втрачають, пояснювати походження їх помилок, об-
мовок та описок, посиланням на втому людини, на те, що вона не звер - 
нула увагу, неправильно відреагувала є неприпустимим спрощенням 
проблеми, оскільки, за З. Фрейдом, витіснене особистістю намагається 
“повернутися” у теперішнє і, так би мовити, відігратися [4].

Отже, досвід помилок має кожна людина та багатьом навіть відо-
мо, що помилки володіють “магією повторюваності” (“на помилках 
вчаться” не всі).

Психологічно закономірно очікувати, що людина повинна замис-
люватись над тим, як запобігти негараздів, обійти можливі перешкоди, 
не зробити зайвих помилок у будь-яких своїх починаннях, намагаючись 
досягнути позитивного результату (чи успіху) у своїй діяльності, при 
виконанні будь-яких конкретних дій.

За підсумком даних психологічних досліджень [5] люди розподі-
ляються на три (умовні) психологічні групи за ставленням до своїх 
помилок: ті, хто нехтує власними помилками, не турбуючись пробле-
мою запобігання їх руйнівної повторюваності; ті, хто відсторонюється 
від усього, щоб більше не зустрітися з негативно відомим результатом 
(крайній випадок — “обпікся на молоці, позіхає на воду”); ті, хто ак-
тивно опановує свій негативний досвід, аналізуючи власні помилки з 
“дидактичним” ефектом.

Особливості поведінки людини вказують, що аналіз особистого дос-
віду помилок, як засобу та наміру запобігти повторення негативних нас - 
лідків власних дій, наштовхується на певні психологічні перепони.

Людина схильна переоцінювати ймовірність настання приємних 
для неї подій та недооцінювати ймовірність неприємних. Прогнозуючи 
результати власних рішень/дій, спрямованих на досягнення бажаного 
майбутнього (настання позитивних, “корисних” наслідків), виходять, 
переважно, з наявних, іноді занадто суб’єктивних уявлень. Оцінити 
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руйнівну ірраціональність власної “суб’єктивної ймовірності” уне-
можливлюють брак критики, самовпевненість, обмеженість пізнання, 
які визначають особистісний аспект у помилкових психологічних дис-
позиціях поведінки та дій, що плануються та відбуваються.

Загальна схема психологічного аналізу життєвих (екзистенціальних) 
помилок особистості передбачає з’ясування міста помилки у єдиній 
структурі життєдіяльності суб’єкта, встановлення наслідків помилки, 
визначення особливостей відображення помилки у свідомості суб’єкта, 
визначення причин помилки. Безумовно, що загальна продуктивність 
аналізу залежить від того, наскільки є ефективним конкретний аналіз 
кожного з вказаних етапів.

Аналіз помилок, що зрозуміло, звертатиме до проблеми визначення 
умов оптимального вирішення життєвих завдань (тим більш, що життєві 
задуми не завжди бувають чітко визначені особистістю). Прагнення, 
наприклад, можуть виглядати лише більше чи менше диференційова-
ним образом майбутнього (або взагалі як його безпредметне емоційне 
передчуття), а намагання — спробами реалізувати чи знайти бажане при 
відсутності чітко визначених цілей у власних домаганнях.

Спрямовуючи зусилля на запобігання помилок, намагаючись ути-
лізувати досвід невдач, людина має можливість за допомогою мис-
лення “програвати” весь сюжет (ситуацію складних дій) у думках 
(внутрішнє), припускати певні можливості повороту подій та варіанти 
маніпулювання (керування) ними, повертатися назад у часі від кін-
цевої цілі у вихідну позицію задля звіту власній особі про результати 
аналізу своєї попереднє помилкової поведінки, задля перегляду та 
складання плану для досягнення поставленої цілі, задля визначення 
оптимальних стратегій дій та правил, яких слід дотримуватися у май-
бутньому. Такі навички мають першорядне значення для можливості 
прогнозувати та передбачати наслідки власних дій, свідомо керувати  
ними.

Проте, аналіз руйнівного досвіду особистості свідчить, що правила, 
за якими людина повинна діяти, і правила, за якими вона діє, бувають 
несхожими (для деяких — закономірно відмінними). У реальній життє-
вій ситуації людина, приймаючи рішення діяти у той чи інший спосіб, 
схильна значною мірою спрощувати правила, яких слід дотримуватися, 
які вона знає та здатна розуміти. Нерідко рішення, що приймає лю- 
дина, є очевидно нелогічним з точки зору оточуючих та уявляється ро-
зумним з точки зору самої людини — принаймні з точки зору її дос віду 
та у світі тієї інформації, яку вона розглядала.
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Інформація, що накопичена особою та якою особа володіє на мо - 
мент власних рішень-дій, тобто стан поінформованості, визначає ін-
формаційно-виконавчі диспозиції помилкових дій особистості.

Аналіз інформаційного аспекту поведінки особи “на помилку” як 
завдання судово-психологічної експертизи зумовлюються юридични-
ми обставинами, зазначеними, наприклад, у ст. 229, ч. 1 ЦК України 
щодо правових наслідків правочину, який вчинено під впливом по - 
милки [6].

Наведемо приклад.
З боку певного банку було подано позов в суд до громадянина П.  

як поручителя за кредитним договором, укладеним банком з підприєм-
ством-позичальником. У свою чергу, П. було подано зустрічний позов 
про недійсність договору поруки, оскільки, як він пояснював, на період 
укладання договору йому було невідомо про некредитоспроможність 
підприємств-позичальників. Пояснення громадянина П. підтверджу-
вались аудиторськими висновками спеціального призначення про 
проміжну фінансову звітність, з яких випливало, що на момент укла-
дання Договору про відкриття кредитної лінії № … та на момент 
надання кредиту згідно з Кредитним договором № … підприємство-
позичальник не було кредитоспроможним, про що банку було відомо. 
У мотивувальній частині рішення суду зазначалося, що замовчування 
банком обставини некредитоспроможності позичальника спотворили 
справжню волю поручителя, яка була спрямована на поручительство і 
несення відповідальності перед кредитором за порушення зобов’язання 
лише кредитоспроможного позичальника і ніяк на переведення на себе 
кредитних зобов’язань боржника. При укладенні згаданого договору 
поруки волевиявлення поручителя не відповідало його дійсній внут-
рішній волі. Рішенням суду, залишеним без змін апеляційним судом, 
банку було відмовлено в задоволенні позову до поручителя та задо-
волено зустрічний позов П. про недійсність договору поруки. Вищий 
спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
скасував згадані рішення судів та направив справу на новий розгляд із 
зауваженнями, оскільки було не з’ясовано, “… чи є некредитоспромож-
ність позичальника обставиною, що має істотне значення в розумінні 
ч. 1 ст. 229 ЦК України при укладанні договору поруки між сторонами  
у справі…”.

Згідно ч. 1 ст. 229 ЦК України (Правові наслідки правочину, який 
вчинено під впливом помилки) “… Істотне значення має помилка щодо 
природи правочину, прав та обов’язків сторін, таких властивостей і 
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якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість вико-
ристання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів право-
чину не має істотного значення, крім випадків, встановлених зако- 
ном…” [6].

У цивільно-правовій науці та практиці загально визнано, що суб’єк-
том правочину може бути будь-який суб’єкт цивільного права, який 
має достатню правоздатність та дієздатність. Вольова спрямованість 
правочину характеризує внутрішнє суб’єктивне бажання особи, що 
реалізується через відповідну об’єктивно виражену форму виявлення 
(у даному випадку — укладання договору поруки). У правочині зовніш-
нє волевиявлення має бути адекватним внутрішній волі особи. Воля 
особи має бути спрямована на досягнення відповідного юридичного 
наслідку.

Загальну характеристику таких специфічних ситуацій висвітлюють 
наступні науково-психологічні вихідні положення.

Наявність необхідної інформації є суттєвою умовою розв’язання 
будь-якої задачі. Поінформованість є психологічним елементом (скла-
довою) предметно-практичної дії (основою вчинку, успішного вико-
нання будь-якої діяльності). При здійсненні конкретної ділової опера- 
ції вимоги до поінформованості, що відповідають специфіці цієї опе-
рації, зростають.

Часткова (неповна) поінформованість стосовно особливостей пев-
них обставин, в яких відбувається діяльність, сприяє формуванню 
умов, що перешкоджають прийняттю виважених та продуманих рішень 
внаслідок неповноти наданої інформації (неповноти знання). Дефіцит 
інформації потенціює формування неконкретних, неточних уявлень 
стосовно певних обставин, що стає психологічною підставою для ак-
туалізації помилкових (хибних, згубних) дій.

Ситуації, що завдають прийняття рішення у вищенаведених умо-
вах, кваліфікуються у психології як ситуації, що викликають оманливе 
уявлення особи стосовно реальних особливостей обставин подій (на-
приклад, справжньої цілі дій партнера по комунікації, тощо). Тобто, 
вказані особливості негативно впливають на сприймання та оцінку 
людиною особливостей та реального змісту ситуації, в якій вона пе-
ребуває, прогнозувати її розвиток, на спроможність усвідомлювати 
фактичний зміст власних дій, у повній мірі свідомо керувати ними та 
передбачати їх наслідки.

Неспроможність суб’єкту в повній мірі усвідомлювати значення 
власних дій та керувати ними за рахунок неповноцінності/утиску ін-
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формаційного компоненту у структурі вольової регуляції діяльності або 
поведінкового акту може набувати правової значущості та розкриває 
психологічний зміст юридичних обставин, що визначаються у юри-
спруденції узагальненим терміном “вади волі”.

Порушення вольової, свідомої саморегуляції діяльності має склад-
ний характер. При цьому, у структурній системі вольової регуляції 
може бути порушена лише одна ланка. Згадане порушення може від-
бувається або як невідповідність волі (мети/цілі) волевиявленню, або 
як неадекватне формування самої цілі, тобто психічної моделі бажаного 
результату. В останньому випадку психологічно дефектним є інтелек-
туальний або інформаційний бік вольової регуляції.

При угоді, що відбувається у стані омани (під впливом омани), 
воля та волевиявлення суб’єкта співпадають. Проте у цьому випадку 
відбувається неадекватне відображення умов формування цілі. Поняття 
про ціль формується викривлено, під впливом помилкових уявлень 
про неї. У наведеному прикладі — внаслідок дефіциту інформації, 
а саме: внаслідок непоінформованості про некредитоспроможність 
підприємств-позичальників.

Тобто, процес свідомої регуляції діяльності повністю зберігається, 
проте відбувається при деформації її змістовного боку: викривлені 
поняття та уявлення, що включені у процес свідомої регуляції, приз-
водять до неадекватного (помилкового) формування психічної моделі 
майбутнього (бажаного) результату.

Таким чином, на період укладання договорів-поруки П., пере-
буваючи у стані непоінформованості щодо некредитоспроможності 
підприємств–позичальників, не мав можливості скласти об’єктивне 
уявлення стосовно суттєвих сторін його дій (суттєвих елементів умов 
укладання договорів-поруки), оскільки на період укладання договорів 
поруки він не мав належних (достатніх) інформаційних опор, необ-
хідних для прийняття правильного (адекватного наявним обставинам) 
рішення.

Отже, у діях під впливом омани воля та волевиявлення суб’єкта 
співпадають, процес свідомої регуляції діяльності повністю зберігаєть-
ся, проте викривлені поняття та уявлення, що виникають під впливом 
омани та включені у процес свідомої регуляції поведінки, призводять 
до неадекватного (помилкового) формування психічної моделі майбут-
нього результату (у наведеному прикладі — до помилкових дій та поза 
усвідомлення власної неможливості добросовісно виконувати взяті на 
себе договірні обов’язки).
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Наведені науково-психологічні положення було покладено в об-
ґрунтування експертного висновку стосовно того, що П. не був здатним 
повною мірою вільно та усвідомлено приймати рішення, адекватне 
ситуації, та повною мірою прогнозувати наслідки власних дій щодо 
укладання договору поруки внаслідок спотворення інформаційної 
складової в структурі системи саморегуляції діяльності.

