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1 ИСТОРИЯ  
СудебнО-экСпеРТныХ 
уЧРеЖденИЙ укРАИны

В.Н. Чисников, канд. юрид. наук, доцент,  
вед. научн. сотрудник

ГНИИ МВД Украины,

Открытие и ОсВящеНие  
киеВскОгО кабиНета НауЧНО-судебНОй 

экспертизы 2 феВраля 1914 гОда

на основании материалов дореволюционной периодической печати, главным 
образом киевских газет, освещаются события торжественного открытия 
и освящения кабинета научно-судебной экспертизы при прокуроре киев-
ской судебной палаты с участием министра юстиции Российской империи  

И.Г. Щегловитова 2 февраля 1914 года.

4 июля 1913 года [1] российский император Николай ІІ, находясь 
на яхте “Штандарт” в Балтийском порту, “высочайше” утвердил при-
нятый Государственной Думой и одобренный Государственным Сове-
том Закон “Об учреждении кабинетов научно-судебной экспертизы в 
городах Москве, Киеве и Одессе”, написав на подлиннике документа 
“Быть по сему” [2].

Основополагающими разделами закона были четвертый и шестой, 
которые гласили:

“… IV. Учредить при прокурорах Московской, Киевской и Одесской 
судебных палат кабинеты научно-судебной экспертизы на основаниях, 
предусмотренных установленным законом 28 июня 1912 года (Собр. 
Узак. ст. 1237) штатом кабинета научно-судебной экспертизы при про-
куроре С.-Петербургской судебной палаты.

… VI. Означенные в отделах IV и V мероприятия ввести в действие 
с 1 января 1914 года”.

Согласно решения Министерства юстиции, Киевский кабинет на-
учно-судебной экспертизы должен был обслуживать Киевскую, Харь-
ковскую и Варшавскую судебные палаты.



4

Следует отметить, что еще до издания первого закона об учрежде- 
нии кабинета научно-судебной єкспертизы при прокуроре С.-Петер-
бург ской судебной палаты от 28 июня 1912 года судебные власти Одес-
сы, Киева [3] Харькова [4] и других городов предпринимали попытки 
учредить при судебных палатах научно-экспертные учреждения.

Так, например, 28 февраля 1912 года прокурор Киевской судеб-
ной палаты направил министру юстиции И.Г. Щегловитову рапорт, в 
котором сообщал о назревшей необходимости проведения фотогра-
фических экспертиз при рассмотрении судебных дел, как уголовных, 
так и гражданских. Однако использовать для этой цели единственно 
существующую судебно-фотографическую лабораторию при проку-
роре С.- Петербургской судебной палаты практически очень затруд-
нительно. Главными причинами прокурор называл ее отдаленность, 
а также постоянную загруженность, в результате чего стороны по 
гражданським делам час то вынуждены отказываться от проведения 
подобной экспертизы. По уголовным делам органам судебной власти 
приходится обращаться, кроме чрезвычайных случаев, к устарев-
шей каллиграфической экспертизе, проводимой учителями чисто- 
писания.

Прокурор также напоминал, что Министерством юстиции в тече-
ние нескольких последних лет расматривался вопрос о необходимости 
учреждения судебно-фотографической лаборатории при канцеляриях 
всех прокуроров судебных палат Российской империи. Однако ожидать 
разработку соответсвующего законопроекта и проведения его через за-
конодательные учреждения, по мнению прокурора, “не представляется 
возможным, ввиду различных трудностей…”.

Далее в рапорте прокурор сообщал, что у Киевской судебной па- 
латы есть возможность удовлетворить вышеуказанную потребность 
в организации судебно-фотографичекой лаборатории. При этом он 
указал, что в начале января 1912 года исполняющий обязанности секре-
таря Второго гражданского департамента Киевской судебной палаты, 
губернский секретарь В.Л. Русецкий обратился к руководству с хода-
тайством об открытии в Киеве судебно-фотографической лаборатории, 
а ему разрешить проводить судебно-фотографические экспертизы по 
требованиям судебных учреждений и властей. Для этого судебный чи-
новник просил только выделить ему помещение, а все материальные 
затраты он берет на себя и обязуется при этих условиях проводить 
судебно-фотографические экспертизы по уголовным делам бесплатно,  
а по гражданским делам — взымать половину стоимости, установлен- 
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ной за аналогичные работы в судебно-фотографической лаборатории 
при прокуроре С.-Петербургской судебной палаты.

Относительно своего служебного положения, В.Л. Русецкий же-
лал, чтобы его перевели в старшие кандидаты при судебной палате 
и присвоили оклад штатного кандидата. При этом он обязывался на 
протяжении трех лет не ходатайствовать об изменении его служебного 
положення.

С предложениями В.Л. Русецкого руководство Киевской судебной 
палаты было согласно, предложив ему для размещения лаборатории 
чердачное помещение судебной палаты, но при условии, что затраты 
по его переоборудованию в сумме 500 рублей возмет на себя Минис-
терство юстиции.

Заканчивая рапорт, прокурор ходатайствовал о необходимости от-
крытия в г. Киеве фотографической лаборатории, а в случае согласия, 
просил выделить 500 рублей на переоборудование чердачного поме-
щения Киевской судебной палаты под лабораторию и “… циркулярно 
рекомендовать председателям окружних судов Киевской судебной па-
латы в необходимых случаях по гражданським делам также обращаться 
в указанную лабораторию” [5].

Однако в Министерстве юстиции считали, что время судебно-
фотографических лабораторий ушло в прошлое и необходимо создавать 
кабинеты научно-судебной экспертизы, поэтому в ходатайстве по указа-
ному вопросу прокурора Киевской судебной палаты было отказано.

В середине декабря 1913 года в Киев прибыл управдяющий С.-Пе - 
тербургским кабинетом научно-судебной экспертизы А.Н. Попов, 
который по поручению Министерства юстиции обязан был осмотреть 
помещения вновь учреждающихся кабинетов в Москве, Киеве и Одессе 
на предмет их готовности к открытию. Осмотрев помещение Киевского 
кабинета научно-судебной экспертизы, столичный проверяющий в 
общем остался доволен проделанной работой киевских коллег, которые 
заверили его, что к концу января 1914 года все работы по установке 
необходимого оборудования в кабинете будут завершены.

Накануне открытия кабинета бывший председатель Киевской су - 
дебной палаты сенатор Г.Г. Чаплинский разослал от имени Минис-
терства юстиции приглашения представителям высшей гражданской, 
военной и судебной власти, а также педагогическим заведениям и 
городскому самоуправлению.

2 февраля 1914 года в 13 часов в помещении Киевской судебной 
палаты, расположенном в здании присутственных мест по ул. Влади-
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мирской, прибыли министр юстиции Российской империи И.Г. Ще-
гловитов, сопровождающие его столичные чиновники — юрисконсульт 
Министерства юстиции С.Н. Трегубов, заведующий в Министерстве 
кабинетами научно-судебной экспертизы Малама, а также сенатор 
Г.Г. Чаплинский, помощник командующего войсками Киевского во-
енного округа генерал от инфантерии Н.В. Рузский, старший пред-
седатель Киевской судебной палаты Ф.А. Болдырев, и.о. прокурора 
судебной палаты Н.А. Володкевич, председатель Киевского окружного 
суда Н.С. Кисличный, прокурор суда А.М. Запенин, председатель 
военно-окружного суда генерал-лейтенант Н.И. Востросаблин, пред-
седатели департаментов судебной палаты, члены палаты и окружного 
суда, временно управляющий Киевской губернией Б.Д. Кашкаров, 
попечитель Киевского учебного округа Н.А. Деревицкий, начальник 
Киево-Подольского управления земледелия и государственного иму-
щества А.Я. Яковлев, управляющий казенной палатой А.А. Стрекалов, 
ректор университета св. Владимира профессор Н.М. Цытович, пред-
седатель киевской губернской земской управы, камергер М.А. Суков-
кин, председатель киевского комитета по делам печати профессор 
Т.Д. Флоринский, и.д. киевского вице-губернатора Г.А. Напдельштедт, 
и.о. губернского предводителя дворянства, камер-юнкер М.П. Гудим-
Левкович, заместитель городского головы Ф.С. Бурчак, некоторые 
генералы-начальники отдельных воинских частей, многие чины су-
дебного ведомства и другие приглашенные лица [6].

Для участия в освящении кабинета прибыли преосвященный Нико-
дим, епископ Чигиринский, преосвященный Назарий, епископ Черкас-
ский, а также преосвященный Иннокентий в сопровождении архиман-
дритов, наместника Лавры Амвросия, инспектора духовной академии 
Василия (Богдашевского) и кафедрального протоиерея и директора 
гимназии священника отца Михаила Стельмашенко. Перед молебном 
преосвященный Никодим обратился к присутствующим с речью, в 
которой указал на значение кабинетов судебной экспертизы. После  
молебна помещение кабинета, “было окроплено святой водою” [7].

Затем И.Г. Щегловитову представлялись чины судебного ведомства, 
в том числе заведующий кабинетом С.М. Потапов и его помощники —  
прозектор киевского университета доктор Н.Н. Туфанов и приват-
доцент того же университета В.И. Фаворский.

После этого министр стал осматривать помещения кабинета, кото-
рые располагались на самом верхнем этаже судебной палаты и занимали 
12 комнат. Восемь комнат были предназначены для проведения иссле-
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дований (лаборатории), три — для управляющего и его помощников и 
одна — для канцелярии [8]. Во время осмотра управляющий кабинетом 
С.М. Потапов демонстрировал министру, духовным лицам и другим 
приглашенным возможности некоторых технических приборов. Так, 
например, он продемонстрировал волос кролика, который с помощью 
специального аппарата можно увеличить и, таким образом, определить 
его принадлежность. При этом Сергей Михайлович заметил, что пока 
прибор дает возможность определить только видовую принадлежность, 
но он уверен, что вскоре наука найдет и признаки, которые позволят 
устанавливать принадлежность волоса индивидууму.

С.М. Потапов также рассказал присутствующим об исследованиях, 
связанных с применением ультрафиолетовых лучей, которые сами по 
себе являются бесцветными, но вызывают свет в других приводимых в 
соприкосновение с ними предметах. При этом управляющий кабине- 
том пояснил, что каждый предмет имеет свой особый цвет, который 
находится в предмете, так сказать, в скрытом состоянии и начинает 
светиться под влиянием ультрафиолетовых лучей. “Это открытие, — 
отмечал он, — имеет величайшее значение для правосудия, так как  
открывает присутствие разных элементов в том их состоянии и даже 
тогда, когда кажется они исчезли навсегда или не оставили о себе ника-
ких следов”. В подтверждение своих слов С.М. Потапов продемонстри-
ровал опыты “над подписями и вообще, так сказать, отображенными 
когда бы то ни было чернилами” [9].

После осмотра кабинета научно-судебной экспертизы все при-
глашенные лица направились в дворянское собрание на завтрак, а  
И.Г. Щегловитов поехал в Михайловский монастырь, чтобы покло-
ниться мощам святой великомученицы Варвары [10]. Здесь епископ 
Никодим благословил его иконой “великой угодницы Божьей” и от  
лица всего духовенства епархии выразил благодарность киевской юс-
тиции, “благословенно отправляющей свое высокое, трудное дело пра-
восудия”. “Этим высоким достоинством своим, — сказал владыка, —  
наши судьи обязаны вам, ибо уверены, что всегда найдут несокруши-
мую защиту и поддержку в своем высшем руководителе-министре”.

И.Г. Щегловитов в ответ выразил свою радость за добрые взаимоот-
ношения, установившиеся между судебным ведомством г. Киева и его 
православным духовенством, отметив возвышенную деятельность этих 
двух ведомств в идейном отношении которых много общего.

После посещения Михайловского монастыря министр юстиции на-
правился в дворянское собрание, где в 15 часов состоялся официальный 
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завтрак. Как отмечал корреспондент газеты “Киевлянин”, “… с его 
приездом, собравшиеся приступили к трапезе, прошедшей невиданно 
ранее у нас оживленно”.

Первый тост провозгласил министр И.Г. Щегловитов “за драгоцен-
ное здравие Его Императорского Величества, Государя Императора”. 
В ответ грянуло дружное “ура” и оркестр трижды исполнил гимн Рос-
сийской империи.