Проте, життя є тим самим випадком, який вимагає приймати рі-
шення та діяти, незважаючи на обмеженість знань про непередбачені 
умови. Вибір одного з можливих варіантів поведінки, можливість завба-
чення очікуваного результату не обмежуються інформаційним аспектом 
та логічним аналізом ситуації. Причини помилки також можуть бути 
спряжені із суто ситуаційними факторами, зумовлюватись особли-
востями соціально-психологічного середовища. Наприклад, фізичні 
умови існування, навантаження супутніми проблемами, функціональні 
обов’язки, стосунки з оточуючими, тощо. Причини помилки також ви-
значаються (та пояснюються) функціональним станом суб’єкта (пере-
вантаженість, виснаженість, нерегулярність відпочинку та праці), його 
психологічними особливостями (соціальна компетентність, професійна 
підготовленість, індивідуальні риси, включаючи мотиваційні настано-
ви). Також помилки (помилкові дії) залежать від думки та поведінки 
інших людей, іноді певну роль в цьому мають випадкові враження та, 
у рівному ступені, власне дії суб’єкту.

Згаданим особливостям помилкових дій відповідають судово-пси-
хологічні задачі, що зумовлюються юридичними обставинами, за-
значеними, наприклад, у ст. 225 ч. 1, ч. 3, ст. 231, ст. 233 ЦК України 
(стосовно правових наслідків здійснення правочину дієздатною осо- 
бою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх 
дій та (або) не могла керувати ними, вчинила правочин проти своєї 
справжньої волі внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного 
тиску з боку другої сторони, або під впливом тяжкої для неї обставини 
і на вкрай невигідних умовах та, у тому числі, права за таких обставин 
на відшкодування моральної шкоди).

Судово-психологічний аналіз дій особи та визначення їх з психо-
логічної точки зору як помилкових, передбачає врахування важливих 
деталей як детермінант причин помилки. Тому, враховуючи психологіч-
ну багатогранність причинних факторів помилкової поведінки, судово-
психологічна експертиза аналізує конкретні дії суб’єкта правовідносин 
(правоздатної дієздатної особи) на підставі інтеграційного (синтезую-
чого) підходу у використанні психологічного знання [7–23].
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резюме
На примере анализа ошибочных действий личности освещаются возможности 

судебно-психологической экспертизы в ситуациях, определяемых в юриспруденции 
как “порок воли”. Невозможность дееспособного субъекта в полной мере сознавать 
значение собственных действий, прогнозировать их развитие и последствия, руководить 
ими раскрывается через дефект/искажение информационной составляющей в структуре 
саморегуляции деятельности. В анализе конкретных действий субъекта правоотноше-
ний акцентируется синтезирующий подход в применении психологического научного 
знания.

Summary
The capabilities of court’s psychological analysis in situations determined by law as “flaw 

in the will” are illustrated by the example of the example of the individual’s erroneous acts. 
The defects/distortion of the informative constituent in the structure of self-regulative activity 
discloses impossibility of a capable to be conscious of his own actions completely, to forecast 
their development and consequences, to regulate them. The analysis of a subject’s of a legal 
relationship specific action accentuates a synthesizing approach in application of psychological 
scientific knowledge.



425

9 СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

В.г. бурчинский, канд. мед. наук, доцент, начальник 
ф.н. кахановский, зав. отделом

ГУ “Главное бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ Украины”

сУдебно-Медицинская токсикология 
фальсификатоВ на осноВе этилоВого спирта

В статье приводятся данные о сравнительной токсичности пищевого и не-
пищевого спиртов, алкогольных напитков промышленного и домашнего из-
готовления, а также суррогатов алкоголя. Освещаются вопросы, касающиеся 
сравнительной характеристики токсичности примесей и сопутствующих 
соединений, присутствующих в алкогольных напитках, и их влияния на ток-

сичность этилового спирта.

Алкоголизм — это заболевание, возникающее в результате частого 
и длительного злоупотребления спиртными напитками, а также со-
циальное явление, обусловленное широким распространением зло-
употребления спиртными напитками, и неблагоприятно влияющее на 
состояние здоровья населения, условия его быта, на экономику обще-
ства. Поэтому алкоголизм во многих странах мира рассматривается как 
одна из важнейших медицинских и экономических проблем.

Злоупотребление алкоголем приводит к поражению различных 
систем организма, способствует развитию сердечно — сосудистых и 
других заболеваний, отягощает их течение, в результате чего сокра-
щается продолжительность жизни. Особенно неблагоприятным в со-
циальном плане является то, что смертность, связанная с алкогольной 
интоксикацией, наступает в трудоспособном возрасте. В состоянии 
алкогольного опьянения наблюдается высокий процент преступлений, 
а также несчастные случаи на производстве и транспорте.

Исследования химического состава алкогольных напитков име-
ют давнюю историю. Они изначально были направлены на создание 
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объек тивных методов контроля качества, стандартизации алкогольной 
продукции и выявление фактов фальсификации (нем. falsifikat — под-
делка, поддельный товар или продукт).

Позже исследования в области химии алкогольных напитков стали 
касаться анализа качественного и количественного состава соединений 
неалкогольной природы, которые придают напиткам специфические 
органолептические свойства, а также позволяют идентифицировать их 
подлинность по месту происхождения, виду исходного сырья и про-
должительности выдержки и др.

Исследования в области токсикологии этилового спирта и алкоголь-
ных напитков стали проводиться лишь в последние 3–4 десятилетия. 
Это связано с накоплением информации о патогенном воздействии ал-
коголя на организм человека и популяцию в целом. Наиболее масштаб-
но негативные последствия злоупотребления алкоголем проявились 
на территории Украины и сопредельных государств. В работах отече-
ственных и зарубежных демографов показано, что алкоголь является 
одним из наиболее значимых факторов заболеваемости и смертности 
населения Украины, что в значительной мере определяет размеры на-
растающей депопуляции страны.

В конце двадцатого столетия получило широкое распространение 
представление о том, что основная причина высокой алкогольной за-
болеваемости и смертности — присутствие на рынке не акцизной, не-
легально изготовленной или контрабандной алкогольной продукции, а 
также высокий уровень потребления алкогольных напитков домашнего 
изготовления и суррогатов (от лат. Surrogatus — поставленный вместо 
другого — заменитель, обладающий лишь некоторыми свойствами 
заменяемого продукта) алкоголя. Предполагалось, что алкогольные 
изделия такого рода обладают повышенной токсичностью. Веществ, 
которые наиболее часто вызывают острые отравления, больше всего 
имеют суррогаты алкоголя. Понятие суррогаты алкоголя — жидкости, 
употребляемые с целью опьянения вместо обычных алкогольных на-
питков из-за недоступности последних. Это понятие существует только 
в отечественной литературе. Оно объединяет различные по своему 
химическому составу и физико-химическим свойствам жидкости или 
их смеси. Таким образом, термин “суррогаты алкоголя” является со-
бирательным и базируется исключительно на субъективном признаке 
(употребление вместо алкогольных напитков). В клинической токси-
кологии применяется классификация Е.А. Лужникова [1], согласно 
которой суррогаты алкоголя делятся на две группы:
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1) группа именуемая “истинные” суррогаты, которую составляют 
различные растворы и жидкости, изготовленные на основе недоста-
точно очищенного этилового спирта или содержащие значительное 
количество этилового спирта, такие как:
–  спирты этиловые гидролизный и сульфитный (спирты разной сте-

пени очистки, полученные путем переработки отходов лесной и 
деревообрабатывающей промышленности и применяемые, главным 
образом, в технических целях);

–  спирты этиловые синтетические (спирты разной степени очистки, 
полученные путем гидратации этилена и применяемые, главным 
образом, в технических целях);

–  спирт этиловый — сырец, произведенный из пищевого сырья, ис-
пользуемый для получения пищевого спирта и в технических целях; 
представляет собой продукт, получаемый путем однократной ректи-
фикации перебродившей биомассы и содержащий, помимо этанола 
(не менее 88% об.), примеси в виде альдегидов (не более 300 мг/л 
безводного спирта в пересчете на уксусный альдегид), сивушного 
масла (не более 5000 мг/л безводного спирта в пересчете на смесь 
изоамилового и изобутилового спиртов), эфиров (не более 300 мг/л 
безводного спирта в пересчете на этилацетат) и метилового спирта 
(не более 0,13% об. в пересчете на безводный этанол);

–  денатурат, представляющий собой технический спирт, содержащий 
значительное количество примесей (метиловый спирт, альдегид и др.), 
что обусловливает большую его токсичность, чем этиловый спирт;

–  одеколоны и лосьоны (50–60%-ные растворы пищевого или техни-
ческого этилового спирта с добавлением эфирных масел и других 
ингредиентов);

–  клей БФ (продукт на основе спирта этилового технического, фе-
нольно-формальдегидной смолы, поливинилацетата и ацетона, 
освобожденный от полимеров);

–  политура (смесь спирта этилового технического с ацетоном и высши-
ми спиртами — бутилового и амилового спиртов и других примесей. 
Некоторые виды политур содержат анилиновые красители.);

–  спиртовые настойки лекарственных растений (настойки боярышни-
ка, пустырника и др.), водно-спиртовые экстракты лекарственных 
растений (экстракты родиолы розовой, элеутерококка и др.), спир-
тованные соки растений (соки алоэ, коланхое и др.);

–  другие растворы, содержащие значительное количество этилового 
спирта.
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2) группа, именуемая как суррогаты “ложные”, содержащие этило-
вый спирт, одно- и многоатомные спирты, хлорированные углеводо-
роды и другие соединения, а также их смеси, не содержащие этиловый 
спирт, но по своим органолептическим свойствам или по способности 
оказывать психоактивное действие напоминающие этанол. Клиниче-
ская картина отравления этими жидкостями зачастую существенно 
отличается от таковой при отравлении этанолом. Наиболее часто встре-
чаются отравления метанолом, пропиловыми спиртами (н-пропанол, 
изопропанол), бутиловыми спиртами (н-бутанол, бутанол-2), амило - 
вым спиртом и его изомерами, этиленгликолем, эфирами этиленгли-
коля и тетрагидрофурфуриловым спиртом.

Этиловый спирт. Показатели острой токсичности пищевого эти-
лового спирта и некоторых соединений, относимых к его токсичным 
микропримесям: у человека средняя разовая смертельная доза этанола 
составляет 300 мл и может варьировать в диапазоне 200–400 мл [1, 2].

Изучению хронического токсического действия этилового спирта 
посвящено огромное количество экспериментальных и клинических 
исследований, в которых детально описана его способность форми-
ровать синдром патологической зависимости (алкоголизм) и вызывать 
развитие широкого круга заболеваний различных органов и систем 
организма.

Результаты сравнительных токсикологических исследований пи-
щевого, гидролизного и синтетического спиртов, очищенных ректи-
фикацией, указывают на то, что все они оказывают одинаковое по вы-
раженности острое токсическое действие. Технические спирты низкой 
степени очистки вне зависимости от их происхождения отличаются 
от высокоочищенных спиртов тем, что они способны оказывать более 
выраженное хроническое токсическое действие.

Спирт этиловый гидролизный. Результаты исследований свидетель-
ствовали о том, что по показателям хронической токсичности гидро-
лизного спирта не отличается от пищевого спирта. Отсутствовали 
различия лишь по ряду параметров острой токсичности (максимально 
переносимая и абсолютно смертельная дозы). Однако показатели ЛД50 
(лабораторные данные получены на мышах) составили для гидролиз-
ного спирта 7,9 мл/кг, а для пищевого этилового спирта 9,4 мл/кг, что 
свидетельствовало об относительно более высокой острой токсичности 
гидролизного спирта [3]. При дальнейших исследованиях было вы-
явлено, что гидролизный спирт обладает повышенной токсичностью. 
Функциональные расстройства под его действием развиваются быст-
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рее, а при хроническом воздействии оказывает влияние на условно-
рефлекторную деятельность.

Спирт этиловый синтетический. Синтетический этиловый спирт 
получают методом сернокислотной гидратации этилена и прямой гид-
ратации этилена [4].

Интенсивное развитие синтетической органической химии, а также 
возможность замены дорогих натуральных компонентов алкогольных 
напитков (виноград, экстракты трав и др.) дешевыми (сок бузины, сок 
столовой свеклы), дало резкий толчок фальсификационному процессу. 
Например, при производстве водки допускается использование только 
соответствующего требованиям ГОСТ по содержанию метанола, сивуш-
ных масел, альдегидов и эфиров спирта этилового ректификованного, 
полученного из пищевого сырья (зерно, картофель, меласса). В то же вре-
мя синтетический этиловый спирт, получаемый гидратацией этилена (из 
нефтяных газов), не разрешен к применению в пищевых и медицинских 
целях и внесен в список сильнодействующих и ядовитых веществ.

Синтетический этиловый спирт обладает повышенной токсич-
ностью, восстановление функционального состояния центральной 
нервной системы происходит замедлено.

Альдегиды. К наиболее опасным соединениям, обнаруживаемым в 
алкогольных напитках, относятся альдегиды — ацетальдегид, крото-
новый и фурфурол. Их острая токсичность существенно превышает 
токсичность этилового спирта. А экзогенный ацетальдегид относится 
к категории соединений, оказывающих мутагенное и канцерогенное 
действие.

Альдегиды образуются при перегонке вина в коньячный спирт и 
при хересовании вин. При старении спиртных напитков количество 
альдегидов в них увеличивается. В этиловом спирте и алкогольных 
напитках альдегиды частично восстанавливаются в соответствующие 
спирты, взаимодействуют с побочными продуктами брожения и кон-
денсируются с фенолами или азотистыми веществами с образованием 
меланоидов. Альдегиды формируют букет многих вин и коньяков. 
Однако некоторые из них, особенно непредельные (акролеин, крото-
новый альдегид) и диацетил, придают этиловому спирту и алкогольным 
напиткам, содержащим их в высокой концентрации, резкий запах, 
жгучий привкус и горечь.

Ацетальдегид. Образующийся эндогенно при алкогольной инток-
сикации этот альдегид определяет значительное число токсических 
эффектов этилового спирта и напитков, изготовленных на его основе. 
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Вступая во взаимодействие со структурными и функциональными бел-
ками плазмы, форменных элементов крови, клеток эндотелия сосудов 
и других тканей, ацетальдегид нарушает их структурную организацию 
и функциональную активность. Так, например, при взаимодействии 
его с гемоглобином образуются стабильные ацетальдегидные аддук-
ты, обладающие пониженным сродством к кислороду. Связываясь с 
внутриклеточными сократительными белками, ацетальдегид изменяет 
свойства тубулярного аппарата, нарушая процессы транспорта белков 
и клеточного взаимодействия. Систематическое употребление алко-
гольных напитков, благодаря ацетальдегиду, способно нанести ущерб 
здоровью, в первую очередь это обусловлено его мутагенным, геноток-
сическим и канцерогенным действием.

Кротоновый альдегид. Этот альдегид присутствует, главным образом, 
в синтетическом этиловом спирте, не очищенном ректификацией, где 
его содержание может достигать 50 мг/л. После его ректификации уро-
вень кротонового альдегида снижается до 3,0 мг/л и менее. В спиртах-
сырцах ферментного происхождения и в виски его уровень колеблется 
от 0 до 3,0 мг/л. В ректификованных ферментных спиртах, коньячных 
спиртах, в коньяке и виноградных дистиллятах, самогоне из сахара и 
в вине этот альдегид отсутствует.

Кротоновый альдегид оказывает раздражающее, кожно-резорбтив-
ное, мутагенное и слабо выраженное канцерогенное действие. Наибо - 
лее поражаемыми органами и системами являются центральная нерв- 
ная и сердечно-сосудистая системы, органы дыхания, кожа, глаза, пе-
чень, почки, желудочно-кишечный тракт, органы чувств. Клиническая 
картина строго отравления человека при попадании этого альдегида в 
воздух характеризуется следующими симптомами: раздражение слизи-
стой оболочки носа и глаз, слезотечение, насморк, першение в горле, 
кашель, беспокойство, нарушение координации движений, судороги, 
головная боль, раздражительность, апатия.

Фурфурол. Его относят к категории наиболее токсичных веществ, 
образующихся при ферментации растительного сырья и дистилляции 
барды. Фурфурол присутствует во всех алкогольных напитках (кроме 
водки). Меньше всего его в вине и пиве, значительно больше — дис-
тиллированных напитках и портвейне.

Фурфурол оказывает раздражающее, кожно-резорбтивное, сенси-
билизирующее и мутагенное действие. Клиническая картина острого 
отравления фурфуролом характеризуется першением в горле, удлине-
нием дыхания, болями за грудиной, рвотой и диареей.
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Согласно данным, указанным в литературе, содержание фурфурола 
в некоторых пищевых продуктах и алкогольных напитках обнаружено 
этого альдегида в шоколаде и кофе (до 255 мг/кг), в черном хлебе — 
0,8–26 (мг/кг), виски и коньяки — 0,6–37 (мг/л). Потребление фур-
фурола с пищей составляет в США — 2 мкг/кг в день, а в европейских 
странах — 9 мкг/кг в день [5, 6].

Сивушное масло. Побочными продуктами, образующимися в про-
цессе ректификации этилового спирта, являются эфироальдегидная 
(головная) фракция и сивушное масло (хвостовая) фракция. Состав 
сивушного масла, полученного при ректификации спирта-сырца из 
разных пищевых продуктов, представлен в табл. 1, из которой следует, 
что основными компонентами этой фракции являются высшие спирты, 
которые и определяют токсичность сивушного масла. Высшие спирты 
обладают наркотическим эффектом, острая токсичность, как следует 
из табл. 1, в 1,5–3 раза превышает токсичность этанола.

Таблица 1.  Состав сивушного масла (в %), полученного из разных пищевых про-
дуктов при ректификации спирта-сырца

Компоненты
Сивушное масло

из зерна из картофеля из патоки

Изоамиловый спирт 31,0 60,5 25,1
Изобутиловый спирт 10,9 18,1 12,5
н-пропиловый спирт 11,2 10,0 10,7
н-бутиловый спирт 0,018 0,3 следы
Изопропиловый спирт следы нет нет
Метиловый спирт 0,013 нет следы
Гексиловый спирт 0,32 0,66 0,27
Диэтиловый эфир следы 0,00035 0,00002
Ацетальдегид 0,00028 0,00004 0,00035
Метилацетат 0,0005 0,0005 0,000075
Ацетон 0,0004 0,00015 следы
Этилацетат 0,0001 следы 0,000075
Метилпропионат 0,00075 0,001 0,0004
Диацетил 0,19 нет 0,029
Уксусная кислота нет 0,269 0,2
Пропионовая кислота 0,189 0,39 нет
Изомасляная кислота нет нет 0,029
н-масляная кислота 0,037 0,0515 нет
Изовалериановая кислота 0,00155 0,011 нет
н-валериановая кислота 0,155 0,244 0,0297
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Токсичность действия амиловых спиртов по механизму, клинике 
и патологоанатомической картине отравления изомеры практически 
мало отличаются друг от друга, однако наиболее ядовитыми являются 
первичные амиловые спирты. Амиловые спирты дают наркотический 
эффект, который сопровождается резко выраженной общей токсично-
стью. При приеме внутрь в первую очередь поражается центральная 
нервная система с параличом жизненно важных центров продолго-
ватого мозга, что и является причиной смерти пострадавшего. Прием 
всего 500 мг сивушного масла вызывает головокружение, головную 
боль, оглушенность, боль в животе. Прием этилового спирта даже с 
небольшой примесью амилового спирта резко усиливает алкогольное 
опьянение.

В организме амиловые спирты подвергаются превращениям, при-
чем первичные спирты окисляются гораздо быстрее вторичных и тем 
более третичных. Промежуточные продукты превращения амиловых 
спиртов -альдегиды, кислоты и кетоны. Смертельная доза точно не-
известна, однако некоторые авторы указывает, что всасывание уже  
10—15 мл амилового спирта приводит к смерти [7], для наиболее токси-
ческого изомера — изоамилового спирта — смертельной дозой следует 
считать 10—20 мл.

При попадании бутиловых спиртов в организм человека поража-
ется центральная нервная система, особенно подкорковые образова-
ния головного мозга. Продуктами окисления в организме являются 
глюкоронид (метаболит н-бутилового спирта), изомасляный альдегид, 
изомасляная кислота и кетон (метаболиты изобутилового спирта). 
Развивается атрофия зрительных нервов с полной потерей зрения. 
Нарушаются функция почек (азотемия, альбуминурия), деятельность 
сердечно-сосудистой системы (тахикардия, повышение артериально-
го давления), появляется лейкоцитоз. Смертельная доза при приеме 
внутрь — 200—250 мл, хотя довольно значительны индивидуальные 
колебания; меньшие дозы могут вызвать тяжелое отравление с внутри-
черепными кровоизлияниями и зрительными расстройствами.

Прием жидкости внутрь вызывает кратковременное состояние 
опья нения, отличающееся неглубокой и непродолжительной эйфо-
рией с последующим чувством тяжести в желудке, общей слабостью и 
снижением вкусовой чувствительности.

Пропиловые спирты обладают аналогичными свойствами что и 
амиловые и бутиловые спирты, н-пропиловый спирт токсичнее изо-
пропилового. Превращения пропиловых спиртов в организме проис-
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ходят неодновременно: н-пропиловый окисляется значительно бы-
стрее изопропилового. Так, если для первого b по Видмарку (падение 
концентрации в крови) равен 186 мг/кг ч, то для второго — 60 мг/кг ч. 
Промежуточным продуктом окисления н-пропилового спирта является 
пропиловая кислота, изо-пропиловый спирт окисляется до ацетона, 
который сохраняется в организме довольно длительное время [8].

Смертельная доза для человека при приеме внутрь высших спир-
тов составляет: для изо-пропилового спирта 250–400 мл, пропилового 
спирта 100–350 мл, бутилового спирта 200–250 мл, изоамилового 
спирта 100–300 мл, амилового спирта 30–50 мл и [9,2].

Метиловый спирт. Метанол является наиболее трудно отделяемой 
примесью в процессе ректификации этилового спирта. По своим ор-
ганолептическим свойствам он мало отличается от этанола и поэтому 
является одним из основных виновников случайных смертельных от-
равлений.