Затем сенатор Г.Г. Чаплинский произнес обращенный к министру 
тост, указав, что великие реформы Александра II-го превзошли ожи-
дания даже наиболее прогрессивно настроенных элементов. Эпоха 
шестидесятых годов оставила неизгладимый след в истории русской 
жизни. Попытки внести что-либо новое в уставы могли касаться лишь 
деталей, а отнюдь не сущности, которая измениться не может. Но все 
же в настоящее время раздаются нападки на слабость судейских при-
говоров, на то, что больше ограждаются интересы преступника, не-
жели общества. Эти упреки вместе с нападками на судейскую совесть 
слышатся все более интенсивно. Причиной этих нападок является в 
значительной степени та распущенность в обществе, которая в на-
стоящее время граничит только с хулиганством. Судьи, привыкшие 
отдавать отчет в каждом своем судебном приговоре, судьи, которым 
приходилось переживать томительные бессонные ночи в виду сомне- 
ний в правильности приговоров, основанных на противоречивых сви - 
детельских показаниях, уже давно чувствовали нужду в иных доказа-
тельствах, кроме свидетельских, в доказательствах бесспорных, несо-
мненных. Эти бесспорные доказательства даны были новыми иссле - 
дованиями в уголовном процессе, основанными на точной науке су-
дебной медицины. Эти исследования объединены в кабинетах научно-
судебной экспертизы, которые получили широкое распространение в 
Западной Европе. Открытие этих научных кабинетов у нас в России 
взял на себя глава нашего министерства И.Г. Щегловитов, который 
в течение последних лет бодро охранял русское правосудие с одной 
стороны от нападок, с другой стороны от разрушительных поползно-
вений врагов русской государственности. Свою речь сенатор закончил 
словами: “Воздадим же хвалу И.Г. Щегловитову и пожелаем ему много 
лет стоять во главе нашего учреждения!”.

Отвечая на тост сенатора, министр указал, что русскому духу свой-
ственны преувеличения, поэтому он считает, что его заслуги преувели-
чены Г.Г. Чаплинским. “Это — заслуга всего судебного ведомства, а не 
моя личная — сказал министр, — ведомства, которое проявило много 
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труда, желания и умения. Идя за жизнью и наукой, мы не могли не 
откликнуться на то новшество, которое внесло значительные благо-
творные изменения в дело правосудия. В Киеве открывается третий 
кабинет научно-судебной экспертизы и цель открываемых кабине-
тов — прийти на помощь судейской совести, дав ей опору в научных 
вполне объективных данных”. Заканчивая свою речь, министр сказал: 
“Господа, вы свято до сих пор несли свой долг, высоко держали знамя 
правосудия. Киевский судебный округ показал, что он всегда стоит на 
страже правосудия. Пусть же и впредь киевский судебный округ так же 
бодро и смело служить на одной из окраин российского государства 
русскому правосудию”. И.Г. Щегловитов так же выразил радость, что 
Киев, как и в древние времена, служит центром объединения русских 
людей [9].

Следующий свой тост министр провозгласил за всех, без кого дея-
тельность судьи была бы безполезною, и предложил поднять бокалы за 
православное духовенство, русское победоносное воинство, все иные 
учреждения, представители которых присутствуют за этой трапезой, и 
выразил свою благодарность за их внимание к судебному празднику.

От имени “победоносного воинства” выступил помощник коман-
дующего войсками Киевского военного округа генерал Н.В. Рузский, 
который выразил сожаление, что отсутствующий командующий вой-
сками округа генерал-адъютант Н.И. Иванов непременно был бы на 
празднике, если бы не отсутствовал в г. Киеве.

Среди выступающих был юрисконсульт Министерства юстиции  
С.Н. Трегубов, который в своей речи подробно изложил историю каби-
нетов научно-судебной экспертизы, отметил их значение и предложил 
судебным деятелям Киевского судебного округа пользоваться этими 
кабинетами во всей полноте.

Председатель губернской земской управы М.А. Суковкин в своем 
выступлении в нескольких словах охарактеризовал заслуги сенатора  
Г.Г. Чаплинского, отметив, что завтрак, на который все получили от 
него приглашение, является, между прочим, и прощальным, так как 
сенатор на днях покидает Киев и переезжает в Санкт-Петербург.

От имени городской власти выступил заместитель городского голо-
вы Ф.С. Бурчак, выразивший благодарность министру за то, что куль-
турный город Киев обогатился еще одним культурным учреждением.

Во время торжественного завтрака были зачитаны телеграммы, по-
лученные от выехавших по делам службы из г. Киева и отсутствующих 
на торжестве, начальника края генерал-адъютанта Ф.Ф. Трепова, киев-
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ского губернатора шталмейстера Н.И. Суковкина, а также некоторых 
видных ученых-профессоров из-за границы [6].

На завтраке было произнесено еще много тостов и речей, а торже-
ство, по сообщению газет, продолжалось до 7 часов вечера [11]. Как 
писала газета “Киевлянин”, “… общее оживление на завтраке было 
большое: была одна добрая русская семья, дружно и бодро связанная 
общностью своего служения русскому народу, которая долго не рас-
ходилась и после того, как министр оставил собрание” [9].

На третий день после открытия Киевского кабинета научно-судеб- 
ной экспертизы, в газете “Киевская мысль” появилась статья “Кабине-
ты научно-судебной экспертизы”, автор которой (Елена Г-ч) пыталась 
разъяснить читателям “… назначение этих кабинетов, открытие кото- 
рых с такой помпой, вслед за обеими столицами, отпраздновано судеб-
ными учреждениями в Киеве”. В частности, она вкратце охарактеризо-
вала новые методы опознания — дактилоскопию и антропометрию, а 
также химические и микроскопические исследования, светопись, гра-
фологию и фотографию [12]. Об открытии кабинета научно-судебной 
экспертизы при прокуроре Киевской судебной палаты сообщил на 
своих страницах и ведомственный журнал МВД “Вестник полиции” 
[13].
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резюме
На підставі матеріалів дореволюційних періодичних видань, головним чином 

київських газет, висвітлюються події святкового відкриття та освячення кабінету науково-
судової експертизи при прокуророві Київської судової палати з участю міністра юстиції 
Російської імперії І.Г. Щегловітова 2 лютого 1914 року.

Summary
On the basis of materials of pre-revolutionary periodicals, mainly the Kiev newspapers, 

events are covered of solemn opening and consecration of cabinetof scientifically-judicial 
examination at the public prosecutor of the Kiev appellate court with participation of Minister 
of Justice of Russian empire I.G.Shсheglovitov on February, 2nd, 1914.

В.О. комаха, канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри

Ізмаїльський інститут водного транспорту

туфаНОВ микОла микОлайОВиЧ — україНський 
судОВий медик, ОдиН із засНОВНикіВ кНсе  
при прОкурОрОВі киїВськОї судОВОї палати

В статті досліджуються питання щодо науково-практичної діяльності одного 
із засновників київського науково-дослідного інституту судових експертиз 

українського судового медика Туфанова Миколи Миколайовича.

Микола Миколайович народився 1(13).02.1858 р. в м. Голговську 
колишньої Ліфляндської губернії (офіційна назва території Північної 
Латвії та Південної Естонії в ХVII–ХХ ст.). Після закінчення гімназії 
він вступив на медичний факультет Дерптського (Тартуського) універ-
ситету. Після закінчення курсу навчання на медичному факультеті в 
1884 р. йому запропонували залишитися на кафедрі судової медицини 
для підготовки до професорського звання. Темою докторської дисер-
тації М.М. Туфанова було дослідження життєвого шляху та науково-
практичної діяльності відомого медика Павла Суслашіса. Через рік 
в 1855 р. в м. Дерпті він опублікував монографію “Павло Суслашіс”,  
з успіхом захистив її і отримав диплом доктора медицини.

Після захисту докторської дисертації М.М. Туфанов у 1888 р. пере-
їздить на південь, в Україну, де спочатку працює в якості сільського 
лікаря в с. Потоки Київської губернії. З 1890 р. він остаточно переходить 
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на роботу з обраної ним спеціальності — судової медицини, спочатку 
у якості міського лікаря в Києві. В 1895 р. М.М. Туфанов отримав 
можливість зайняти посаду прозектора на кафедрі судової медицини 
Київського університету Святого Володимира. В 1896–1897 рр. він був 
відряджений Університетом до Європи з науковою метою, зокрема, до 
Берліна та Відня, для вивчення і запровадження у вітчизняну практику 
методів біологічного дослідження крові за Уленгутом*.

М.М. Туфанов в 1904 р. знову відправляється в закордонне від-
рядження до старовинного університетського міста в Німеччині Грей-
фсвальд із спеціальною метою подальшого вивчення і розробки методів 
біологічного дослідження крові й для з’ясування кому належить кров 
на поверхні речових доказів, які він віз із Києва: людині чи тварині  
(коню). Справа полягала в тому, що підозрюваний у вбивстві стверджу-
вав, що це була кров коня, а слідство наполягало, що це кров людини. 
Проведеним дослідженням за участю П. Уленгута було встановлено, 
що в даному випадку в слідах була кров коня. Про результати судово-
експертного дослідження слідів крові М.М. Туфанов терміново повідо-
мив в Київ і підозрюваний був звільнений з-під варти. Після від’їзду 
М.М. Туфанова до Києва П. Уленгут в листі до Міністерства юстиції 
Російської імперії, де він пропонував використовувати на практиці 
метод, який він відкрив і, зокрема, зазначав: “Я ознайомив доктора  
М.М. Туфанова з усіма технічними докладностями і впевнився, що 
він спроможний надавати судово-медичні висновки про належність 
кров’яних плям людині чи тварині. Мені дуже приємно, що я зміг 
доказати йому тут, саме на справі, доцільність запропонованих при-
йомів...”

Після повернення М.М. Туфанов продовжує розробку методів 
біологічного дослідження крові, розробляє при цьому свої власні при-
йоми, методи і видозміни, удосконалюючи наявні, одночасно про-
довжує як науково-педагогічну, так і науково-практичну діяльність в 
судово-медичному кабінеті медичного факультету Університету Святого 
Володимира, виконуючи нерідко вимоги правоохоронних органів, які 
надходили з Півдня Росії та Кавказу. М.М. Туфанов на той час в колиш-
ній Російській імперії, був визнаний одним із провідних спеціалістів 
в галузі судово-медичного дослідження крові з метою визначення її 
належності людині чи тварині. Так, наприклад, циркуляр Міністерства 

*  Уленхут Пауль (7(18).01.1870 р. — 13.12.1957 р.,) — німецький бактеріолог, гігієніст,  
який розробив метод біологічної диференціації білків крові на основі реакції преци-
пітації (осадження) для визначення видової належності крові).
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юстиції від 7 вересня 1908 р. оповіщав чинів судового відомства, що 
“... судова експертиза крові за способом Уленгута може бути проведена 
прозектором судово-медичного кабінету при Київському університеті 
Святого Володимира доктором Туфановим”.

М.М. Туфанов брав участь у судово-медичних дослідженнях крові 
за призначенням органів розслідування у численних кримінальних 
справах.

Однак судово-медичне дослідження, яке він проводив з однієї кри-
мінальної справи, назавжди за ним залишило клеймо судово-медичного 
експерта-фальсифікатора. Суть цієї справи полягала в наступному: 
20 березня 1911 р. на околиці Києва, в одній із неглибоких печер в 
районі Лук’янівки був знайдений труп 12–річного хлопчика Андрія 
Ющинського — учня підготовчого класу Києво-софійського духовного 
училища. На його тілі нарахували понад 40 колотих поранень. Первіс-
ний розтин трупа А. Ющинського 22.03.1911 р. проводив міський лікар 
П.Н. Карпинський, але його висновок не задовольнив слідство. Справа 
в тому, що деякі чорносотенні газети заявили про ритуальний характер 
вбивства, посилаючись на той факт, що численні рани на трупі були  
“... результатом викачування крові, вчиненого при житті жертви”. 
Вис новок міського лікаря П.Н. Карпинського ніяких підстав для такої 
версії не давав. 26 березня була призначена повторна судово-медична 
експертиза, яку проводили професор, завідувач кафедри судової ме-
дицини (1889–1913) Київського університету Святого Володимира 
Микола Олександрович Оболонський (1856–14(27).03.1913) та про-
зектор того самого університету, доктор медицини М.М. Туфанов. 
Прокурор Київської судової палати Чаплинський Георгій Гаврилович, 
який здійснював нагляд за слідством на підставі ордеру міністра юстиції  
І.Г. Щегловітова від 19.04.1911 р. (до зазначеної дати нагляд здійснював 
прокурор Київського окружного суду Брандорф Микола Васильович 
(1872–?), який після зазначеної дати фактично був відсторонений від 
даної справи), доповідав міністру юстиції: “... експерти заявили про 
те, що вони позбавлені можливості надати відповідь про наявність 
ритуального вбивства, тому що не мають до того категоричних вказівок 
ні в картині вбивства, ні в даних попереднього слідства, і можуть сто-
совно вбивства Ющинського робити й інші припущення, зупиняючись,  
зокрема, на думці про вчинення цього вбивства з помсти”. Такий ви-
сновок судово-медичних експертів не задовольняв судову владу, яка 
підтримувала версію про ритуальний характер вбивства. Протягом 
одного місяця представники Міністерства юстиції та прокурор Чап-



14

линський Г.Г. “батогом і пряником” умовляли М.О. Оболонського та 
М.М. Туфанова змінити свою точку зору і нарешті добилися свого.  
25 квітня судово-медичні експерти надали висновок, в якому, зокрема, 
зазначалося, що “... приймаючи до уваги характер знарядь злочину, 
численність поранень — частиною поверхневих у вигляді уколів, нане-
сення поранень у різних напрямках, необхідно висловити думку, що ми 
маємо справу не з простим позбавленням життя, а з метою причинити 
при цьому можливо сильніші муки”. І хоча у висновку нічого не гово-
рилося про ритуальний характер вбивства, однак він надавав підстави 
слідству це зробити, оскільки в ньому зазначалося про прижиттєвість 
всіх поранень на тілі і майже повне обезкровлення трупа. В процесі 
розслідування обвинувачення у вбивстві хлопчика було пред’явлено 
єврею Менделю Бейлісу, суд над яким відбувся у вересні 1913 р.