Основным источником метанола при производстве пищевого эти-
лового спирта и вин служат пектиновые вещества, подвергающиеся 
деметоксилированию с помощью фермента пектинэстеразы, входящего 
в состав исходного сырья [10]. Поэтому его содержание в спирте-сырце 
из свеклы достигает 2000 мг/л, а из кукурузы — всего лишь 700 мг/л 
[Грязнов, 1968]. Применение пектинолитических препаратов или тех-
нологии щелочного гидролиза пектинов способствует существенному 
увеличению уровня метанола в этиловом спирте и винах [10]. Концент-
рация его в белых виноградных винах обычно не превышает 240 мг/л, 
в красных — 3000 мг/л, а в плодово-ягодных винах может достигать 
6000 мг/л. Особенно много метанола образуется при брожении мезги. 
Концентрация его при перегонке плодовых виноматериалов увеличи-
вается в 9–15 раз. Поэтому в коньяках содержание метилового спирта 
допускается в пределах 1000 мг/л. Достаточно много метанола содер-
жится в некоторых соках, особенно в томатном (до 200 мг/л), и соке 
черной смородины (до 680 мг/л) [11]. В самогоне, изготавливаемом из 
сахара, метанола очень мало и его содержание обычно не превышает 
30 мг/л.

Механизм токсического действия метилового спирта сложен. При 
поступлении через желудочно-кишечный тракт он довольно быстро 
всасывается в кровь: даже большая доза полностью всасывается через 
6 ч. Наркотическое действие метанола заметно отличается от подоб-
ного действия этилового спирта, прежде всего своей длительностью 
и глубиной. Метанол окисляется в организме значительно медленнее 
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этилового спирта. Медленный процесс окисления метанола в орга- 
низме имеет значение в механизме его токсического действия. Продук-
ты окисления — формальдегид и муравьиная кислота — очень ядовиты, 
и длительное присутствие их в организме усиливает токсический эф-
фект. Тяжесть отравления находится в прямой зависимости от степени 
выраженности ацидозу. Метиловый спирт действует, прежде всего, 
на железо гемоглобина и клеточные ферменты, блокируя тем самый 
окислительные процессы в организме. Вследствие этого развивается 
тканевая гипоксия, а также происходит типичное для этого отравления 
поражение сетчатки и зрительного нерва.

Большинство авторов считают, что токсической дозой является 
7—8 мл, а смертельной — 30—100 мл. Следует, однако, иметь в виду 
выраженную индивидуальную чувствительность к метиловому спирту: 
описаны случаи смерти после приема всего 5 мл.

Метанол обладает способностью усиливать острое и подострое 
токсическое действие этилового спирта и увеличивать тяжесть спрово-
цированных алкоголем постинтоксикационных расстройств. Данный 
эффект проявляется при его содержании в растворе этанола 1000 мг/л 
и выше. Отдельные образцы или разновидности дистиллированных 
алкогольных напитков и вин с очень высоким содержанием метанола 
могут оказывать более выраженное токсическое воздействие на орга-
низм человека. Риск летального исхода при употреблении таких на-
питков в больших дозах (на пределе физиологических возможностей 
организма) возрастает.

Кетоны. В коньячных спиртах и дистиллированных алкогольных 
напитках обнаруживаются лишь два соединения из группы кетонов: 
ацетон и метилэтилкетон. В пищевом спирте и водке эпизодически 
встречается лишь ацетон. В ректификованном синтетическом спирте, 
помимо этих соединений, присутствуют этилизопропилкетон и мети-
лизобутилкетон, а неректификованном синтетическом спирте допол-
нительно обнаруживаются метилбутилкетон, метилизопентилкетон и 
метилизогексилкетон.

Все кетоны, за исключением ацетона, присутствуют в спиртах и 
алкогольных напитках в ничтожных количествах (менее 1,0 мг/л). Уро-
вень ацетона в ферментных спиртах и виски составляет 0,3–1,0 мг/л, 
в ректификованных ферментных спиртах 1,0–3,0 мг/л, в коньячных 
спиртах, коньяках и граппе 0,3–2,0 мг/л. Ацетон обладает кумулятив-
ными свойствами. Из организма выделяется медленно, что частично 
объясняется высоким коэффициентом распределения между кровью 
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и альвеолярным воздухом. После приема быстро всасывается в кровь 
и затем проникает в ткани, прежде всего в головной мозг, селезенку, 
печень, поджелудочную железу, почки. Последовательно поражает все 
органы центральной нервной системы, поэтому симптомы отравле-
ния могут проявляться даже через некоторое время после проведе-
ния дезинтоксикационной терапии и промывания желудка. Ацетон, 
по-видимому, активно действует на дыхательный центр, вызывая его 
паралич. В организме ацетон частично подвергается превращениям, 
причем, чем выше его концентрация в крови, тем меньшая часть его 
метаболизируется. Есть литературные данные о том, что ацетон может 
усиливать токсическое действие этилового спирта.

Сложные эфиры. Сложные эфиры представляют собой продукты 
взаимодействия спиртов с органическими кислотами. Реакции эте-
рификации быстрее протекают в алкогольных напитках, содержащих 
большое количество кислот. Большинство эфиров обладают приятным 
запахом, определяющим аромат многих вин. Благодаря процессам эте-
рификации устраняется неприятный аромат, связанный с присутствием 
в винах масляной и валериановой кислот. Эфиры с большим числом 
атомов углерода сообщают спирту несвойственный ему фруктовый или 
цветочный запах. Диэтиловый эфир в небольших количествах усиливает 
запах спирта, а муравьиноэтиловый и уксусноэтиловый — смягчают 
его. Массовая концентрации эфиров, в пересчете на уксусноэтиловый 
эфир, не должны превышать в безводном натуральном ректифико-
ванном этиловом спирте 1,5–5 мг/дм3 [12]. Эфиры, присутствующие 
в этиловом спирте и алкогольных напитках, относятся к мало- или 
среднетоксичным соединениям.

Дистиллированные алкогольные напитки домашнего изготовления.  
Самогон относят к категории “истинных” суррогатов алкоголя. Приня-
то считать, что самогон (по сравнению с водкой) оказывает на организм 
более выраженное токсическое воздействие. Это представление осно-
вывается на данных о его химическом составе, личных впечатлениях 
потребителей и случайных, несистемных сведениях об отравлениях 
самогоном.

В проведенном токсикологическом исследовании образцов само-
гона, изготовленных из сахара и меда с соблюдением основных тех-
нологических приемов, установлено, что эти напитки по показателям 
острой и подострой токсичности почти не отличаются от раствора эта-
лонного этилового спирта. Отличие состояло лишь в том, что медовый 
самогон оказывает менее выраженное наркотическое действие [13].  
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При изготовлении самогона, предназначенного на продажу, иногда 
используют приемы “фальсификации”. Для этого разбавленный водой 
самогон настаивают на субстанциях, оказывающих психоактивное, 
“одурманивающее” действие (листья табака, шишки хмеля и даже ку-
риный помет, шифер, медный купорос). С высокой долей вероятности 
можно предполагать, что подобные фальсификаты обладают низкими 
органолептическими свойствами и повышенной токсичностью.

Суррогаты алкогольных напитков. Суррогаты алкоголя или жидко-
сти, изготовленные на основе ректификованного этилового спирта, 
не предназначены для употребления внутрь. К числу таких жидкостей 
относятся парфюмерные изделия (одеколоны, лосьоны), средства ме - 
дицинского назначения (антисептики), лекарственные средства (на-
стойки лекарственных растений), средства бытовой химии (стеклоочис-
тители, растворители, жидкости для мытья и др.). Согласно данным 
[14, 15], употребление суррогатов алкоголя в среднем в 7 раз повышает 
риск смерти от всех причин. При этом у лиц, потреблявших суррогаты 
ежедневно 5–6 раз в неделю, 1–2 раза в неделю и 1–3 раза в месяц отно-
сительный риск смерти составил 28,8, 8,5, 5,7 и 3,2, соответственно.

Что касается спиртовых настоек лекарственных растений, то наи-
большей популярностью пользуются настойки боярышника, валерианы, 
эхинацеи, женьшеня, полыни, пустырника. Все эти растения обладают 
выраженной биологической активностью. Соединения, присутствую-
щие в полыни горькой (абсинтиин, камфора, альфа- и бета-туйон и 
возможно присутствие примесей, таких как метанол) способны оказы-
вать нейротоксическое действие. Препараты пустырника сердечного и 
валерианы лекарственной угнетают некоторые функции центральной 
нервной системы (седативное действие). Экстракты корней валерианы 
лекарственной угнетают некоторые функции центральной нервной 
системы (седативное действие), потенцируют психотропные эффекты 
(нейролептиков, барбитуратов, анестетиков) этанола, а при длительном 
применении способны оказывать гепатотоксическое действие и прово-
цировать развитие ряда других негативных реакций. При употреблении 
настойки боярышника кроваво-красного при передозировке его могут 
возникать головокружения и нарушения деятельности желудочно-
кишечного тракта [16]. О потенциальной опасности неконтролируемого 
применения препаратов боярышника предупреждают и другие авторы 
[17]. Перечисленные выше обстоятельства касаются исключительной 
роли этанола и присутствующих соединений в возникновении высокой 
смертности потребителей суррогатов алкоголя [18].
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Для ликеро-водочных изделий наиболее часты случаи технологи-
ческой фальсификации напитков путем замены натурального сырья  
(ягод, плодов, трав, кореньев, сахара и т.п.) синтетическими красите-
лями, ароматизаторами, подсластителями, глицерином и др. Многие 
из этих заменителей относятся к пищевым добавкам и, если не превы-
шены предельно допустимые нормы, не представляют потенциальной 
опасности для здоровья человека. Однако отсутствие достоверной ин-
формации или умышленная дезинформация потребителей (например, 
с помощью изображения натуральных плодов на этикетках) позволяет 
относить такие напитки к фальсифицированным. Виноградные вина 
принадлежат к группе наиболее часто фальсифицируемых продуктов, 
чему в немалой степени способствуют высокая сложность технологиче-
ского процесса и многофакторность воздействия на качество вин. Зна-
чительное разнообразие сортов виноградного вина и технологических 
приемов его производства обусловливает многочисленные возможно- 
сти для фальсификации этого продукта [19].
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резюме
У статті представлена токсикологія контрафактного алкоголю на основі етанолу. 

Можна зробити висновок, що найбільш небезпечними сполуками в алкогольних напо-
ях є альдегіди — ацетальдегід, кротоновий альдегід і фурфурол. Інша група сполук, які 
є небезпечними, — це вищі спирти (ізоаміловий, ізобутил, ізопропіл, пропив, бутил і 
т.д.), що містять як домішки метанол, який важко відокремити в процесі перегонки. Як 
відомо, метанол підвищує токсичність етанолу. Також у статті розглядаються результати 
дослідження токсичних властивостей алкогольних напоїв, приготованих в домашніх умо-
вах, і результати дослідження сурогатів алкоголю, що містять етанол в концентрації при-
близно 45–96% (технічні рідини, засоби побутової хімії, медичні препарати). Смертність 
споживачів цих рідин вище, ніж осіб, які використовують еквівалентну кількість етанолу 
у вигляді ліцензованого алкоголю.

Summary
In this article you can see a toxicology of counterfeit alcohol based on ethanol. We can 

make a conclusion that the most dangerous connections in alcohol drinks are aldehydes — 
acetaldehyde, crotonaldehyde and furfural. Another group of connections, which are really 
dangerous, is higher alcohols (isoamyl, isobutyl, isopropyl, propyl, butyl and so on) which contain 
as admixture methanol, which is hard to separate in the process of distillation. It is known that 
methanol increases toxicity of ethanol. This article is review of results of the research of toxicity 
properties of alcohol drinks, which were made in home conditions, and also the research results 
of surrogates of alcohol, which contain ethanol in concentration around 45–96% (technical 
liquids, household chemicals, medications). The mortality of this liquids consumers is higher 
than of other people who consume equal amount of ethanol but by the licensed alcohol.
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ВплиВ лУжності, теМператУри і Вологості 
середоВиЩа на збереження клітин сперМи

У статті наведені результати дослідів по встановленню рівня збереженності 
клітин сперми або неушкоджених головок спертматозоїдів при різних зна-
ченнях рН предмета-носія за умов різної температури, вологості і тривалості 

перебування у зовнішньому середовищі.