Оголошення результатів судово-медичної експертизи, проведеної 
М.О. Оболонським та М.М. Туфановим, викликало обурення та кри - 
тику з боку як російських, так і зарубіжних вчених-медиків. Так, на-
приклад, відомий московський судовий медик, доктор медицини, який  
очолював кафедру судової медицини Московського університету  
(1900–1911, 1917–1931) Мінаков Петро Андрійович з цього приводу 
писав: “Висновок Оболонського та Туфанова не тільки не підтверджу-
ється даними, отриманими при дослідженні трупа але навіть знаходить-
ся в протиріччі з ними”. Після тривалих судових дебатів суд нарешті 
визнав Менделя Бейліса невинуватим і звільнив його з-під варти. 
В демократичних наукових колах за судово-медичними експертами  
М.О. Оболонським, М.М. Туфановим, а також київським професором 
психіатрії Іваном Олексійовичем Сікорським та петербурзьким про-
фесором кафедри судової медицини та токсикології (з 1898) в Імпе-
раторської військово-медичної академії, членом Медичної ради МВС, 
який на початку ХХ ст. визнавався одним із провідних судово-медичних 
експертів Росії, Косоротовим Дмитром Петровичем, закріпилося тавро 
судових експертів-фальсифікаторів.

І.О. Сікорський у 77-річному віці помер у Києві після захвату його 
більшовиками і початку страшних чекістських злодіянь, коли було 
знищено весь цвіт національної інтелігенції. Особливу жорстокість 
проявляли чекісти, які переважно були представниками єврейської 
національності, до людей, причетних до розслідування ритуального 
вбивства А. Ющинського. Дослідники повідомляють про те, що й сто-
совно І.О. Сікорського була здійснена спроба арешту, але згодом його 
начебто звільнили. Його син Ігор Іванович Сікорський емігрував за 
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кордон до США і став відомим конструктором літаків та вертольотів. 
Він свідчив про батька: “Не дивлячись на тяжку фізичну слабкість, 
Іван Олексійович жив вищими духовними інтересами, слухав читання, 
диктував, закінчував редагування “Психологічної хрестоматії”. Спо-
кійно і покірно готовився до виконання “останнього, як він говорив, 
обов’язку людини на землі” — до смерті”.

М.О. Оболонський раптово помер ще під час проведення слідства 
по “справі Бейліса” 14(27).03.1913 р. від двохсторонньої грипозної 
пневмонії.

Від Д.П. Косоротова з приходом нової влади також відвернулись всі 
його товариші, однак, напевно, їх і не залишилось на батьківщині —  
одні були знищені, а ті, хто був спритнішим — емігрували за кордон. За 
даними окремих дослідників, він був розстріляний НКВС у 67-річному 
віці як представник обвинувачення у кримінальній справі проти єврея 
М. Бейліса.

Однак переслідувались новою владою не тільки судові експерти, які 
приймали участь в розслідуванні по “справі Бейліса” з боку обвинува-
чення, але й представники правоохоронних органів. Так, наприклад, 
прокурор Київської судової палати Г.Г. Чаплинський в кінці 1913 р. 
був переведений до Петербурга з присвоєнням йому чину статського 
радника, а в 1917 р. був заарештований Тимчасовим урядом. Після 
жовтневого перевороту розстріляний разом з іншими особами, які мали 
відношення до “справи Бейліса”. Така сама доля спіткала міністра юс-
тиції (з 1906) І.Г. Щегловитова, завдяки якому розслідування “справи 
Бейліса” було доведено до суду. 1 січня 1917 р. він був нагороджений 
орденом Св. Олександра Невського і призначений головою Державної 
Ради. Однак на другий день після лютневого перевороту був заарешто-
ваний, а в перший день після оголошення “червоного терору” 23 серп-
ня (5 вересня) 1918 р. розстріляний в Москві на Братському цвинтарі 
разом з протоієреєм Іоаном Восторговим, міністром внутрішніх справ 
Маклаковим Миколою Олексійовичем та міністром внутрішніх справ 
Хвостовим Олександром Миколайовичем, директором Департаменту 
поліції сенатором Білецьким Степаном Петровичем та іншими.

Доля Миколи Миколайовича Туфанова склалася значно краще.
В 1914 р. із створенням КНСЕ при прокурорі Київської судової 

палати, М.М. Туфанов отримує запрошення як видатний спеціаліст в 
галузі судової медицини, прийняти участь в його організації на посаді 
помічника керівника Кабінетом. Він з радістю прийняв запрошення і 
з того часу зосереджував тут всю свою діяльність, залишив педагогічну 



16

роботу і навіть відмовився від запропонованої йому кафедри судової ме-
дицини на медичному факультеті Університету Святого Володимира.

На новій роботі в КНСЕ М.М. Туфанов зразу зарекомендував себе 
як винятковий працівник, який відносився з незвичайною точністю і 
увагою до дрібниць у всіх деталях наукової праці, яка надавала йому 
можливість знаходити несподівані для всіх шляхи до з’ясування істини 
у справах, що здавалися цілком безнадійними. Неодноразово у Київ-
ський КНСЕ з метою ознайомлення з методами роботи М.М. Туфанова 
відряджали спеціалістів з інших КНСЕ.

У важкі роки громадянської війни і наступного перевороту в центрі 
Росії М. М. Туфанов разом з Київським КНСЕ стійко переніс всі злидні, 
пов’язані з повною невизначеністю стану КНСЕ, відсутністю платні  
і засобів до існування, а в 1920 р. — з розгромом обладнання КНСЕ  
в умовах війни, не втрачаючи впевненості в кращому майбутньому, він 
продовжував виконувати свої дослідження, не знижуючи ні в чому своїх 
вимог до їх повноти і суворої науковості. Після відродження КНСЕ  
в 1923 р. М.М. Туфанов з попердньою енергією прийнявся за відтво-
рення його судово-медичної секції, якою він завідував, відновив роботу 
з виготовлення реактивних сивороток як для потреб своєї наукової  
і судово-експертної діяльності, так і з метою постачання їх в інші 
КНСЕ і судово-медичні установи України. Він діяльно приймав участь 
в розробці всіх проектів з розширення діючих в Україні КНСЕ і рефор-
мування їх в Інститути НСЕ, а також з проведення загальної ідеї ма - 
теріалізації слідства. За термін наукової діяльності М.М. Туфанов опу-
блікував декілька важливих праць з питань про цикламін, про отруєння 
оцтовою кислотою, стосовно питань викладання судової медицини в 
університеті, про судово-медичні дослідження крові, сперми та волосся 
і, головним чином, про біологічні реакції стосовно виду крові.

М.М. Туфанов був учасником Першого вітчизняного з’їзду кримі-
налістів, який проходив у Петрограді 1–9 липня 1915 р. На цьому з’їзді 
ним була зроблена доповідь “Про дослідження плям крові, сперми та 
волосся” [1, Л. 365 зв. — 370 зв.], в якій він виклав основні положення 
щодо дослідження зазначених криміналістичних об’єктів біологічного 
походження з метою використання їх в розслідуванні і розкритті зло-
чинів. Зокрема, у доповіді було приділено увагу питанням встановлення 
виду крові за допомогою методу Уленгута, що давало можливість ди-
ференціювати належність крові людині чи тварині. Велика увага, що 
відзначалося в доповіді, приділялася дослідженню плям, схожих на 
сперму. Дослідження волосся здійснювалося шляхом його порівняння 
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з використанням спеціально виготовленої в 1914 р. оптики німецькою 
фірмою Рейхера (з виробництва мікроскопів) (Reichert Karl (Carl) 
Friedrich Wilhelm), яка була створена ще у 1877 р. у Відні. Це приставка 
порівняльного окуляра, яка з’єднувалася з верхніми трубками двох мі-
кроскопів, що надавало можливість спостерігати одночасно два об’єкта 
дослідження — у даному випадку зрізи волосся. Останній факт свідчить 
про те, що порівняльний мікроскоп у вітчизняній судово-експертній 
практиці почали використовувати ще в 1914–1915 рр.

У Київському КНСЕ М.М. Туфанов працював до кінця свого життя. 
У листопаді 1923 р. керівник Київського обласного КНСЕ В.І. Фа - 
ворський писав, що доктор медицини Туфанов є “... одним з найви-
датніших в СРСР вчених у галузі судової медицини і найбільш досвід-
ченим фахівцем з біологічного дослідження крові” та характеризував 
його як бездоганного працівника “... з високою вимогливістю як до 
підлеглих, так і до самого себе стосовно виконання обов’язку, напо-
легливості і незвичайної точності та уважності до всіх деталей своєї 
наукової роботи.”

Помер М.М. Туфанов 04.06.1926 р. в м. Києві [2].
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кіНесика як спеціальНе  
НетрадиційНе зНаННя В криміНалістиці

Спеціальні знання в криміналістиці на сьогодні є найбільш ефек-
тивними засобами здобуття криміналістично значущої інформації при 
розслідуванні злочинів. В літературі запропоновано багато визначень 
терміна “спеціальні знання” як у широкому, так і у вузькому їх розу-
мінні.

В 1980 р. В.Г. Гончаренко ввів поняття “спеціальні криміналістичні 
знання”, яке у процесуально-правовому розумінні охарактеризував як 
знання в галузі криміналістичної техніки, застосовувані спеціально під-
готовленими особами для пізнання об’єктів при здійсненні юридичної 
діяльності з їх природничонаукової та технічної сторін. Як зазначає 
автор, “спеціальні знання — це сукупні знання спеціалістів у даній 
галузі, що характеризують досягнення конкретної наукової чи технічної 
галузі, тому вони завжди відбивають сучасний рівень розвитку науки, 
техніки, мистецтва, навіть якщо окремі спеціалісти, з якихось причин, 
відстають від цього рівня” [1]. На думку Н.І. Клименко та Р.Г. Домб-
ровського, зміст криміналістичних знань становить криміналістична 
практична пізнавальна діяльність, здійснювана з приводу її об’єкта —  
злочинної діяльності [2]. Пізніше Н. Клименко та О. Клевцов запро-
понували таке поняття, як “нетрадиційні криміналістичні знання”. 
На їх думку, це знання і методи, які не дістали достатнього визнання в 
теорії криміналістики та впровадження в практику і які криміналістика 
пристосовує і використовує у своїх цілях при розслідуванні злочинів. 
До нетрадиційних криміналістичних знань вони відносять одороло-
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гію, фоноскопію, голографію, детекцію брехні, прогнозування. Також 
авторами наведено визначення нетрадиційних спеціальних знань як 
знань та методів сучасних природних, технічних та суспільних наук, 
які є перспективними для застосування та використання в практиці 
розслідування злочинів [3]. Одним з різновидів спеціальних знань у 
криміналістиці є кінесика.

Кінесика — наука, що вивчає відображення характеру та ситуа-
тивного психологічного стану людини у його позі, рухах, міміці та 
жестах. Варто кожний складовий елемент кінесики дослідити більш 
детально.

Жести — це рухи тіла, які передають внутрішній емоційний стан 
людини і несуть інформацію про її думки, переживання, а також 
про її ставлення до того, що відбувається з нею та навколо неї. В на-
уці існують різні підходи до класифікації жестів за різноманітними  
підставами.

Значення жестів часто розходиться зі змістом мови і згодом ви-
являється, що мимовільні жести були правдивіше слів. Особливий 
інтерес для слідчого представляють ті жести, які говорять про хибність 
відомостей, що повідомляються суб’єктом, визначають його психічний 
стан (особливо негативний), наміри, почуття. До таких жестів можна 
віднести затуляння рота рукою (коли учасник слідчих дій підсвідомо 
боїться вербально виказати значущу чи компрометуючу його інфор-
мацію), погляд поверх окулярів (негатив), повільне зняття окулярів 
і доскіпливе витирання скелець (засіб затягування часу), погладжу-
вання шиї долонею (захист), очі вбік (нещирість, каже неправду)  
та інші.

Спостерігаючи за своїм співрозмовником в ході проведення слідчої 
дії, слідчий на основі сприйняття й осмислення його вербальної та 
невербальної комунікації збирає орієнтуючу інформацію про самого 
фігуранта.

Міміка — це експресивно-виразні рухи різних частин обличчя 
людини (особливо очей, рота), які передають психологічний її стан 
у певний момент часу. На основі дослідження П. Екмана можна ви-
ділити елементи обличчя, розміщення яких важливе для визначення 
присутності чи відсутності базової емоції.

Мімічні вирази являють собою досить велике джерело криміналіс-
тично значущої інформації про взаємодію осіб, особливо під час про-
ведення слідчих дій. Проте, в таких ситуаціях людина все ж намагається 
контролювати себе та не показувати свій дійсний емоційний стан, що 
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значно ускладнює роботу слідчого. В такій ситуації на допомогу при-
ходять мікровирази — невеликі мімічні вирази тривалістю менше чверті 
секунди. При ослабленні, нейтралізації або маскуванні виразу обличчя 
людина “перериває” вже проявлений вираз і не “утримує” його яки-
мось рухом м’язів обличчя. Це переривання і створює джерело витоку 
інформації і симптомів обману — мікровираз.

Проте слідчому при використанні знань про мікровирази та їх ви-
користання як джерела інформації необхідно звернути увагу на те, що 
відсутність мікровиразів зовсім не означає, що особа не послаблює, не 
нейтралізує або не маскує пережиті нею емоції. Слід також звернути 
увагу на те, що у людей можуть спостерігатися мікровирази в одних 
ситуаціях і не спостерігатися в інших. Вони надійні в якості симптомів 
обману і джерел витоку інформації, проте неможливо зробити ніяких 
надійних висновків з їх відсутності.

Поза — положення, прийняте людським тілом, положення тіла, 
голови і кінцівок по відношенню один до одного.

В процесі комунікативної взаємодії слідчого з іншими учасниками 
процесу необхідно звертати увагу, окрім міміки та жестів, ще й на позу 
особи співрозмовника. Поза майже не фіксується на свідомому рівні, 
тому, як і інші елементи кінесики, набагато краще слів передають 
справжні думки та настрої. Вона достовірно передає ставлення людини 
до співрозмовника.

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що кінесика 
являє собою потенційно великий інформаційний ресурс в криміналіс-
тичному аспекті. Вона надає можливість дослідження психоемоційного 
стану особи — учасника кримінального провадження на предмет брехні 
у свідченнях, бажання співпрацювати зі слідством чи чинити протидію. 
Такий різновид спеціальних нетрадиційних знань дозволить практикам 
якнайшвидше віднайти вірний напрям розслідування, виявити осіб, які 
так чи інакше мають відношення до злочину, виявити їх ставлення до 
скоєного чи до того, свідками чого вони стали завдяки невербальним 
сигналам, які посилає особа на підсвідомому рівні. На відміну від тра-
диційних спеціальних знань, які вже давно відомі злочинцям і яким 
вони вже навчилися протидіяти, кінесика звертається до підсвідомості 
фігурантів. Адже яким би рівнем витримки чи самоконтролю не володів 
суб’єкт злочину, його все одно рано чи пізно видасть його тіло шляхом 
жестів, міміки, поз. Завдяки тому, що вищезазначені елементи є неке-
рованими свідомістю, вони завжди є джерелом правдивої достовірної 
інформації про злочинця.
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Сосницьке райуправління юстиції в Чернігівській області

прОблема криміНалістиЧНОгО забезпеЧеННя 
ВикОНаВЧОгО прОВаджеННя

Розглядається питання щодо необхідності криміналістичного забезпечення 
виконавчої служби, законодавчого та організаційного удосконалення.

Посилення значення державної виконавчої служби в економічному 
та соціальному житті країни робить її більш вагомою в системі право-
охоронних органів України.

Завданням державної виконавчої служби, яка входить до системи 
МЮ України, є здійснення примусового виконання виконавчих доку-
ментів судів, третейських судів, наказів господарських судів, постанов 
органів, уповноважених розглядати справи про адмінправопорушення, 
виконавчих написів нотаріусів тощо відповідно до законів України.

Питання теорії й практики застосування криміналістичних знань 
в роботі правоохоронних органів (криміналістичного забезпечення) 
були предметом розгляду багатьох відомих вітчизняних і зарубіжних 
вчених-криміналістів, зокрема: Т.В. Авер’янової, Р.С. Бєлкіна, В.П. Ба- 
хіна, А.І. Вінберга, Т.В. Варфоломеєвої, В.Г. Гончаренка, Л.Г. Гранов-
ського, В.І. Громова, А.В. Іщенка, Н.І. Клименко, В.А. Колесника,  
В.К. Лисиченка, О.Р. Михайленка, О.Р. Россінської, М.В. Салтевсько-
го, М.Я. Сегая, В.Ю. Шепітька, І.І. Кочутіч та інших. Проте праці цих 
вчених здебільшого були присвячені використанню криміналістичних 
знань в кримінальному процесі, а така сфера діяльності, як державна 
виконавча служба, залишилася поза увагою провідних фахівців в галузі 
криміналістики. На даний час в роботі державної виконавчої служби 
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виникає негайна потреба в застосуванні криміналістичних знань, а 
також техніко-криміналістичних засобів.

Під криміналістичним забезпеченням розуміють системи кримі-
налістичних знань і заснованих на них навиків та умінь працівників 
використовувати наукові криміналістичні рекомендації, застосовувати 
криміналістичні засоби, методи і технології їх використання з метою 
попередження, виявлення, розкриття і розслідування злочинів.

Поняття криміналістичного забезпечення, котре до сьогодні роз-
роблялося в межах науки криміналістики, здебільшого торкається сус- 
пільних відносин, пов’язаних з проблемами діяльності органів внутріш-
ніх справ та інших правоохоронних органів, що уповноважені здійсню-
вати виявлення, розкриття й розслідування злочинів. Такі відомі вчені, 
як Р.С. Бєлкін, О.Ф. Волинський, З.І. Кірсанов, В.Г. Коломацький,  
В.Л. Лохов, П.Т. Скорченко розглядали питання криміналістичного, 
техніко-криміналістичного забезпечення лише окремих видів пра-
воохоронної діяльності — з розкриття та розслідування злочинів.  
Н.А. Фоченкова дослідила питання криміналістичного забезпечення 
адміністративного провадження. На основі аналізу ґрунтовних праць  
відомих вітчизняних вчених В.Г. Гончаренка, А.В. Іщенка, В.Ю. Ше-
пітька та низки інших зроблено висновок про те, що криміналістика  
має своїм завданням забезпечення не лише кримінального та цивіль-
ного судочинства, а й інших видів правоохоронної діяльності, й ви-
конавчої служби зокрема. Останній аспект проблеми не має свого 
належного наукового опрацювання, що й зумовлює потребу розробки 
обраної теми.

Проте в науковій літературі діяльність виконавчої служби висвіт-
люється сьогодні в обмеженій формі. З боку законодавчої влади їй 
приділяється мало уваги, немає конкретизуючих вказівок і в системі 
міжнародно-правових актів. Але це зовсім не свідчить про другорядну 
роль виконавчої служби в системі юридичних установ та у сфері здійс-
нення юридичної практики. Цю службу слід відносити до правоохо-
ронних органів нашої держави, на які покладено специфічні завданні 
відповідно до виконуваних ними функцій виконання рішень судів, 
постанов органів, уповноважених розглядати справи про адмінправо-
порушення, та інших органів.

Значна кількість виконавчих дій, віднесених до повноважень дер-
жавних виконавців, пов’язана із потребою застосування криміналіс-
тичних знань. Сьогодні низка положень криміналістики за своєю 
теоретичною і практичною значимістю вийшли далеко за межі однієї 



23

галузі науки. Це криміналістична ідентифікація і діагностика, кри-
міналістична експертиза і тактика використання спеціальних знань, 
техніко-криміналістичні прийоми і засоби тощо. Криміналістика на 
даний час перейшла в нову якість і трансформувалася в систему універ-
сальної науки, досягнення якої реалізуються не тільки в оперативно-
розшуковій, експертній, слідчій діяльності. Криміналістичні знання 
широко використовують в прокурорському нагляді, в судовому про-
вадженні, в захисті у кримінальних та представництві в цивільних 
справах, в господарській діяльності, при аналізі умов договору і цінних 
паперів, а також в інших суспільних відносинах та формах юридичної 
діяльності [8].

Йдеться не про механічне перенесення всіх рекомендацій криміна-
лістики в діяльність з регулювання суспільних відносин, а про творче 
використання положень криміналістики. Криміналістичні знання, що 
інтегровані в цивільний або арбітражний процес, в банківську діяль-
ність або виконавчу діяльність, набувають нових якостей, але не пере-
стають бути криміналістичними, як не втрачають своєї математичної 
природи та підкоряються законам математики математичні методи 
досліджень, що використовуються в будь-яких галузях знань. Сліди під-
роблення шляхом підчистки та дописування в документі, що потрапив 
в адміністративно-правову сферу чи сферу банківської діяльності, або 
подані державному виконавцю для їх виконання, нічим не відрізняють-
ся від таких слідів у документах, з використанням яких викрадено гро-
шові кошти і через що вони потрапили у сферу кримінально-правових 
інтересів. Ці сліди за потреби вивчатимуть криміналісти і не існує 
адміністративного чи банківського слідознавства, цивільно-правового 
авторознавства, виконавчого почеркознавства тощо. Адже багато які з 
юридичних професій пов’язані з наявністю у виконавців вищої юри-
дичної освіти, а остання зумовлює потребу обов’язкового отримання 
криміналістичних знань, до того ж знань науки криміналістики, а не 
тільки адміністративного права з криміналістичним спрямуванням чи 
цивільно-процесуального права з урахуванням можливості застосуван- 
ня криміналістичних знань.

Наукова природа криміналістичного забезпечення виконавчої 
діяльності не є органічною частиною науки криміналістики у тради-
ційному трактуванні її предмета й структури. Загальним завданням 
його є розробка й впровадження в діяльність державних виконавців 
криміналістичних рекомендацій. Криміналістичне забезпечення цього 
виду діяльності знаходиться на межі криміналістики, виконавчої діяль-
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ності, а конкретніше, управління діяльністю виконавчих органів. Для 
розв’язання специфічних завдань виконавчих органів треба розробляти 
спеціальні криміналістичні прийоми й модифіковані до їх потреб кри-
міналістичні засоби. Незалежно від призначення, ці засоби і прийоми 
мають розроблятися на єдиній теоретичній та методичній криміналіс-
тичній основі. Такого роду наукові розробки входять до завдань кримі-
налістики і не повинні перекладатися на інші спеціальні дисципліни, 
для яких не є властавим дослідження техніко-криміналістичних або 
ж тактико-криміналістичних проблем. Криміналістичне забезпечен-
ня виконавчої діяльності має науковий, практичний та навчальний  
аспекти.

Криміналістичне забезпечення діяльності державного виконавця  
полягає, насамперед, в забезпеченні його тими техніко-криміна ліс-
тичними засобами й в знанні тих способів і методів роботи з ними, які 
найбільшою мірою здатні забезпечити виконання завдань, що стоять 
перед ним і пов’язані з виконанням його функцій. Це можуть бути: 
техніко-криміналістичні засоби дослідження документів з метою ви-
явлення можливих слідів їх підробки; оптичні прилади як пристрої 
для розширення чутливості людського ока, що допомагають збільшити 
зображення чи побачити ті ознаки об’єктів, які не сприймаються зором 
внаслідок їх малих розмірів. Мається на увазі комплекс технічних за-
собів та автоматизованих обліків і інформаційних систем, необхідних 
для реалізації криміналістичних знань і навичок з метою встановлення, 
фіксації, дослідження та використання доказової інформації для повно-
го, об’єктивного та своєчасного виконання виконавчих документів.

Для діяльності виконавчої служби особливістю є використання 
сучасних комп’ютерних (автоматизованих) систем, автоматизованих 
інформаційно-пошукових систем тощо. Реалізацію цього напряму 
криміналістичного забезпечення та ефективне впровадження сучас-
них техніко-криміналістичних та інших технічних засобів у діяльності 
державної виконавчої служби необхідно, перш за все, спрямовувати 
на забезпечення навчальних закладів відповідними технічними засо-
бами для належної підготовки кадрів. Це дозволить зменшити період 
адаптації випускників навчальних закладів і підготувати співробітників 
державної виконавчої служби, які зможуть виконувати покладені на 
них завдання та функції. Сучасна виконавча практика й результати 
проведеного опитування державних виконавців свідчать про те, що такі 
техніко-криміналістичні засоби в розпорядженні більшості державних 
виконавців відсутні.



25

Для того, щоб здійснювати виконавчу діяльність на професійній 
основі, суб’єкт такої діяльності крім відповідності вимогам компетенції 
повинен відповідати й певним вимогам, які визначають його компе-
тентність, кваліфікованість [8].

Використання криміналістичних знань в діяльності виконавчої 
служби може бути втіленим в декількох формах. Державний викона-
вець повинен мати певний комплекс спеціальних знань у галузі кри-
міналістики. Першою і найбільш поширеною формою використання 
криміналістичних знань має бути їх безпосереднє використання самим 
державним виконавцем під час виконання його виконавчих функцій, 
пов’язаних з потребою дослідження різноманітних документів (вико-
навчі листи, накази, постанови, виконавчі написи нотаріусів тощо). 
Так, в ході проведення виконавчих дій по багатьом виконавчим доку-
ментам немайнового характеру (в основному, це стосується виселення, 
вселення, відібрання дитини, незаконне зайняття земельної ділянки 
тощо) виникає необхідність в їх фіксації.