При проведенні судово-медичної експертизи при розслідуванні 
злочинів, пов’язаних із зґвалтуванням, наявність сперми є єдиним ре-
човим доказом біологічної природи, який свідчить про скоєння злочину. 
Спеціалісти в галузі судової експертизи виявляють сліди сперми на 
місці злочину за допомогою одного з орієнтовних методів — ультрафі-
олетового світла [1–3]. Такі зовнішні умови, як вологість, температура, 
сонячні промені впливають на тривалість збереження клітин сперми і, 
як наслідок, можуть суттєво вплинути на результат самої експертизи. 
Відомо, що в одному еякуляті здорового чоловіка міститься від 2 до 4 мл  
сперми [4], які можуть містити до 250 млн клітин сперматозоїдів [5]. 
Саме така кількісна складова є одним із основних показників якісної 
оцінки сперми [6]. Такі показники сперми, як кількість і рухливість 
сперматозоїдів знижується з віком [7]. Сама сперма має власний, при-
родний механізм, який забезпечує початковій захист сперматозоїдів 
від кислого градієнту піхви і ділянки шийки матки [8]. У зовнішньо-
му середовищі під впливом температури, вологості та значення рН 
предмета-носія відбувається поступова деградація сперматозоїдів і 
вони поступово стають непридатними для цитологічного дослідження 
та аналізу стандартними методами судово-медичної експертизи.

Для вивчення рівня збереженості клітин сперми або неушкоджених 
головок сперматозоїдів при різних значеннях рН предмета-носія за умов 
різної температури, вологості і тривалості перебування у зовнішньому 
середовищі були проведені відповідні дослідження.

Ці дослідження проводили на зразках людської сперми (30 осіб), 
нанесених на марлю, з якою проводили попередні маніпуляції, а саме 
на стерильну марлю піпеткою наносили:

1) розчин соди із значенням рН 8,0;
2) розчин прального порошку із значенням рН 9,0;
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3) розчин господарського мила, із значенням рН 10,0.
Контрольними були зразки, які містили лише сперму, значення рН 

якої становило 7,2.
Зразки сперми, нанесені на зазначені речовини, розміщували:

–  в термостаті при +25°С та двох режимах вологості: 50% та 75%;
–  в холодильнику за температури +10°С, вологості 60%;
–  в морозильній камері, за температури –15°С, вологості 11%.

Протягом перших 3 діб та 1-, 2-, 3-го тижнів з матеріалу готували 
цитологічні препарати. Для цього вирізки із марлі вміщували в сте-
рильні пробірки та заливали невеликим надлишком розчину 5% аміаку 
і залишали на 18 год. у холодильнику при температурі +4°С. Після цього 
вирізки виймали із пробірок, а екстраговані клітини сперми центри-
фугували протягом 4 хв при 1500 об./хв. Надосадову рідину видаляли, 
а з осаду клітин готували цитологічні мазки. Після повного висихання 
мазки фіксували метанолом протягом 10 хв і фарбували гематоксиліном 
за Романовським. Висушені відбитки і мазки досліджували за допо-
могою світлового мікроскопу при збільшенні ×400. Кількість клітин 
підраховували в 100 полях зору кожного препарату. Статистичний облік 
даних проводили за допомогою критерію Ст’юдента та програмного 
забезпечення Origin 7.0.

В результаті проведених дослідів було отримано наступне.
У мазках, виготовлених із зразків сперми при рН 7,2 і температурі 

+25°С та вологості 50%, спостерігали велику кількість клітин після 1-ї 
доби впливу, а потім поступове значне зменшення їх кількості протя-
гом 2 тижнів. Після 3-го тижня фрагментація значної кількості клітин 
робила неможливим облік цитологічних препаратів.

Під впливом температури +25°С та вологості 75% спостерігали ве-
лику кількість клітин після 1-ї доби впливу, а потім, починаючи із 2-ї 
доби, значне скорочення кількості клітин, придатних для ідентифікації. 
З 3-ї доби спостерігали майже повне знищення клітин. Надалі (почи-
наючи з 1-го тижня) залишки фрагментованих клітин перешкоджали 
можливому обліку вцілілих клітин.

Під впливом температури +10°С та вологості 60% спостерігали най-
більшу кількість сперматозоїдів протягом усього досліду. Під впливом 
-15°С та вологості 11% значна кількість клітин зберігалась протягом  
3 тижнів та у контрольних зразках (табл. 1).

У мазках, виготовлених із зразків сперми, яка перебувала при рН 8,0 
(сода) під впливом температури +25°С та вологості 50%, спостерігали 
значне в порівнянні із контролем зменшення кількості клітин протягом 
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1–2 діб, та подальшу фрагментацію клітин, яка не давала можливості 
проводити облік можливо вцілилих клітин.

При температурі +25°С та вологості 75% відмічено малу кількість 
клітин після 1-ї доби впливу та подальшу фрагментацією, починаючи 
із 2-ї доби.

Після впливу температури +10°С та вологості 60% спостерігали 
незначну кількість клітин, яка поступово зменшувалась протягом 1-го 
тижня, після чого спостерігали фрагментацію клітин.

При температурі –15°С та вологості 11% спостерігали невелику 
кількість клітин яка досить поступово скорочувалась до 3-го тижня. 
Клітини були хоч і в незначній кількості, але придатні для ідентифі-
кації (табл. 2).

У мазках, які при рН 9,0 (пральний порошок)піддавались впли-
ву температури +25°С та вологості 50%, спостерігали досить значну 
кількість клітин після 1–2 діб впливу, але з швидкою фрагментацією, 
яка не давала можливості проводити облік, починаючи з 3-ї доби  
впливу.

Таблиця 1.  Зміни кількості сперматозоїдів від температури і вологості середовища 
у препаратах при рН 7,2 (контроль)

Тривалість
впливу

Температура, °С

+25 +10 –15

Вологість, %

50 75 60 11

1 доба 140000–
160000

3780–4000 275000–300000 3500–5000

2 доба 13900–17000 1949–2010 277000–295000 4080–5000

3 доба 6500–6800 780–860 258000–260000 4000–4955

1 тиждень 347–400  бактеріальне
забруднення,
фрагментація

80000–100000 700–1600

2 тиждень 40–60  бактеріальне
забруднення,
фрагментація

38000–44980 700–1480

3 тиждень бактеріальне
забруднення,
фрагментація

 бактеріальне
забруднення,
фрагментація

35880–40100 664–1400
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Під впливом температури +25°С та вологості 75% спостерігали 
фрагментовані клітини, непридатні для обліку, починаючи вже з першої 
доби впливу.

При температурі +10°С та вологості 60% протягом перших 3 діб 
спостерігали поступове скорочення невеликої кількості клітин та їх 
подальшу фрагментацію, починаючи з першого тижня.

Під впливом –15°С та вологості 11% протягом перших 3 діб спосте-
рігали зовсім невелику кількість клітин. Починаючи з першого тижня 
спостерігалась фрагментація (табл. 3).

Таблиця 2.  Зміни кількості сперматозоїдів від температури і вологості середовища 
у препаратах при рН 8,0 (сода)

Тривалість
впливу

Температура, °С

+25 +10 –15

Вологість, %

50 75 60 11

1 доба 300–500 30–48 20–30 79–100

2 доба 300–450 фрагментація 10–15 78–99

3 доба фрагментація фрагментація 6–8 76–95

1 тиждень фрагментація фрагментація 6–8 49–70

2 тиждень фрагментація фрагментація фрагментація 30–49

3 тиждень фрагментація фрагментація фрагментація 18–40

Таблиця 3.  Зміни кількості сперматозоїдів від температури і вологості середовища 
у препаратах при рН 9,0 (пральний порошок)

Тривалість
впливу

Температура, °С

+25 +10 –15

Вологість, %

50 75 60 11

1 доба 300–400 фрагментація 33–50 1–9

2 доба 190–400 фрагментація 30–50 2–7

3 доба фрагментація фрагментація 5–10 1–3

1 тиждень фрагментація фрагментація фрагментація фрагментація

2 тиждень фрагментація фрагментація фрагментація фрагментація

3 тиждень фрагментація фрагментація фрагментація фрагментація
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У мазках, які при рН 10,0 (мило господарське) піддавались впливу 
температури +25°С та вологості 50%, спостерігали значну кількість 
придатних клітин протягом перших 3 діб, та починаючи з 2-го тижня 
фрагментацію, яка не надала можливості провести облік клітин, при-
датних для ідентифікації.

Під впливом температури +25°С та вологості 75% спостерігали ве-
лику кількість клітин протягом перших 3 діб, та значне, хоч і поступове 
їх скорочення протягом 1–3-го тижнів.

При температурі +10°С та вологості 60% відмічали велику кількість 
придатних для обліку клітин протягом перших 3 діб, яка поступово 
зменшувалась протягом наступних тижнів.

Під впливом –15°С та вологості 11% протягом перших 3 діб спо-
стерігали велику кількість придатних для обліку клітин, яка поступово 
зменшувалась протягом наступних тижнів (табл. 4).

Аналіз отриманих даних показав, що умови зовнішнього серед-
овища істотно впливають на ступінь збереження клітин сперми. Най-
більш сприятливими умовами виявилось середовище з оптимальним 
значенням рН 7,2 сперми (контроль). Під впливом температури +10°С 
та вологості 60% спостерігали найбільшу кількість сперматозоїдів про-
тягом усього досліду. Температура –15°С та вологість 11% теж дозволя-
ють зберегти значну кількість клітин протягом 3 тижнів. Найменший 
термін збереження клітин (0 діб) відмічено при температурі +25°С та 
вологості 75%.

Таблиця 4.  Зміни кількості сперматозоїдів від температури і вологості середовища 
у препаратах при рН 10,0 (мило господарське)

Тривалість
впливу

Температура, °С

+25 +10 –15

Вологість, %

50 75 60 11

1 доба 1200–1400 1580–1600 1800–2000 6400–7000

2 доба 1000–1400 1545–1590 1795–1998 1500–2700

3 доба 660–800 1280–1500 890–1000 2080–2560

1 тиждень 80–150 300–400 668–800 1800–1900

2 тиждень фрагментація 100–200 290–360 1600–1900

3 тиждень фрагментація 46–93 139–200 900–1000
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В експериментальних серіях кількість збережених сперматозоїдів на 
порядок менше, ніж у контролі. Найкращими для клітин були умови з 
рН 10,0 (мило господарське), за яких протягом майже усього терміну 
(окрім вологості 50%) можна було ідентифікувати сперматозоїди. При 
цьому найсприятливішими були перші три доби (надалі кількість клі-
тин зменшувалась). Найменша кількість збережених клітин при рН 9,0  
через добу при температурі +25°С та вологості 75%. При всіх темпера-
турних режимах і вологості неможливий відбір клітин, придатних для 
ідентифікації.

При рН 9,0 (пральний порошок) протягом першої доби найкраще 
зберігалися сперматозоїди при температурі +25°С і вологості 50%.Вже 
через 2 доби їх кількість неможливо було визначити через фрагмента-
цію клітин. Найгірше збереглися через добу сперматозоїди при темпе-
ратурі +25°С і вологості 75%.Така ж їх відсутність виявлена і надалі. 
Таким чином, при рН 9,0 на початкових (при +25°С і вологості 75%) 
та кінцевих термінах дослідження фрагментація клітин перешкоджає 
їх ідентифікації.