Статтею 11 п. 14 Закону України “Про виконавче провадження”, 
передбачено застосування під час проведення виконавчих дій відеоза-
пису, фото- і кінозйомки, але в подальшому по даним питанням ні в 
законодавстві, ні в спеціальній літературі немає будь-яких роз’яснень 
[2, 4].

Так, при виконанні завдань державний виконавець досить часто 
зустрічається з необхідністю огляду різних документів і їх попереднього 
дослідження. Для цього йому потрібні спеціальні знання спеціаліста, 
який може допомогти виявити ознаки підробки документів (витрав-
лення, виправлення, дописування, зміни тощо).

В ході проведення опису майна боржника державному виконавцю 
необхідні спеціальні знання в галузі будівництва, мистецтвознавства 
з метою правильного описування ознак будівель, приладів побуту, 
транспортних засобів, картин, антикваріату, виробів із дорогоцінних 
металів, тварин, земельних ділянок тощо. Під час проведення вказаної 
виконавчої ди виникає необхідність в застосуванні криміналістичних 
засобів для огляду, вимірювання, фіксації об’єктів (луп, лінійки, метра, 
рулетки, фотоапарата, відеокамери, відео-кіно апаратури).

Виникає потреба в зверненні за допомогою до більш кваліфіко-
ваних фахівців в галузі криміналістики, якими є спеціалісти судово-
експертних установ чи криміналістичних підрозділів. Консультація —  
це науково обґрунтована порада, яку дає спеціаліст. Окрім того, особ-
ливе місце в опосередкованому застосуванні криміналістичних знань 
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займають консультації довідкового характеру. Довідкові дані — відо-
мості про факти, які містяться в спеціальній літературі, довідниках, 
інструкціях, положеннях, статутах, номенклатурних документах тощо 
можуть бути отримані державним виконавцем від спеціаліста в галузі 
криміналістичного дослідження документів [7, 9].

Нарешті, коли виникає потреба в спеціальних знаннях при дослід-
женні об’єктів, призначається експертиза.

Статтею 13 згаданого Закону та п. 2.9 “Інструкції з організації 
примусового виконання рішень” передбачено, що для з’ясування та 
роз’яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчого 
провадження, необхідні спеціальні знання, державний виконавець з 
власної ініціативи або за заявою сторін призначає своєю постановою 
експертизу [2, 4]. Він залучає експерта (у разі необхідності — кількох 
експертів), а для оцінки майна — суб’єктів оціночної діяльності —  
суб’єктів господарювання.

Практика свідчить, що необхідність в призначенні експертиз ви-
никає з метою дослідження бухгалтерських документів та інших до-
кументів (почеркознавча, судово-бухгалтерська), документів, які на-
даються судами, органами, уповноваженими розглядати справи про 
адмінправопорушення, нотаріусами тощо (почеркознавча), при описі 
житла та земельних ділянок (будівельна), описування приладів побуту, 
транспортних засобів (товарознавча), картин, антикваріату (мистец-
твознавча) тощо.

Як експерт або спеціаліст може бути запрошена будь-яка дієздатна 
особа, яка має необхідні знання, кваліфікацію та досвід роботи у відпо-
відній галузі. Експерт (або спеціаліст) зобов’язаний надати письмовий 
висновок, а суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт господарювання —  
письмовий звіт з питань, що містяться в постанові державного вико-
навця, а також надати усні рекомендації щодо дій, які виконуються за 
його присутності. За відмову без поважних причин від надання виснов-
ку чи за надання висновку, що містить завідомо неправдиві відомості, 
експерт несе кримінальну відповідальність (ст. 384 ККУ), про що він 
має бути попереджений державним виконавцем. Збитки, завдані сто-
ронам внаслідок видачі такого висновку, підлягають відшкодуванню 
в порядку, встановленому законом. За недостовірну чи необ’єктивну 
оцінку майна суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт господарювання 
несе відповідальність у порядку, встановленому законом, а оцінювач —  
кримінальну відповідальність, про що він має бути попереджений 
державним виконавцем.
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Слід зазначити, що криміналістичне забезпечення діяльності дер-
жавної виконавчої служби повинно передбачати: 1) системний характер 
(розробка відповідних криміналістичних рекомендацій, концепцію 
криміналістичної освіти (підготовка кадрів) і відповідне технічне та 
інформаційне забезпечення процесу реалізації на практиці криміналіс-
тичних знань); 2) підвищення ефективності діяльності державної ви-
конавчої служби шляхом постійного аналізу її діяльності та проведення 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

3) необхідність криміналістичної освіти та відповідної підготовки 
та перепідготовки кадрів державної виконавчої служби, спрямованих 
на одержання сучасних наукових досягнень.

Питання криміналістичного забезпечення діяльності державної 
виконавчої служби України недостатньо розроблені. Вважаємо, що 
навчальні та робочі програми юридичних вузів повинні мати спеціалі-
зацію виконавчої служби. Вони повинні враховувати функції державної 
виконавчої служби та надавати відповідні криміналістичні знання, що 
необхідні для виконання їх обов’язків. Концепція спеціальної юридич-
ної освіти повинна забезпечувати необхідні юридичні знання і макси-
мальну можливість державним виконавцям орієнтуватися в обстановці і 
умовах роботи, бути адаптованими до різних змін поведінки боржників 
(фізичних, юридичних осіб) у сфері виконавчої діяльності.
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резюме
Рассматриваются задачи криминалистического обеспечения исполнительно го 

производства, его виды и значения, необходимость правового и организацион ного усо-
вершенствования.

Summary
We consider the problem of forensic support enforcement proceedings, his views and values, 

the need lor legal and institutional improvements.
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Харківський національний університет внутрішніх справ

криміНалістиЧНе ОбґруНтуВаННя та дОказОВе 
зНаЧеННя ВисНОВку експерта В суді

Важливе місце в системі доказів займає висновок експерта, який 
ґрунтується на його наукових, технічних та інших спеціальних знаннях. 
В юридичній літературі проблеми призначення експертизи, структури, 
змісту висновку та його доказове значення були предметом наукових 
досліджень. Зокрема, в наукових працях Т.В. Авер’янової, Л.Ю. Ароц-
кера, Р.С. Бєлкіна, В.Г. Гончаренко, О.О. Ейсмана, Ю.Г. Корухова,  
Н.І. Клименко, Н.П. Майліс, В.К. Лисиченка, Л.І. Петрухіна, М.Я. Се- 
гая, І.Я. Фрідмана, О. Р. Шляхова та інших. Сучасні тенденції розвит-
ку експертної науки і практики, новий Кримінальний процесуальний 
кодекс України потребують удосконалення криміналістичного обґрун-
тування й доказового значення висновку експерта в суді.

Відповідно до вимог ст.ст. 243, 244, 332 КПК України, експертиза 
може бути призначена:
–  стороною обвинувачення, тобто слідчим, прокурором за наявністю 

підстав для призначення експертизи;
–  слідчим, прокурором за клопотанням підозрюваного, його захис-

ника;
–  слідчим, прокурором за клопотанням потерпілого, його представ-

ника;
–  стороною захисту, тобто підозрюваним, його захисником самостій-

но на договірних умовах, у тому числі для проведення обов’язкової 
експертизи;
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–  слідчим суддею, за клопотанням сторони захисту для вирішення 
питань, що мають істотне значення для розслідування або, коли об-
винувачений не може залучити експерта самостійно через відсутність 
коштів чи з інших об’єктивних причин (п. 6 ст. 244 КПК України);

–  судом за клопотанням сторін або потерпілого, або за власною іні-
ціативою.
Таким чином, процесуальною підставою призначення експертизи є:  

постанова слідчого, постанова прокурора, самостійне письмове звер-
нення сторони захисту до експерта, експертної установи про прове-
дення експертизи на договірних умовах, ухвала слідчого судді, ухвала 
суду. Самостійними у виборі експертів є сторона захисту, сторона 
обвинувачення та суд. Кожна сторона надає висновок експерта, що 
складає докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені 
за їх результатами висновки про факти, установлення яких було за-
вданнями експертизи.

Варто зазначити, що висновок експерта, незалежно від процесуаль-
ного статусу особи, яка залучала експерта, не має заздалегідь встановле-
ної сили або переваг перед іншими доказами, а тому оцінюється стороною 
обвинувачення, захистом і судом у сукупності із іншими доказами.

Аналіз юридичної літератури, висновків експертів дозволяє об-
ґрунтувати низку криміналістичних рекомендацій, які сприятимуть ви - 
конанню завдань експертного дослідження, вивченню вихідних даних і 
об’єктів, вибору методів, засобів, способів і прийомів дослідження, фор-
муванню кінцевих висновків про факти чи обставини, що мають значен- 
ня для розслідування. У зв’язку з цим вважаю, що експерт повинен:
–  правильно визначати експертне завдання, з урахуванням його спе-

ціальних знань, об’єктів, наданих для дослідження;
–  використовувати наукові, технічні або інші спеціальні знання безпо-

середньо під час дослідження об’єктів, що були надані, відомостей, 
які експерт отримує безпосередньо або вони стали йому відомі під 
час дослідження;

–  використовувати сучасні досягнення науки і техніки, методи і засо- 
би, способи і прийоми для отримання результатів;

–  мати необхідні знання для надання висновку із досліджуваних пи-
тань;

–  проводити експертні дослідження в межах своєї компетенції;
–  не звужувати межі поставлених експерту завдань;
–  не мати з будь-яких причин упередження щодо надання правильного 

висновку;
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–  попереджуватися про кримінальну відповідальність за завідомо не-
правдивий висновок або відмову без поважних причин від виконан- 
ня покладених на нього обов’язків;

–  використовувати спеціальні знання, досвід при формуванні виснов- 
ку про факти, установлення яких було завданням експертизи;

–  обґрунтовувати відповідь на кожне поставлене питання в межах 
своєї компетенції;

–  надавати роз’яснення слідчому, прокурору, суду щодо наданого ним 
висновку;

–  заявляти самовідвід за наявності підстав передбачених ст. 79 КПК 
України;

–  не посилатися у висновку на докази, які визнані судом недопусти-
мими відповідно до ст. ст. 87, 89 КПК України;

–  надавати висновок самостійно, у письмовій формі;
–  з’являться до суду за його викликом для допиту та надавати роз’яс-

нення чи доповнення до висновку;
–  зазначати у висновку питання, які мають значення для розслідуван- 

ня із приводу яких не були поставлені питання експерту;
–  надавати окремий висновок або складати один сумісно з іншими 

експертами, які проводили комісійну, комплексну експертизу;
–  надавати висновок стороні, за клопотанням якої призначалася екс-

пертиза.
Зазначені криміналістичні рекомендації є підґрунтям для визна-

чення в суді висновку експерта самостійним, допустимим джерелом 
доказів.

В юридичній літературі відсутній єдиний підхід до оцінки дока-
зового значення висновку експерта. Більшість вчених-криміналістів і 
процесуалістів вважає, що висновок експерта — це основний, первин-
ний доказ. Так, А.І. Вінберг зазначає, що висновок містить дані про 
наявність фактів, що мають значення для справи, які до нього не були 
відомі слідчому чи суду. Слушною є думка Л.І. Петрухіна, який вважає, 
що висновок експерта обґрунтовується тільки даними дослідження, 
незалежно від інших доказів і тому він оригінальний, самостійний, 
безпосередній. Інша точка зору у А.В. Дулова, який висновок експер-
та вважає похідним доказом, оскільки він ґрунтується на дослідженні 
інших доказів. Безумовно зазначені наукові підходи є дискусійними.

На мій погляд, критеріями визначення доказового значення висновку 
експерта є: доведення його як належного та допустимого доказу; доведення 
його джерелом доказу на підставі аналізу і в сукупності з іншими доказами 
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про факти або обставини, що мають значення для розслідування злочину. 
У зв’язку з цим висновок експерта має бути належним доказом, тобто 
відповідати вимогам, зазначеним у ст. 85 КПК України та достовірним 
доказом — відповідно до вимог ст. 86 КПК України.

Висновок експерта є належним доказом, коли він прямо чи непрямо 
підтверджує факти, обставини, що мають значення для розслідування 
злочину, або — їх відсутність; підтверджує достовірність і можливість 
використання інших доказів або їх спростовує. В одних ситуаціях висно-
вок експерта — прямий, належний доказ, в інших — непрямий. Так, 
при розслідуванні і судовому розгляді злочинів, вчинених проти життя, 
здоров’я, статевої недоторканості особи висновок судово-медичного 
експерта є прямим належним доказом. Водночас, в окремих ситуаціях, 
при розслідуванні і судовому розгляді злочинів економічної спрямо-
ваності висновок експерта-економіста є прямим доказом, тоді як в 
деяких ситуаціях — непрямим, а саме, коли є документальні джерела 
інформації про факти, що мають значення для розслідування, акти 
ревізії, інвентаризації, відомчих перевірок, тощо.

Висновок експерта може бути визнано судом як джерело доказу  
тоді, коли мало місце криміналістичне обґрунтування його як належ-
ного й достовірного доказу. Вважаю висновок експерта буде належним 
й достовірним доказом, якщо:
–  експертиза призначалася або експерт був залучений на підставі ст. 