При рН 8,0 (сода) початкова збереженість клітин була найкращою 
при температурі +25°С та вологості 50% протягом перших двох діб,  
а далі спостерігали фрагментацію клітин. Не відбулось фрагментації 
лише при температурі –15°С та вологості 11%.

Висновки. В залежності від рН ступінь збереження сперматозої-
дів відрізняється за умов різних температурних режимів та вологості.  
У контролі (рН 7,2) зберігається найбільша кількість сперматозоїдів 
при температурі +10°С та вологості 60%.

При рН 8,0 найбільш сприятливою для збереження клітин була 
температура –15°С та вологость 11%.

При рН 9,0 фрагментація клітин наставала за всіма температурними 
параметрами на різних строках тривалості досліду.

При рН 10,0 збереження клітин було найкращим, окрім умов +25°С 
та вологості 50%, де з першого тижня спостерігали значне скорочення 
кількості клітин, а з другого тижня вже спостерігали фрагментацію.
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резюме
В статье приведены результаты опытов по установлению уровня сохранности клеток 

спермы или неповрежденных головок спертматозоидов при различных значениях рН 
предмета-носителя при разных температуре, влажности и длительности пребывания во 
внешней среде.

Summary
In the article results are given of experiences on determining level of preservation of cells 

of sperm or not damaged heads of spermatozoons at different рН values of the object-carrier at 
different temperature, humidity and duration of stay in an environment.
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10 ИНЫЕ ВИДЫ  
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

і.с. рев’яков, науков. співробітник 
к.М. скулкіна, ст. судовий експерт

Донецький НДІ судових експертиз,

Визначення критеріїВ кУльтУрних цінностей  
У сУдоВій МистецтВознаВчій експертизі

У статті визначені та проаналізоваеі критерії художнього, історичного, 
етнографічного та наукового значення як суттєвих властивостей культурних 

цінностей.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про вивезення, ввезення та 
повернення культурних цінностей”, до культурних цінностей відно-
сяться “об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, 
історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, 
відтворенню та охороні відповідно до законодавства України” [1].

Як бачимо, той чи інший об’єкт дослідження при вирішенні пи-
тання щодо віднесення його до категорії культурної цінності повинен 
мати одну з наступних властивостей, а саме: 1) художнє, 2) історичне, 
3) етнографічне або 4) наукове значення. При цьому, частина з цих 
властивостей (окрім історичного значення та частково наукового)  
у тексті Закону є невизначеною, що значною мірою ускладнює роботу 
судового експерта-мистецтвознавця. Це пов’язано, насамперед, з тим, 
що основним “гносеологічним змістом судово-експертної діяльності 
є інтерпретація як форма дослідження об’єктів судової експертизи”  
[2, с. 66]. Під час дослідження того чи іншого об’єкту з метою вирішен-
ня питання щодо віднесення його до категорії культурних цінностей, 
експерт-мистецтвознавець повинен проаналізувати, чи має досліджу-
ваний об’єкт перелічені властивості, тобто констатувати наявність або 
відсутність зазначених властивостей у об’єкта дослідження та відпо-
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відно до його якісних та кількісних характеристик проінтерпретувати 
значення притаманних йому властивостей.

Однак для того, щоб встановити наявність або відсутність певних 
властивостей, необхідно спочатку визначити самі ці властивості, а 
визначити їх можна за допомогою присутності або відсутності певних 
суттєвих ознак, притаманних даним властивостям, тобто за присутністю 
або відсутністю критеріїв їх визначення. Слід зауважити, що на даний 
час дані критерії не розроблені та законодавцем (окрім критеріїв істо-
ричного та частково наукового значення) не встановлені. Спробуємо 
визначити ці критерії, що дозволить при проведенні мистецтвознавчого 
дослідження об’єктивно вирішувати питання щодо віднесення того чи 
іншого об’єкту до категорії культурних цінностей.

Задля досягнення поставленої мети розглянемо кожну із власти-
востей окремо. Однак передусім зазначимо, що важливою рисою пере - 
лічених властивостей є значення, яке може бути визначено тим, що 
саме становить певну цінність об’єкта дослідження, тобто робить його 
значущим, а саме унікальним та неповторним, що пов’язано з відсут-
ністю у об’єкта дослідження характеристик масового промислового 
виробництва та, відповідно, типізованості та тиражованості.

Художнє значення. В своєму загальному сенсі художність становить 
собою основну особливість мистецтва, що відрізняє його від інших 
форм відображення і пізнання життя (наприклад, наукового). Для по-
няття художнього принциповими є наступні компоненти: 1) художнє —  
це властивість твору мистецтва, 2) художнє — це вимога до твору 
мис тец тва, 3) художнє — це джерело сприйняття твору мистецтва,  
4) ху дожнє — це джерело виникнення твору мистецтва, 5) художнє 
пов’язане з естетичним [3, с. 729]. Очевидно, що перетинання усіх 
зазначе них моментів в творі мистецтва й дозволяє говорити про його 
художній зміст та рівень художньої майстерності його виконання, і 
основним завданням мистецтвознавчого дослідження є саме визна-
чення присутності у творі усіх зазначених компонентів.

Однак, тут і виникають певні труднощі, пов’язані саме з виявлен - 
ням вказаних властивостей, що повинні бути притаманними худож-
ньому твору, а саме:

1) при дослідженні твору далеко не завжди можна встановити дже-
рело його виникнення, те, що стало таким джерелом для митця і, тим 
самим, визначити художність/нехудожність цього джерела. Дана проб-
лема, на нашу думку, зокрема пов’язана більш з психологією процесів 
художньої творчості, аніж з мистецтвознавством у зв’язку з тим, що 
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експерт-мистецтвознавець при вирішенні питання щодо художнього 
рівня досліджує вже готовий, так би мовити “зроблений”, предмет, а 
не сам процес його виготовлення (до якого певною мірою відноситься 
й виникнення його задуму);

2) експерт-мистецтвознавець не може передбачити можливе сприй-
няття того чи іншого витвору іншою людиною (оскільки процес сприй-
няття знову-таки належить до компетенції психологів).

Таким чином, під час дослідженні твору мистецтва при вирішенні 
питання щодо його художнього значення два з п’яти компонентів, які 
(в ідеалі) повинні бути йому притаманні, експертом-мистецтвознавцем 
не розглядаються.

Отже, з п’яти компонентів при проведенні мистецтвознавчої екс-
пертизи залишаються лише три, а саме: властивість, вимога та есте тична 
цінність. Однак існування вимоги не означає того, що дана вимога 
буде виконана, саме тому при дослідженні вже готового твору експерт-
мистецтвознавець може лише вказати, відповідає він вимогам худож-
нього чи ні, але вказання на відповідність/невідповідність — це вже  
опис властивості, притаманної даному твору. Тобто під час аналізу екс-
пертом-мистецтвознавцем встановлюється, притаманне художнє зна-
чення даному твору чи ні, завдяки чому компоненти вимоги та власти-
вості виступають у якості одного компоненту. Однак слід зауважити, що 
фіксація факту властивості/невластивості художнього значення певному  
твору мистецтва є, по суті, висновком з мистецтвознавчого аналізу.

Як бачимо, залишається лише один компонент, на якому може 
бути побудований аналіз твору мистецтва щодо його художності, а саме 
естетична цінність, яка сама по собі не має однозначного тлумачення, 
що пов’язано насамперед з розвитком естетичної думки та фундамен-
тальних принципів мистецтва.

Виходячи з даних спеціальної літератури [3, с. 176; 4, с. 34; 5, с. 467;  
6, с. 337], центральним поняттям категорії естетичного є поняття пре-
красного, яке разом з благом та істиною, належить до найстаріших 
понять культури [6, с. 337], що є важливим для остаточного визна-
чення даної категорії, тому що саме їх цілісна єдність (блага, істини 
та краси) і є тим, що створює досконалий у художньому сенсі витвір 
мистецтва, на чому наголошував, наприклад, відомий російський філо-
соф В.С. Соловйов, зокрема у своїй праці “Загальний сенс мистецтва”  
[7, с. 73–89].

Із погляду побутового мовлення (загальної лексикології) [3, с. 501], 
і з погляду спеціально-наукового знання (власне, філософської есте- 
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тики) [8, с. 61–65; 9, с. 24–25], прекрасне становить собою цілісну єд-
ність блага, істини та краси, тобто гармонійно поєднує в собі (на рівні 
форми та змісту) етичну, логічну та естетичну складові.

Під етичною складовою слід розуміти відповідність того чи іншого 
витвору мистецтва загальноприйнятим морально-етичним нормам та 
вимогам суспільства (наприклад, еротичне мистецтво, яке змальовує 
красу людського тіла, не спонукаючи негідні інстинкти).

Під логічною складовою можемо розуміти внутрішню несупереч-
ність та послідовність розгортання та зображення певних подій у ви-
творі мистецтва, відповідність форми змісту (наприклад, якщо картина 
присвячена певній історичній події, то й зображена на ній повинна бути 
ця історична подія), а також відповідність обраних засобів рішення того 
чи іншого художнього завдання обраному митцем жанру (наприклад, 
пейзаж, натюрморт, комедія та ін.).

Під естетичною складовою слід розуміти формально-змістовну 
цілісність та засіб її вираження у тому чи іншому творі, гармонійне 
поєднання усіх компонентів твору у єдиній цілісній системі (напри-
клад, послідовність викладення дій у літературі, відповідність критеріям 
симетрії у живопису та скульптурі та ін.).

Визначення саме цілісного поєднання зазначених компонентів і 
дозволяє врешті-решт визначити, чи є даний твір художнім, чи ні. Ви-
значити ж, чи є поєднання зазначених компонентів цілісним, чи ні, 
можна завдяки теорії художньої цілісності М.М. Гіршмана, відповід-
но до якої цілісність є “повнотою буття”, яка складається з нас тупних 
компонентів: 1) “первинна єдність усіх буттєвих змістів”; 2) “їхнє  
відокремлення, що само по собі розвивається”; 3) “їхня глибинна непо-
дільність” [10, с. 7; 11, с. 46], що пов’язано з тим, що “художній витвір 
у власній повноті є “співбуттєвим” (“событийным”) саме тому, що він 
являє собою кожного разу знову і знову здійснювану подію створен- 
ня — споглядання — розуміння художньої цілісності” [11, с. 54], а сам 
“витвір мистецтва і будує “воз’єднання” ідеального та реального, не-
скінченного та кінцевого, свідомого та позасвідомого, доступного для 
пізнання та творчого — лише завдяки цьому він і може з’явитися як 
“особлива річ”” [11, с. 26].

Отже, художнє значення може бути визначено як унікальна та не-
повторна цілісна єдність етичної, логічної та естетичної складових.

Історичне значення. Виходячи з тексту Закону[1], основним крите-
рієм може бути визнана історична цінність того чи іншого предмета, а 
саме його приналежність до “історичних подій, розвитку суспільства 
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та держави, історії науки і культури”, а також до “життя та діяльності 
видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних 
організацій, науки, культури та мистецтва”.

Однак, саме тут й виникають певні труднощі, пов’язані з визна-
ченням, що саме становить історичну цінність. При дослідженні, на-
приклад, звичайної металевої виделки з викарбуваною на її поверхні 
свастикою та знайденою під час археологічних пошуків на полі Ста-
лінградської битви, слід звернути увагу на контекст існування даної 
виделки, тобто знайти відповідь на ціле коло питань, а саме: 1) хто 
був власником виделки (наприклад, генерал-фельдмаршал Паулюс або 
рядовий)? 2) Який хімічний склад виделки (наприклад, алюміній або 
дорогоцінний метал)? 3) Чи відрізняється дана виделка якимось особ-
ливостями від інших, подібних до неї? Лише за можливості вирішення 
подібного кола питань і можна робити висновок про наявність у даної 
виделки історичної цінності.