ст. 242–244, 332 КПК України;
–  зразки, отримані для проведення експертизи, відповідають вимогам 

ст. ст. 245, 241, 160–166 КПК України;
–  речові докази і документи, надані для експертного дослідження були 

вилучені відповідно до вимог ст. ст. 160–168, 236–237, 239 КПК 
України;

–  експерт має належну професійну підготовку і досвід роботи за фа-
хом;

–  експертне дослідження ґрунтується на сучасних наукових, технічних 
чи інших спеціальних знаннях;

–  експерт правильно використовує методику дослідження, нормативні, 
інформаційно-довідкові документи;

–  експертне дослідження проводиться в межах компетенції експерта;
–  експертне дослідження ґрунтується на допустимих доказах;
–  висновок експерта є результатом всебічного, об’єктивного, повного 

аналізу отриманих результатів про факти чи обставини, установлення 
яких було завданням експертизи;
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–  висновок експерта не суперечить іншим доказам;
–  висновок експерта повністю або частково співпадає з висновком 

експерта, залученого стороною захисту.
Безумовно дотримання цих криміналістичних рекомендацій сприя-

тиме суду у визнанні висновку експерта належним і достовірним дока-
зом. Висновок експерта повинен бути як належним і достовірним, так і 
допустимим доказом. Вважаю, що виконання стороною обвинувачення, 
захисту, експертом наступних криміналістичних рекомендацій сприя-
тиме суду у визнанні висновку експерта допустимим доказом, якщо:

1) призначення експертизи відповідає вимогам кримінально-про-
цесуального закону;

2) зразки отримані для експертизи у відповідності до вимог кри-
мінально-процесуального законодавства;

3) об’єкти експертного дослідження: речові докази, предмети, до-
кументи отримані відповідно до вимог ст.ст. 160, 169, 236, 239 КПК 
України;

4) речові докази, предмети, документи отримані і вилучені без іс-
тотних порушень прав і свобод людини (ст. 87–88 КПК України);

5) висновок експерта відповідає вимогам ст. 101–102 КПК України, 
ст.ст. 3, 7, 4, 5, 10, 11 Закону України “Про судову експертизу”.

Виконання запропонованих криміналістичних рекомендацій сторо-
ною обвинувачення, захисту, експертом дозволяє обґрунтувати висно-
вок експерта як належний, достовірний і допустимий доказ та довести 
у суді, що він є джерелом доказів.

О.п. Ващук, канд. юрид. наук

Національний університет “Одеська юридична академія”

криміНалістиЧНа класифікація ОзНак 
зОВНішНОсті лЮдиНи: теОретиЧНий аспект

Зовнішній облік — це індивідуальній, унікальний комплекс рис зов-
нішності людини. Зовнішній вигляд людини — це система елементів, 
які виділяються при візуальному спостереженні, надаючи можливість 
ідентифікувати будь-яку людину за рисами її зовнішності, як за окре-
мими критеріями, так і загальними.

Габітоскопія вивчає закономірності фіксації (форми, види, при-
йоми, способи) зовнішнього вигляду людини і розробляє комплекс 
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техніко-криміналістичних засобів і пристосувань та методів пошуку, 
збирання, дослідження і використання даних про зовнішній вигляд 
людини з метою її ідентифікації в теорії криміналістики і практичній 
діяльності правоохоронних органів.

При детальному описі зовнішності людини використовуються:
–  лінії (горизонтальні, вертикальні; короткі, довгі; прямі, хвилясті);
–  кола (різного діаметру);
–  крапки (різної товщини, об’єму).

Для отримання повної та детальної інформаційної криміналістич- 
ної характеристики ознак зовнішності людини з метою ефективного  
використання цих даних при виявленні, розслідуванні, розкритті зло-
чину варто виділити наступні підстави для криміналістичної класифі-
кації ознак зовнішності людини:

1. В залежності від статі людини: чоловік; жінка; особа, яка змінила 
стать.

2. В залежності від структурних частин тіла людини: голова; тулуб; 
верхні кінцівки; нижні кінцівки.

3. В залежності від будови структури тіла людини: розмір; симетрія; 
форма; контур; конфігурація; колір; інше.

4. В залежності від криміналістичного дослідження елементів зов-
нішності: анфас (або фас); профіль (права сторона); профіль (ліва 
сторона); потилиця; тім’ячко.

5. Умовно елементи зовнішності людини поділяються на: загальні; 
окремі, які є невід’ємними складовими загальних елементів (певні 
ознаки, тобто їх характеристики (наприклад, ніс — елемент, короткий —  
ознака; брови — елемент, тонкі — ознака); окремі, які є окремими від 
складових загальних елементів.

6. В залежності від структури та функцій криміналістично значимі 
ознаки зовнішності людини поділяються на: анатомічні (зовнішня, 
внутрішня будова тіла людини); функціональні (стан людини і зов-
нішній вираз: мізансцена, поза, хода, жестикуляція, міміка); додаткові 
(супутні).

7. В залежності від прикмет у спеціальну групу анатомічних і функ-
ціональних ознак виділяють особливі, помітні прикмети і особливі, 
непомітні прикмети.

8. В залежності від тривалості: постійні на протязі життєдайності 
людини, які є вродженими; постійні на протязі життєдайності люди-
ни, які є набутими; тимчасові (від 1 дня до 1 місяця); тимчасові (від  
1 місяця до 3 місяців); тимчасові (від 3 місяців до 6 місяців); тимчасо-
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ві (від 6 місяців до 9 місяців); тимчасові (від 9 місяців до 12 місяців); 
тимчасові (від 12 місяців до 15 місяців); тимчасові (від 15 місяців до 
18 місяців); тимчасові (від 18 місяців до 21 місяця); тимчасові (від  
21 місяця до 24 місяців).

9. В залежності від походження на: ознаки природного походження; 
ознаки не природного (штучного) походження; ознаки патологічного 
походження.

10. В залежності від типізації ознак зовнішності людини: групові; 
індивідуальні; змішані.

11. В свою чергу індивідуальні ознаки зовнішності людини поді-
ляються на приватні і окремі.

12. В залежності від розташовування ознак зовнішності людини 
поділяються на периферійні і локальні.

13. В залежності від сфери загального і приватного — на загальні 
(тіло людини, певна частина тіла в цілому) і приватні (окремі частини 
спільних елементів зовнішності).

Ознаки зовнішності людини знаходяться в залежності від будови 
тіла в цілому, але з часом, тримаючи постійний кореляційний зв’язок 
з навколишнім оточуючим середовищем, вони отримують певну ін-
дивідуалізацію суб’єкта щодо окремих його ознак. Кожна людина 
відрізняється від іншої окремими ознаками зовнішньої будови тіла в 
цілому і його окремими елементами. В свою чергу, криміналістичні 
ознаки зовнішності людини індивідуалізують її в цілому, або її елементи 
окремо чи в сукупності. На даний момент такі дані використовуються 
при розслідуванні злочинів для розшуку відомих, невідомих осіб, що 
вчинили злочин; для розшуку безвісти зниклих; для ідентифікації 
живих людей; для ідентифікації трупів, і потребують подальшого на-
укового дослідження з метою розробки нових методів і удосконалення 
вже існуючих. Можливість класифікації ознак зовнішності людини за 
певними критеріями надасть можливість в подальшому надати кри-
міналістичну характеристику кожного його елементу як окремо, так і  
в сукупності.
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а.і. лозовий, директор

Харківський НДІ судових експертиз

суЧасНий стаН та перспектиВи рОзВитку 
судОВО-експертНОї діяльНОсті

Розглянуто сучасний стан судово-експертної та наукової діяльності Харків-
ського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. бо - 
каріуса. Особливо відзначено досягнення у роботі та шляхи розвитку нових 

перспективних напрямків експертних досліджень.

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. 
проф. М.С. Бокаріуса — одна з найстаріших державних спеціалізованих 
науково-дослідних установ України та країн колишнього СРСР.

Інститут у різні часи мав відділення в містах Донецьку, Дніпро-
петровську та Сімферополі. На цей час на базі зазначених відділень 
інституту функціонують науково-дослідні інститути судових експертиз, 
що свідчить про високий потенціал Харківського НДІСЕ. У теперіш-
ній час інститут має три відділення: в Сумах, Полтаві та Севастополі, 
робота яких здійснюється за основними напрямками як експертної, 
так і наукової роботи.

На сьогодні у Харківському НДІСЕ проводяться експертні досліджен-
ня практично за всіма основними видами судових експертиз, які удоско-
налюються шляхом проведення науково-дослідних робіт за тематичним 
планом НДР науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства 
юстиції України з метою розроблення нових експертних методик.

Так, у 2012 році співробітниками інституту розроблена методика 
дослідження рукописних записів та підписів, виконаних на незвичному 
матеріалі письма незвичними пишучими приладами, які належать до 
досить складних об’єктів почеркознавчого дослідження.

На даний час актуальним є вирішення питань, пов’язаних із про-
веденням ідентифікаційних досліджень підписів, виконаних зі зміною 
ознак власного підписного почерку.

За результатами проведених науково-дослідних робіт у галузі по-
черкознавства та авторознавства тільки за останні три роки опубліко-
вано сім методичних посібників. На цей час в інституті проводиться 
робота щодо встановлення соціально-біографічного портрету автора 
документа, актуальність та новизна окремих положень якої викладені 
у дисертаційній роботі, захищеній у 2012 році науковим співробітником 
ХНДІСЕ Л.В. Свиридовою.
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Перед експертами, що проводять судово-технічні експертизи до-
кументів, досить часто ставиться і, за наявності в документах ділянок 
перетину реквізитів, успішно вирішується питання про хронологічну 
послідовність їх виконання. Але за відсутності таких ділянок питання 
про послідовність виконання реквізитів у документі, як правило, за-
лишалося без відповіді.

У ХНДІСЕ за допомогою металографічного мікроскопа МЕТАМ 
ЛВ-34, що був придбаний інститутом на початку цього року, вперше 
в Україні були проведені дослідження по вирішенню питань щодо 
встановлення послідовності виконання штрихів записів та підписів, 
виконаних пастами для кулькових ручок, та штрихів текстів та зоб-
ражень, виконаних електрофотографічним способом, за відсутності 
ділянок їх взаємного перетину. Були отримані позитивні результати 
застосування цього методу для визначення послідовності виконання 
штрихів на гетерогенних ділянках перетинів, а саме, текстів, надруко-
ваних на друкарських машинах, матричних принтерах, або виконаних 
через копіювальний папір, і рукописних записів, виконаних різними 
письмовими приладами (кульковими ручками, олівцями тощо).

Судова балістика є найбільш розвиненою галуззю криміналістики 
у Харківському НДІСЕ. На теперішній час цей напрям експертної та 
наукової діяльності повністю забезпечується досвідченими спеціаліс-
тами та сучасним обладнанням, що дозволяє вирішувати найскладніші 
ідентифікаційні дослідження як нарізної, так й гладкоствольної вогне-
пальної зброї, а також проводити складні експерименти з виявлення 
особливостей механізму утворення вогнепальних пошкоджень. Наявне 
оптоелектронне вимірювальне обладнання здатне з досить високою 
точністю визначити балістичні характеристики різних видів уражаючих 
елементів та на їх основі розрахувати параметри траєкторії при знач-
ній варіабельності початкових умов стрільби. Це дозволяє успішно 
вирішувати ситуаційні завдання судової балістики, а також має суттєве 
значення для результатів комплексних судово-балістичних та судово-
медичних досліджень по встановленню обставин спричинення вогне-
пальних поранень, механізму їх утворення, уражаючих властивостей 
кінетичних снарядів, що їх спричинили, тощо.

Судова трасологія — один із традиційних та найбільш розвинених 
напрямків експертного дослідження. За останні роки експертами-тра-
сологами проводились науково-дослідні роботи з дослідження елемен-
тів побутових трубопроводів та запірної арматури, взуття та його слідів, 
побутових приладів обліку витрачання енергоресурсів тощо.
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Сучасне обладнання з програмним забезпеченням (мікроскопи 
“Пеленг МС-3”, USB-мікроскопи) дозволяє проводити найскладніші 
ідентифікаційні дослідження об’єктів, встановлювати особливості ме-
ханізму утворення слідів.

На цей час одним з найбільш перспективних методів дослідження 
є метод скануючої мікроскопії, який досить широко використовується 
в експертній практиці за кордоном. Застосування скануючого мікро - 
скопу (СЕМ) дозволяє порівнювати характерні ознаки поверхні дос-
ліджуваних об’єктів при зіставленні взаємоперехідних слідів за відсут-
ності загальної лінії розділення при ідентифікації цілого за частинами 
і встановленні належності частин одному цілому. Застосування метода 
скануючої мікроскопії дозволить вийти на новий якісний рівень у 
галузі судової трасології, балістики, біології, технічної експертизи до-
кументів тощо. Тому єдина проблема — вартість такого обладнання від  
7 млн. грн.

Фоноскопічна експертиза виконується в інституті з часів Радян-
ського Союзу і має відносно давню історію. На сьогодні цей вид дослід-
жень остаточно змінив свій традиційний об’єкт — відео-звукозаписи 
надаються майже завжди у цифровій формі. Враховуючи той факт, 
що матеріали за цим видом досліджень майже завжди досліджуються 
у кримінальних провадженнях за корупційними правопорушеннями, 
нами розглядається пріоритетне фінансування на придбання нових 
програмно-апаратних засобів досліджень. Так, завдяки таким заходам 
протягом 2012 року за рахунок коштів загального та спеціального фон-
дів придбано сучасний програмний комплекс “Justiphone” вартістю  
98 тис. грн. та організовано практичний семінар за участю розробника 
ПК “Justiphone” — І.Л. Іванова — з метою опанування особливостями 
практичного його використання.

Фахівці інституту брали участь у наукових розробках, що зайняли 
відповідне місце у Реєстрі методик проведення судових експертиз. 
Можна з упевненістю стверджувати, що цей напрямок досліджень 
розвивається, і ми не без гордощів можемо констатувати — вперше 
розроблені методи виявлення монтажу у цифровій фотографії на осно-
ві аналізу ентропії зображення карт класів шумів кольорових каналів, 
дослідження структур аудіофайлів, записаних за допомогою цифрових 
диктофонів — наше надбання.

Наявна на теперішній час інструментальна база в інституті дозволяє 
проводити необхідні судові фізичні, хімічні та біологічні дослідження 
для вирішення експертних завдань, але придбання відповідного ново-
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го обладнання може значно розширити коло питань, які ставляться на 
вирішення окремих видів експертиз.

Підрозділ автотехнічних досліджень, створений наприкінці 1959 
року згідно з наказом Міністерства юстиції УРСР, є першим на тери-
торії України, в якому розпочалося виконання експертних досліджень 
обставин ДТП. З цього часу розпочинається історія створення відділу, 
а в подальшому — лабораторії автотехнічних досліджень. У міру фор-
мування судової автотехніки як галузі судової експертизи, розвитку її 
теоретичних та методичних положень розширялися обсяг і напрямки 
автотехнічних досліджень: почали проводитися техніко-діагностичні 
та транспортно-трасологічні експертизи. З самого початку створення 
підрозділу по сьогоднішній день значна увага приділяється науково-
дослідній роботі, основними напрямками якої є дослідження дій учас-
ників ДТП, технічного стану транспортних засобів, транспортно-трасо-
логічні дослідження, встановлення причин сходів трамваїв з рейкових 
колій, дослідження шин транспортних засобів тощо.

Комп’ютерно-технічні дослідження виконуються у ХНДІСЕ з 1991  
року. До того ж періоду відноситься перша наукова розробка з дослід - 
ження інформації на гнучких носіях. Завдяки впровадженню комп’ю-
терної техніки та комп’ютерних технологій в інформаційні процеси, 
сьогодні неможливо виділити якийсь окремий вид злочинної діяль- 
ності, де б не були об’єктами досліджень комп’ютерно-технічні, теле-
комунікаційні, програмні засоби та технології.

Саме життя з глибин комп’ютерно-технічних досліджень винесло 
на поверхню дослідження телекомунікаційних систем, обладнання та 
засобів як окремий вид досліджень, який виконується у Харківському 
НДІСЕ з 2008 року.

На сьогоднішній день ці напрямки дослідження забезпечуються 
дев’ятьма штатними співробітниками. Серед них спеціалісти — прог-
рамісти високого рівня, фахівці різних напрямків телекомунікацій, 
захисту інформації. Такий підбір фахівців не випадковий, а відповідає 
найбільш часто вирішуваним експертним завданням. Достатньо ска-
зати, що за останні 5 років ними розроблено методики з дослідження 
інформації на цифрових носіях та мережевих технологій і пристроїв, 
що внесені до Реєстру методик проведення судових експертиз, тощо. 
Ми також широко застосовуємо й відомі світові та вітчизняні експертні 
програмні та апаратні засоби. Так, в необхідній кількості експерти за-
безпечені відомим закордонним ПЗ — “X-Way Forensics”, сучасними 
апаратними засобами захисту, зняття, відновлення, дублювання ін-
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формації фірми ЕПОС: RamDrive Adapter, WriteProtector, TABLEAU T 
35ES, TABLEAU T 6es SAS, Super DriveLock. У найближчий час пла-
нується придбання нових програмно-апаратних засобів, що дозволять 
розширити коло досліджуваних видів носіїв інформації, насамперед,  
в телекомунікаціях. Самими найболючішими питаннями цього нап-
рямку, на наш погляд, є, по-перше, — заробітна плата, значно нижча, 
ніж на сучасному IT-ринку, та невеликий обсяг фінансування на прид-
бання нових програмно-апаратних засобів. Але розуміючи важливість 
та перспективність цього напрямку, інститут постійно вишукує кошти 
на вирішення зазначених проблем.

Останнім часом у загальній кількості будівельно-технічних дослід-
жень збільшилась частина експертиз, пов’язаних з визначенням факту 
порушення меж землекористування. Це пояснюється підвищенням 
досвідченості населення щодо земельних правовідносин, зростанням 
кількості бажаючих привести у відповідність до чинного законодавства 
існуючу документацію на земельні ділянки з подальшим отриманням 
Державного акту на право приватної власності на землю. При оформ-
ленні відповідної технічної документації із землеустрою користувачі 
найчастіше стикаються з проблемою невідповідності фактичних меж 
та площі земельних ділянок зазначеним у наявній документації, що 
призводить до виникнення земельних спорів. У випадку, коли земельні 
ділянки вже приватизовані, з плином часу також іноді відбувається 
змінення меж земельних ділянок, що призводить до проблеми їх від-
новлення. Саме тому в інституті створено сектор земельно-технічних 
досліджень із залученням фахівців, які мають кваліфікацію землев-
порядника та навички застосування геодезичного обладнання щодо 
проведення польових і камеральних робіт.

Останнім часом потреби слідчо-судової практики ставлять перед 
експертами нові складні завдання, пов’язані з встановленням фак-
тичних даних про транспортно-експлуатаційний стан автомобільних 
доріг, вулиць та про дорожні умови, що сприяли виникненню ДТП, 
встановленням відповідності якості проведених робіт з будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг і вулиць ви-
могам будівельних стандартів.

Враховуючи зазначену актуальність, Харківський НДІСЕ став іні-
ціатором створення нового напрямку — експертизи стану доріг і до-
рожних умов у місцях ДТП. У зв’язку з цим, співробітники інституту 
спільно із фахівцями Державного агентства автомобільних доріг Украї- 
ни “Укравтодору” розробили новий Державний стандарт “Автомобільні 



40

дороги та залізничні переїзди. Безпека дорожнього руху. Вимоги до 
експлуатаційного стану”.

Для максимального задовільнення потреб слідчих і судових органів, 
розширення кола досліджень у 1994 році було прийняте рішення про 
утворення сектору пожежно-технічних досліджень та досліджень у га-
лузі охорони праці — нового напрямку наукової та експертної роботи. 
Основним завданням підрозділу є розроблення та вдосконалення екс-
пертних методик, проведення електротехнічних, пожежно-технічних 
експертиз та досліджень у галузі безпеки життєдіяльності та охорони 
праці. Також на базі інституту уперше в Україні започаткована судова-
електротехнічна експертиза.

У цьому році в інституті запроваджено судову інженерно-екологічну 
експертизу. Залучені провідні фахівці у галузі техногенно-екологічної 
безпеки.

Експертне забезпечення правосуддя при розгляді справ у сфері 
економіки на сучасному етапі передбачає вирішення нових експертних 
завдань, які принципово відрізняються від питань, що розглядались 
традиційною судово-бухгалтерською експертизою. Це, насамперед, 
стосується злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів 
або їх нецільовим використанням, з відмиванням коштів, отриманих 
злочинним шляхом, доведенням до банкрутства або приховуваним 
банкрутством, що у подальшому призводило до “рейдерського” захвату 
підприємств.

Крім того, значна кількість експертиз призначається у зв’язку із 
несвоєчасною виплатою заробітної плати, що має вплив на стан со-
ціальної напруги у суспільстві.

Виникнення нових експертних завдань обумовило потребу у ство-
ренні нової методичної бази судово-економічної експертизи з викорис-
танням сучасних наукових досліджень, зокрема, методів економічного 
аналізу та економіко-математичного моделювання.

За останні роки фахівцями Харківського науково-дослідного інсти-
туту судових експертиз створена та впроваджена в експертну практику 
значна кількість нових методик судово-економічної експертизи.

У той же час на сьогодні ще існують наявні проблеми по створенню 
сучасної методичної бази судово-економічної експертизи. Насамперед, 
необхідність створення комплексних експертних методик, застосуван- 
ня яких передбачає участь, крім експертів-економістів, інших фахів-
ців. Так, розгляд судових справ, пов’язаних з обігом цінних паперів, 
потребує визначення ринкової вартості акцій підприємств. У цьому 
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році співробітники нашого інституту, відповідно до тематичного плану 
науково-дослідних робіт НДУСЕ Міністерства юстиції України, роз-
робляють методику комплексних експертних досліджень визначення 
вартості акцій підприємств, яка базуватиметься на поєднанні методів 
економічної та оціночної експертизи.

У галузі товарознавства в Харківському НДІСЕ успішно на високому 
професійному рівні проводяться найскладніші експертизи з визначен-
ня характеристик товарів відповідно до Українського класифікатора 
товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), про що свідчать 
надходження матеріалів на дослідження зі всіх регіонів України.

Не менш складними є товарознавчі експертизи з визначення вар-
тості машин або обладнання. Головною проблемою цих експертиз є 
ідентифікація технічного стану об’єкта дослідження. На жаль, не завжди 
є можливість охарактеризувати технічний стан обладнання силами ін-
ституту. Тому, як правило, для визначення технічного стану обладнання 
та машин залучаються фахівці з інших підприємств та організацій. 
Насичена експертна практика надихає працівників на розробку нових 
методик та методичних рекомендацій. Так за останні роки в ХНДІСЕ 
були розроблені методичні рекомендації по судово-товарознавчій екс-
пертизі з визначення розміру матеріальної шкоди, завданої власнику 
пошкодженого майна, з оцінки об’єктів господарювання та з оцінки 
аудіовізуальної продукції та програмного забезпечення.

Одним з актуальних питань в експертній практиці експертів-пси-
хологів є встановлення особливостей комунікативної діяльності особи, 
зафіксованої у відеозапису (діагностика емоційного стану, в якому пе-
ребувала особа в ситуації, що досліджується за справою). Дослідження 
в даному напрямку продовжуються і на сьогоднішній день.

У складі інституту працюють експерти-мистецтвознавці, якими 
виконано значну кількість відповідних експертиз. В аспекті наукових 
досліджень, у 2011 році розроблені методичні рекомендації з виконан-
ня судових мистецтвознавчих досліджень продукції порнографічного 
характеру. Також актуальним є питання щодо дослідження об’єктів 
нумізматики і фалеристики, що викликало необхідність розробки 
методичних рекомендацій із судово-експертного мистецтвознавчого 
дослідження цих об’єктів.

Таким чином, на сьогодні особлива увага в ХНДІСЕ приділяється 
розвитку перспективних напрямків, таких як: комп’ютерно-технічна, 
телекомунікаційна, дорожньо-технічна, земельно-технічна, екологічна 
експертизи тощо. У зв’язку з цим до роботи залучаються відповідні 
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фахівці для проведення на високому науковому рівні експертних дос-
ліджень і наукових розробок.

резюме
Рассмотрено современное состояние судебно-экспертной и научной деятельности 

Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Засл. проф. 
Н.С. Бокариуса. Особо отмечены достижения в работе и пути развития новых перспек-
тивных направлений экспертных исследований.

Summary
The current state of judicial-experts and scientific activity of the Emeritus Professor Mykola 

Bokarius Kharkіv Research Іnstitute of Forensic Sciences is considered. Achievements in work 
and a way of development of the new perspective directions of expert researches are especially 
noted.

В.п. пеньковский, главн. специалист

Управление юридической защиты  
Государственной миграционной службы Украины

ВОпрОсы системы и структуры экспертНОй 
службы безОпасНОсти украиНы и ее задаЧи

Деятельность экспертной службы СБУ как важного структурного 
подразделения органов Службы безопасности Украины имеет су-
щественное значение в решении вопросов созданной и эффективно 
действующей системы. Она призвана обеспечить научными и научно-
техническими средствами и методами оперативно-розыскную службу 
и практику раскрытия и расследования преступлений.