Отже, можемо стверджувати, що критеріями історичної цінності 
можуть виступати наступні властивості об’єкта дослідження: 1) взаємо-
зв’язок з історичними подіями, такими як: війни, повстання, револю- 
ції, підписання суспільно значущих угод та договорів (наприклад, ори-
гінали видань універсалів Центральної Ради); 2) взаємозв’язок з видат-
ними особистостями (наприклад, рукописи та малюнки М.В. Гоголя); 
3) видатна приналежність до процесів розвитку суспільства та держави, 
історії науки і культури (наприклад, хазарське городище IX ст.).

Таким чином, слід зазначити, що критерії історичного значення 
складаються з наступних елементів: унікальності та неповторності, 
можливості реконструювати минуле, освітити лакуни соціальної історії, 
історії культури та/або науки, вказати на події або побутові моменти 
життя видатних особистостей, зіставити життя людей різних верств 
населення.

Етнографічне значення. Етнографія — це “наука про побут, тради-
ційну матеріальну та духовну культуру народів, їхнє походження (етно-
генез)” [12, с. 3]. Головним предметом дослідження етнографії як науки 
є традиційно-побутова культура [12, с. 11]. У зв’язку з цим об’єкт може 
бути визначений у якості етнографічного лише за умови відображення 
або уособлення в ньому рис та явищ, характерних лише для побутової 
культури представників того або іншого етносу (наприклад: українська 
вишиванка або російська матрьошка).

У зв’язку з тим, що етнографія служить, у тому числі, “для розкрит-
тя етнічної й етнографічної специфіки різних форм народної художньої 
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творчості (вишивки, художнього ткацтва, різьби по дереву, художньої 
обробки металу, шкіри, гончарної майстерності, лозоплетіння, народної 
музики і музичних інструментів, народного театру, танцю)” [12, с. 11–
12], до етнографічних можуть відноситися наступні предмети, які:

1) відображають характерний та традиційний для етносу вид занять 
та праці (наприклад: землеробство, рибальство, скотарство), у тому 
числі з опорою на особливості географічної місцевості (наприклад, 
степове землеробство, або степове народне будівництво, у якому ви-
користовуються для основи степові будматеріали — глина, солома, 
очерет, камінь і т.д.);

2) відносяться до народного одягу, оздоблення, містять елементи 
або зображення, характерні для народного орнаменту;

3) пов’язані з традиційними ритуальними діями та призначені для 
здійснення обрядових та/або культових дій, характерних для культурної 
традиції певного етносу;

4) пов’язані з народними промислами та іншими специфічними 
особливостями етносу, які відображають специфічність будівництва, 
народних промислів, ремесла, рукоділля (наприклад, вишивку), осо-
бливості фольклору і т.д.

Таким чином, до предметів, що мають етнографічне значення, на-
лежать унікальні та неповторні предмети, які передають або втілюють 
в собі особливості традиційно-побутової культури, характерної для 
якого-небудь етносу, та, відповідно, етнічну своєрідність народу, що 
відрізняє його від інших.

Наукове значення. Наука — це “соціальна інфраструктура, що 
формується в процесі втілення політико-юридичних, громадянських, 
моральних когнітивно-методологічних імперативів” [13, с. 8], яка спря-
мована на здобуття нових знань [14, с. 7]. Отже, це — одна з найважли-
віших сфер “людської життєдіяльності, яка лежить в основі розвитку 
сучасної цивілізації та орієнтована на отримання істинного знання 
відносно оточуючого світу та самої людини, яке може бути втілено на 
практиці” [15, с. 114].

Виходячи з вищевказаного, слід зазначити, що наука включає у себе 
процес наукового пізнання. Розуміючи науку таким чином та підсумо-
вуючи викладене вище, доходимо висновку, що цінності наукового піз-
нання — це “об’єктивно дійсне предметне знання (факт, закон, гіпотеза, 
теорія) та ефективне операціональне знання (наукові методи, регуля-
тивні принципи), які саме завдяки істинності, правильності, інформа-
тивності знаходять значимість і цінність для суспільства” [16, с. 1114]  
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та можуть бути втілені у процесі пізнавальної діяльності, дають можли-
вість висувати та розвивати нові наукові концепції, сприяють науково-
технічному прогресу.

Однак слід зауважити, що і мистецтвознавство, і історія, і етно-
графія також є науковими дисциплінами, і в даному контексті, якщо  
об’єкт дослідження має мистецтвознавче, історичне та/або етнографіч-
не значення, то він також має і наукове значення.

Отже, до предметів, які мають наукове значення, належать уні - 
кальні та неповторні предмети, які також мають або мистецтвознавче, 
історичне та/або етнографічне значення, або які можуть бути втілені у 
процесі пізнавальної діяльності, дають можливість висувати та розви-
вати нові наукові концепції, сприяють науково-технічному прогресу.

Підсумовуючи викладене, необхідно зробити висновок про те, що:
–  критерієм художнього значення є унікальна та неповторна цілісна єд-

ність етичної, логічної та естетичної складових витвору мистецтва;
–  критерієм історичного значення є унікальна та неповторна можли-

вість реконструювати минуле, освітити лакуни соціальної історії, 
історії культури та/або науки, вказати на події або побутові моменти 
життя видатних особистостей, зіставити життя людей різних верств 
населення;

–  критерієм етнографічного значення є унікальна та неповторна 
можливість передачі або втілення в собі особливостей традиційно-
побутової культури, характерних для певного етносу;

–  критерієм наукового значення є або мистецтвознавче, історичне та/
або етнографічне значення, або унікальна та неповторна можливість 
втілення у процесі пізнавальної діяльності, висування та розвитку но-
вих наукових концепцій, сприяння науково-технічному прог ресу;

–  для вирішення питання, чи відноситься наданий на експертизу 
об’єкт до категорії культурних цінностей достатня наявність однієї 
з зазначених властивостей досліджуваного об’єкту (художнього, іс-
торичного, етнографічного або наукового значення).
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резюме
Статья посвящена определению критериев художественного, исторического, этногра-

фического и научного значений, лежащих в основе категории “культурная ценность”.

Summary
The article is devoted to the definition of the art’s, historical, ethnographic and scientific 

values’s criterions that underlie the category “the cultural value”. 



454

ю.с. хіжняк, ст. судовий експерт 
о.г. нестерук, зав. сектором

Кримський НДІ судових експертиз

проВедення експертиз  
Щодо підтВердження нарахУВання збиткіВ  

при порУШенні природоохоронного 
законодаВстВа У ВипадкУ скидання  

стічних Вод

На прикладі з експертної практики авторами викладено послідовність дослід-
жень при виконанні експертиз, що пов’язані з підтвердженням нарахування 
збитків внаслідок порушення природоохоронного законодавства, вказані 
деякі особливості, пов’язані із застосуванням Методики № 389 та інших 

нормативних актів і документів, що використовуються в експертизі.

Останнім часом зростає кількість звернень до правоохоронних 
органів, які пов’язані з розрахунком розміру збитків, заподіяних дер-
жаві внас лідок екологічних правопорушень — забруднення та нераціо-
нального використання водних ресурсів, їх документальною та норматив-
ною обґрунтованістю. Однією з причин появи таких звернень є заміна 
попередньої методики розрахунку збитків [1] на методику [2] (далі —  
Методика № 389). Практика застосування нової методики виявила ряд 
суперечливих моментів, що дають підстави оскаржувати розраховані 
суми збитків у суді. Проведення експертиз за вказаними зверненнями 
виявила досить багато недоліків і суперечностей в природоохоронному 
законодавстві, зокрема в Методиці розрахунку збитків № 389 [2–4].

При проведенні таких експертиз виявилося, що заявлені розміри 
збитків часто є необґрунтованими та не підтверджуються відповідними 
нормативними актами і документами. Зазвичай на вирішення експерти-
зи ставиться питання лише стосовно підтвердження розрахунку розміру 
збитків, але проведення таких експертиз показало, що є необхідність у 
вирішенні питань стосовно документального підтвердження висновків 
актів перевірок, які є підставою для нарахування збитків.

Розглянемо схему дослідження при виконанні вказаних експертиз 
на прикладі виробничого підприємства водопровідно-каналізаційного 
господарства, яке здійснювало скид стічних вод у 2010–2011 роках в 
річку з каналізаційно-очисних споруд (КОС).

Державними інспекторами згідно з Актом перевірки вимог водо-
охоронного законодавства (далі Акт перевірки) виявлено перевищення 
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гранично допустимих концентрацій за забруднюючими речовинами. 
Відповідно до Акту перевірки підприємством була порушена стаття 44 
Водного кодексу України [5]. На підставі цього була нарахована сума 
збитків, заподіяна державі внаслідок порушення водоохоронного за-
конодавства, згідно Методики № 389.

На вирішення експерту було поставлено наступні питання:
1. Чи підтверджуються нормативно та документально встановлені 

в Акті перевірки перевищення концентрацій за забруднюючими речо-
винами при скиданні стічних вод з КОС в річку за визначений період? 
Якщо підтверджуються, за якими показниками, і в якому обсязі?

2. Чи підтверджується нормативно та документально розрахунок 
розміру збитків, завданих наднормативним скиданням забруднюючих 
речовин при скиді стічних вод з КОС в водний об’єкт за визначений 
період? Якщо не підтверджується, який збиток заподіяно внаслідок 
наднормативного скиду забруднюючих речовин при скиді стічних вод 
з КОС в водний об’єкт за визначений період?

Для вирішення цих питань експерт давав запит на отримання на-
ступних документів:
–  акту перевірки за визначений період;
–  протоколів вимірювань складу і якості вод за відповідний період 

(далі протоколи вимірювань);
–  за відсутності протоколів замірів — журналу обліку якості води стіч-

них вод (за формою ПОД-13 [6]);
–  дозволу на спеціальне водокористування;
–  затверджених на підприємстві гранично допустимих скидів (ГДС);
–  журналів витрат зворотних вод, за формою ПОД11 або ПОД12 [6].

Для вирішення першого питання експертом було перевірено згід-
но з протоколами вимірювань (за відсутності протоколів вимірювань 
відповідно до журналів обліку якості води стічних вод) перевищення 
допустимих концентрацій, які були зафіксовані в Акті перевірки. У ході 
перевірки було встановлено перевищення допустимих концентрацій 
за вказаними забруднюючими речовинами і вказано обсяги. Отже, 
стосовно першого питання експертом було підтверджено нормативно 
і документально перевищення концентрацій за вказаними забрудню-
ючими речовинами і вказано їх обсяги.

Для вирішення другого питання, після виявлення перевищення 
концентрацій за забруднюючими речовинами, експерт визначав збитки 
згідно з Методикою № 389 [2]. Тут слід зазначити, що до Методики 
№ 389 вносилися деякі зміни і тому вона має декілька редакцій [3, 4]. 
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Експертом застосовувалася редакція, яка відповідала заданому періоду 
часу.

Згідно з п. 1.2 Методики № 389 встановлюється порядок визна-
чення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок 
порушення законодавства про охорону та раціональне використання 
водних ресурсів, що призвели до:
–  забруднення водних об’єктів, у тому числі пов’язаного із самовільни-

ми та аварійними скидами у водний об’єкт забруднюючих речовин 
із зворотними водами або речовин у складі сировини, продукції чи 
відходів, крім випадків забруднення територіальних і внутрішніх 
морських вод та виключної морської економічної зони України із 
суден, кораблів та інших плавучих засобів;

–  забруднення поверхневих та підземних вод під впливом полігонів 
(сміттєзвалищ) твердих побутових та промислових відходів
та обумовлені:

–  самовільним використанням водних ресурсів без дозволу на спеці-
альне водокористування;

–  забором, використанням води та скидом забруднюючих речовин із 
зворотними водами з порушенням умов водокористування, встанов-
лених у дозволі на спеціальне водокористування.
Отже, у випадку скиду стічних вод підприємствами з дозволом на 

спеціальне водокористування згідно з п. 1.2 Методики № 389 сума 
збитків може бути нарахована у випадку забруднення водного об’єкта, 
що обумовлено порушенням умов спецводокористування.

Далі експертом перевірялося порушення умов спеціального водо-
користування, що передбачає перевірку лімітів забору, використання 
води та скиду забруднюючих речовин. Облік забору та використання 
води ведеться у журналах за затвердженою формою [6], їх перевірка 
не викликає труднощів. З перевіркою скиду речовин процедура дещо 
складніша.

Ліміт скиду забруднюючих речовин — граничний обсяг скиду за-
бруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти, що встановлюється 
в дозволі на спеціальне водокористування [5]. Граничні обсяги скиду 
затверджуються у нормативі гранично допустимого скиду (ГДС) [10].

Нормативи ГДС затверджуються одночасно з видачею дозволу на 
спеціальне водокористування.

Гранично допустимий скид речовини — показник максимально до-
пустимої за одиницю часу кількості (маси) речовини, що відводиться із 
зворотними водами у поверхневі та морські води, який з урахуванням 
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встановлених обмежень на скид цієї речовини від інших джерел за-
бруднення гарантує дотримання норм її вмісту в заданих контрольних 
створах (пунктах) водного об’єкта [5, 7].

Єдиним нормативним документом, який надає детальний опис ви-
явлення порушень затверджених норм ГДС є Інструкція про порядок 
розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин 
у водні об’єкти із зворотними водами [7] (далі — Інструкція № 116).

У відповідності з п. 4.2 Інструкції № 116 до показників, що конт-
ролюються, входять:
–  витрата зворотних вод (м3/год), концентрації нормованих речовин 

(мг/л) і показники властивостей зворотних вод на скиді у водний 
об’єкт;

–  скид (маса) нормованих речовин із зворотними водами (г/год);
–  показники плану заходів щодо досягнення ГДС.

Згідно з п. 4.3 Інструкції № 116 вважається порушенням, якщо 
вимірювані показники витрат, концентрацій нормованих речовин чи 
властивостей зворотних вод та розрахункові значення скиду (маси) ре-
човин перевищують однойменні відповідні показники, що встановлені 
на поточний термін.

Для визначення порушення потрібно виявити перевищення вста-
новлених витрат зворотних вод (ВВ) над заміряними витратами зворот-
них вод (ЗВ), встановлену концентрацію речовини (ВК) над заміряною 
концентрацією речовини (ЗК).

В деяких випадках розраховується скид (маса). Порушення має 
місце тоді, коли встановлений скид (маса) (ВС) менший за відповід-
ний фактичний скид (масу) (ФС) [7]. В схемі, що наведена на рис. 1, 
розглянуто випадки встановлення порушення відповідно до Інструкції  
№ 116.

Перевірка витрат стічних вод при проведенні дослідження показала, 
що затверджені витрати стічних вод за визначений період перевищені 
не були.

Таким чином, в результаті проведених досліджень експертом було 
встановлено:
–  перевищення допустимої концентрації за вказаними показниками 

за визначений період, що було визначено при дослідженні першого 
питання;

–  відсутність перевищення витрат стічних вод.
Згідно з рис. 1 у випадку, коли встановлені витрати не переви-

щують затверджених витрат та встановлена концентрація перевищує 
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затверджену концентрацію, необхідно розрахувати скид (масу) за за-
бруднюючими речовинами за визначений період.

В результаті розрахунку скиду (маси) забруднюючих речовин було 
встановлено, що розрахований скид забруднюючих речовин переви-
щив встановлений (затверджений). А це є порушенням згідно з п. 4.3  
(пп. в, ч. 2) Інструкції № 116.

Перевищення ГДС є порушенням умов спецводокористування, 
встановлених у дозволі на спеціальне водокористування.

Після встановлення порушення умов спецводокористування, а саме 
затвердженого граничнодопустимого скиду, експертом встановлювався 
факт забруднення водного об’єкта — річки. Визначення забруднення 
об’єкта визначалося за отриманими матеріалами.

Згідно з п. 2.5 Правил охорони поверхневих вод [8], водний об’єкт 
або його ділянка вважається забрудненим, якщо в місцях водокорис-
тування не дотримуються норми якості води у водному об’єкті. Норми 
якості води встановлюються залежно від категорії водокористування 

Рис. 1. Схема встановлення порушення відповідно до Інструкції № 116
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водного об’єкта і визначаються гранично допустимими концентраціями 
[9]. Останні встановлюються для контрольних створів.

Встановлення перевищення граничнодопустимих концентрацій 
проводилося експертом згідно з журналом реєстрації хімічних аналі-
зів води, тому що протоколи вимірювань якості води в контрольних 
створах не були надані.

У випадку відсутності протоколів вимірювань і журналів складу 
якості води у контрольних створах встановити факт забруднення вод-
ного об’єкта не можливо.

В ході дослідження експертом було встановлено, що фактична кон-
центрація за контрольованими речовинами не перевищила гранично 
допустиму. Таким чином, в контрольному створі дотримуються норми 
якості води, що відповідають рибогосподарським нормам якості по-
верхневих вод за вказаними забруднюючими речовинами. Отже, за 
умови відсутності забруднення водного об’єкта, нарахування збитків 
не здійснюється.

Відтак, при вирішенні другого питання експертом було встанов-
лено, що нарахована сума збитків документально і нормативно не 
обґрунтована і не підтверджується матеріалами, наданими на дослід- 
ження.

Слід зазначити, що за умови визначення збитків на період іншої 
редакції Методики № 389 дослідження було б дещо іншим. Відповідно 
до п. 1.2 Методики № 389 [3, 4] визначення розмірів відшкодування 
збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про 
охорону та раціональне використання водних ресурсів, здійснюється 
у разі:
–  забруднення водних об’єктів, у тому числі пов’язаного із самовільни-

ми та аварійними скидами у водний об’єкт забруднюючих речовин 
та фізико-хімічних показників (далі — забруднюючі речовини) із 
зворотними водами або забруднюючих речовин у чистому вигляді, 
у складі сировини, продукції чи відходів, крім випадків забруднення 
територіальних і внутрішніх морських вод та виключної морської 
економічної зони України із суден, кораблів та інших плавучих за-
собів;

–  забруднення поверхневих та підземних вод під впливом полігонів 
(сміттєзвалищ) твердих побутових та промислових відходів;

–  самовільного використання водних ресурсів при відсутності доз-
вільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або 
спеціального дозволу на користування надрами (підземні води));
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–  забору, використання води та скиду забруднюючих речовин із зво-
ротними водами з порушенням умов водокористування, встановлених 
у дозволі на спеціальне водокористування.
Таким чином, за чинною редакцією Методики № 389 [4] встано- 

влені експертом порушення умов спецводокористування, а саме пере-
вищення норм ГДС, є підставою для нарахування суми збитків, на-
віть за умови, що факт забруднення водного об’єкта не встановлено. 
При підтвердженні розміру збитків експерт-еколог може зіткнутися з 
труднощами його розрахунку, що пов’зані з суперечностями положень 
Інструкції № 116 та Методики № 389 [11].
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резюме
Изложена последовательность действий эксперта при выполнении експертиз, 

свя занных с подтверждением начислення убытков в случае нарушения водоохранного 
законодательства при сбросе сточных вод. Отмечены существенные отличия редакций 
Методики № 389 и соответствующие различия в действиях експерта при выполнении 
таких экспертиз.

Summary
The sequence of expert actions for examinations, which are connected with confirmation of 

accrue for losses when violating water escape legislation, was described. Significant differences 
of the Methods No 389 editions and corresponding distinctions in the expert actions when 
performing, such kinds examinations was noticed.
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1 травня 2013 року пішов з життя видатний вчений-криміналіст, 

доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук 

України, Заслужений діяч науки і техніки України, учасник Великої 

Вітчизняної війни, людина, яка довгий період стояла на чолі науки у 

Київському НДІ судових експертиз, Михайло Якович Сегай.

Після закінчення середньої школи в 1941 році Михайло Якович 

вступив до лав Радянської армії — розпочалася Велика Вітчизняна вій-

на, буремними дорогами якої він пройшов від Києва до Берліна, був 

нагороджений багатьма орденами та медалями.

Після закінчення війни Михайло Якович навчається на юридичному 

факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. 

З 1950 по 1996 рр. його трудова діяльність пов’язана з Київським НДІ 

судових експертиз, спочатку на посаді молодшого, потім старшого 

наукового співробітника відділу криміналістичних дос ліджень, який 

згодом і очолив. У 1963 він був призначений на посаду заступника ди-

Михайло якоВич сегай
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ректора з наукової роботи, яку займав по 1983 рік. В цей період з 1979 

по 1981 рр. виконував його обов’язки директора інституту.

За час роботи в Інституті в 1959 році захистив дисертацію на здо-

буття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Криміна-

лістична ідентифікація та особливості її застосування в окремих видах 

криміналістичної експертизи”. В 1970 році Михайлом Яковичем була 

випущена в світ фундаментальна монографія «Методологія судової 

ідентифікації», яка пізніше стала темою його докторської дисерта-

ції. Ця робота вважається найвагомішою науковою працею в галузі 

криміналістичної ідентифікації. Свій досвід талановитий криміналіст 

і вчений залюбки передавав молодим спеціалістам, був керівником 

з підготовки дисертаційних робіт багатьох співробітників інституту, 

зок рема: Н.І. Клименко, В.М. Прищепи, Ю.Ю.Ярослава, В.М. Палій, 

Г.В. Прохорова-Лукіна та інших. Він був членом спеціалізованих Вче-

них рад по захисту дисертацій Київського державного університету 

імені Т.Г. Шевченка та Вищої школи міліції, нині Академії внутрішніх 

справ України. За свою наукову діяльність як керівник і консультант 

підготував 2-х докторів та 20 кандидатів наук.

М.Я. Сегай — автор понад 180 наукових праць, серед яких 6 моно-

графій та 10 методичних посібників. Найбільш відомі з них «Мето-

дология судебной идентификации» (1970), «Судебные экспертизы»  

гл. Тактика подготовки, назначения и проведения судебной экспер - 

тизы, (1981), «Методика трасологических исследований изделий мас-

сового производства» (1983), «Современные возможности судебных 

экспертиз в свете достижений науки и техники» (1987), «Судебная 

экспертиза материальных следов-отображений (проблемы методоло-

гии)» (1997), «Судебная экспертология», науково-практичний коментар 

до Закону України «Про судову експертизу» у посібнику «Експертизи 

у судовій практиці» (2005). 

М.Я. Сегай був одним з організаторів видання республіканського 

міжвідомчого науково-методичного збірника «Криминалистика и су-

дебная экспертиза», і членом його редколегії. 

До дня його 75-річчя в бібліографічній довідці говорилося: «Ім’я 

професора М.Я. Сегая, криміналіста і судового експерта, добре відомого 
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широкому правничому загалу України, а також за її межами. Високий 

професіоналізм, бездоганна порядність і доброзичливість здобули йому 

заслужену повагу та любов його колег і друзів». 

Михайло Якович був прекрасним у своєму філософському підході до 

життя, крізь яке він пройшов з гідністю і гумором. В нашій пам’яті він 

залишиться не тільки великим вченим і вчителем багатьох науковців, а 

й людиною надзвичайної людяності, справжнім інтелігентом.
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