Задачей сегодняшнего дня является создание такой организаци-
онной структуры управления, которая наиболее полно отвечала бы 
современным условиям функционирования экспертных подразделе-
ний. Необходимым условием этой задачи является создание комплек-
са специальных методов, к которым относятся структуризация цели, 
организационное моделирование и метод аналогии. Существенная ре-
организация экспертно-криминальных подразделений была проведена 
02.07.1959 г., когда специальные отделы были объединены в ОТУ. На 
протяжении 1977–1984 гг. руководством КГБ СССР было принято сис-
тему основополагающих решений по вопросам криминалистического 
и экспертного обеспечения оперативной и следственной деятельности. 
Научно-технические исследования для оперативных подразделений 
осуществляли центр НИИСИ ОТУ КГБ СССР, созданный в 1977 г.,  
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и оперативно-технические управления и отделы КГБ–УКГБ, которые 
имели криминалистические подразделения в 56 подразделениях орга-
нов КГБ на местах. Существование такого института и подразделений 
было обусловлено объективными требованиями практики борьбы с 
преступностью. Приказом КГБ СССР была утверждена инструкция, 
которая определяла порядок взаимодействия института с подразделе-
ниями центрального аппарата и органами КГБ на местах и определяла 
их задачи (определенный комплекс криминальных экспертиз и научно-
технических исследований).

В современный период экспертную службу СБУ представляет: 
Центральный институт специальной техники и судебных экспертиз, 
6 зональных экспертных секторов и 10 экспертных секторов в разных 
областях Украины и в городе Севастополе. С момента их создания 
требования к деятельности с каждым годом возрастают. Экспертная 
служба разрабатывает научные основы и методы судебной экспертизы 
и проведения различных видов экспертных исследований.

Научно-исследовательский институт специальной техники и су-
дебных экспертиз СБУ выполняет задачи обеспечения органов, под-
разделений, учреждений, заведений СБУ на основе Положения и в 
соответствии с ее программами, планами и иными руководящими до-
кументами. Основные задачи института изложены в его Уставе 2009 г. 
Отношения Института с юридическими и физическими лицами иных 
ведомств осуществляется на договорной основе. В состав института 
входит 6 нижеуказанных отделов и 10 секторов, (каждый отдел вклю-
чает 2 сектора):
–  технических экспертиз документов, почерковедческих и авторовед-

ческих экспертиз;
–  правоведения, компьютерно-технических экспертиз и исследова-

ний;
–  проведения экспертиз и исследований видео-звукозаписи, лингвис-

тических исследований, устной речи, акустических сигналов;
–  проведения экспертиз и исследований разных материалов, фото-

технических и портретных экспертиз;
–  лаборатория наркотических веществ, физико-химических, биологи-

ческих экспертиз и исследований;
–  взрывотехнических, баллистических, траcсологических, дактилоско-

пических, радиологических исследований.
Все отделы и сектора проводят идентификационные, классифи-

кационные, диагностические и ситуалогичекие исследования. Инс-
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титут СБ Украины должен разрабатывать и изготовлять специальные 
технические средства, специальную технику по заказам подразделе-
ний в соответствии с планами, утвержденными руководством. Его 
сотруд ники проводят судебные экспертизы и экспертные исследова-
ния, осуществляют иные работы по криминалистическому обеспе-
чению оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельно-
сти, меры борьбы с терроризмом на основе действующего законода- 
тельства.

Подразделения (сектора) Института, их территориальное разме-
щение, организационно-штатная структура, порядок организации и 
материально-техническое обеспечение утверждается Службой безопас-
ности Украины. Одним из основных направлений их работы является 
ведение криминалистических учетов, которые способствуют раскрытию 
неочевидных преступлений и использованию различных видов экс-
пертиз и экспертных исследований. Деятельность экспертных отделов 
Института и его подразделений должна быть четко организована, чтобы 
полностью отвечать интересам следствия и розыскной работе. Однако 
организации их работы уделяется недостаточно внимания. Отсутству-
ют научные разработки задач и основных направлений деятельности 
подразделений. Основы организации деятельности экспертных подраз-
делений должны содержать следующие положения: задачи, функции, 
структуру, особенности управления, критерии оценки работы, права 
и обязанности сотрудников, виды назначения и размещения обору-
дования, основные направления деятельности, подбор и расстановку 
кадров, делопроизводство. Считаем необходимым, независимо от ве-
домственной принадлежности, экспертной государственной службы с 
целью ее расширения и улучшения:

а) совершенствование существующих и разработка новых техни-
ческих средств;

б) внедрение практики проведения комплексных экспертиз;
в) приближение экспертного исследования к моменту выявления 

его объектов следователем;
г) обеспечение непосредственного восприятия объектов, образую-

щих следы экспертом в момент их выявления, с целью получения пол-
ного представления о механизме образования следов, их размещения 
на месте происшествия;

д) разработку гносеологических основ экспертного исследования, 
дальнейшее развитие общих принципов и особенности экспертных 
исследований.
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На современном этапе проведения экспертных исследований много 
внимания уделяется созданию единого органа руководства ведомствен-
ными учреждениями судебной экспертизы, внутреннему убеждению 
эксперта и недопустимости администрирования при его исследова-
ниях, созданию и внедрению информационных систем в экспертную 
практику и. т.д.

Так, основными направлениями внедрения информационных сис-
тем в деятельности экспертных учреждений и подразделений явля-
ется:
–  автоматизация проведения экспертных исследований;
–  информационное обеспечение функционирования криминалисти-

ческих учетов;
–  информационное управление экспертными подразделениями;
–  совершенствование методов, приемов и средств ЭОМ при решении 

судебно-экспертных задач;
–  использование типовых систем и моделей при проведении эксперт-

ных исследований.
Е.Р. Россинская разработала базовый программный модуль “АТЕКС”,  

на основе которого можно оптимизировать формулу содержания за-
ключения эксперта. Все представленные и иные системы можно ис-
пользовать для создания компьютеризованных рабочих мест эксперта. 
Проведение экспертных исследований предусматривает самостоятель-
ное производство экспертом расчетов, измерений и. т.д., наиболее 
сложным является разработка новых математических подходов к ре-
шению конкретных задач.

Оптимизировать этот процесс можно путем внедрения системы 
сертификации и распространения программ криминалистического 
обеспечения создания научных ассоциаций по отдельным направле-
ниям экспертных исследований, междунаучных, межведомственных 
временных коллективов, которые включали бы в себя криминалистов, 
специалистов в области информатики, а также специалистов в области 
природных и технических наук.
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с.а. смирнова, директор, доктор юрид. наук, профессор

РФЦСЭ при Минюсте России

актуальНые задаЧи  
разВития судебНОй экспертизы

Статья посвящена проблемам изменения роли судебной экспертизы в совре-
менной системе правоприменения. затронуты вопросы значения 100-лет - 
него юбилея создания судебно-экспертных учреждений в системе юстиции, 
необходимости изменения законодательного регулирования судебно-экс-
пертной деятельности, внедрения международного менеджмента качества.

Международная научно-практическая конференция проходит в 
уникальный момент времени, связанный с пересмотром роли судебной 
экспертизы в системе правоприменения, в условиях происходящих 
перемен социально-экономического состояния государства и обще-
ства. Это время открытого жесткого противоборства таким главным 
угрозам и вызовам времени, как терроризм, экстремизм (в том числе 
неонацизм), коррупция, наркопреступность и пр. Все присутствующие 
здесь участники конференции являются не сторонними наблюдате-
лями этих явлений и событий, а непосредственными проводниками  
и исполнителями государственных задач по укреплению законности  
и обеспечению правопорядка в Украине и Российском государстве.

Активизация потенциала судебной экспертизы, как эффективного 
инструмента решения наиболее ответственных правовых и управлен-
ческих проблем и ситуаций, привлекает внимание всей научной юри-
дической общественности современной России. Именно этим обус-
ловлена постановка в начале прошлого года Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации ряда важных 
поручений, посвященных вопросам совершенствования судебно-экс - 
пертной деятельности. Такое предметное внимание первых руководи-
телей нашего государства к нашей сфере случилось впервые за пост-
советский период.

В связи с этим глубоко символичным для всех нас является 100-
лет ний юбилей создания судебно-экспертных учреждений в России, 
который судебно-экспертное сообщество широко отмечало в прошлом 
году. Ведь инициатором этого было именно российское Министерство 
юстиции, когда 28 июня 1912 года Государственным Советом и Госу-
дарственной Думой Российской империи был одобрен Закон об учреж-
дении кабинета научно-судебной экспертизы в г. Санкт-Петербурге. 
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Именно этот закон, подписанный императором Николаем II, впервые 
в российской истории обозначил судебно-экспертное производство как 
систематическую профессиональную деятельность, поэтому можно с 
уверенностью утверждать, что 100-летие судебной экспертизы — это 
общая знаменательная дата всех министерств и ведомств, где есть экс-
пертные учреждения и подразделения.

В связи с особой важностью и насущной потребностью в каче-
ственных судебно-экспертных исследованиях уже в 1913 году в Киеве 
был учрежден Кабинет научно-судебной экспертизы при прокуроре 
Киевской судебной палаты. Первым руководителем Кабинета стал 
известный российский криминалист Сергей Михайлович Потапов.  
С первых дней существования перед украинскими экспертами стояли 
две основные задачи — проведение судебных экспертиз и выполнение 
научных исследований.

После десятилетий упорного труда сегодня по праву можно утверж-
дать, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экс - 
пертиз как правопреемник Кабинета научно-судебной экспертизы при 
прокуроре Киевской судебной палаты не только выполнил свое истори-
ческое предназначение, участвуя в формировании общетеоретических 
основ современной судебной экспертизы, воспитал поколения ученых 
и экспертов, и сегодня, по-прежнему, находится на передовой линии 
развития науки и практики, обладая мощным интеллектуальным и твор-
ческим потенциалом в деле укрепления законности и правопорядка.

Сегодня нам всем представлена уникальная возможность осмыс-
лить столетнюю экспертную практику и еще раз задуматься о степени 
адекватности сегодняшней правовой системы вызовам времени и 
процессам, происходящим в обществе. Безусловно, в столь обширном 
многообразии сегодняшней специфики судебно-экспертного про-
изводства следует в первую очередь сосредоточиться на выявлении 
причин современных негативных явлений в сфере судопроизводства и 
выработке неотложного комплекса системных мер по их преодолению. 
Исторический экскурс и применение системно-структурного подхода 
позволяют выявить роль и определяющие свойства системы судебно-
экспертных учреждений, пути ее модернизации в целях повышения 
эффективности в механизме правоприменения.

Исторические аспекты становления судебно-экспертной системы 
в Украине и России должны всегда рассматриваться в неразрывной 
связи с развитием науки, криминалистических и судебно-экспертных 
учреждений, правоприменительной практики. Поэтому большое вни-
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мание следует уделять разнообразным вопросам использования спе-
циальных знаний в судопроизводстве, современному состоянию и 
развитию нормативно-правового регулирования судебно-экспертной 
деятельности, ее организационно-управленческой структуры, а также 
внедрению современных технологий повышения качества экспертного 
производства.

Проблемы взаимодействия субъектов и структур экспертной дея-
тельности постоянно возникают при назначении экспертизы, формули-
ровании задач экспертного исследования, различных по ведомственной 
принадлежности государственных систем судебно-экспертных учреж-
дений, а также негосударственных судебно-экспертных учреждений и 
частных экспертов.

В связи с этим возникла потребность предусмотреть механизмы го-
сударственного регулирования судебно-экспертной деятельности, осу-
ществляемой частными экспертами. Необходимость решения этой про-
блемы обусловлена тем, что полное отсутствие научно-методического 
руководства и правого регулирования этого вида экспертной деятель-
ности привело к резкому снижению уровня и авторитета экспертизы 
в правовом регулировании общественных отношений. Да, сегодня 
уже можно столкнуться с ситуацией, где экспертиза, вместо мощного 
инструмента права, обеспечивающего объективизацию ответственных 
правовых и управленческих решений, воспринимается как “прочие 
коммерческие услуги”.

Для решения этого вопроса существуют разные, в том числе доста-
точно радикальные подходы, которые могут привести к уничтожению 
большинства существующих негосударственных судебно-экспертных 
учреждений. Однако не правильно будет расправляться с псевдо-
экспертными организациями административными методами, более 
верный путь состоит в том, чтобы уровень качества экспертных услуг 
определялся правоприменителем и отвечал государственным стандар-
там. Одним из инструментов, который позволит последнему опреде-
лять компетентность юридического или физического лица в области 
судебной экспертизы, могут стать соответственно аккредитация и 
сертификация. Для начала предлагается ввести такой механизм про-
верки компетентности для экспертов, работающих на постоянной 
основе, обеспечить жесткий контроль качества оказываемых экс-
пертных услуг. При такой организации псевдоэкспертные учреждения 
в течение нескольких лет благополучно умрут своей собственной  
смертью.
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Следующим этапом станет выработка прозрачных и эффективных 
критериев, включая создание Государственного реестра судебных экс-
пертов, чтобы правоприменитель имел возможность ориентироваться 
при выборе тех, кому он назначает судебные экспертизы. Как только 
реноме негосударственного судебно-экспертного учреждения будет 
жестко увязано с качеством проводимых экспертиз, появится эффек-
тивный инструмент для наведения порядка на этом рынке.

В последнее время все экспертное сообщество внимательно на-
блюдало за тем, как активно обсуждаются изменения в уголовно-ис - 
полнительном законодательстве, адвокатуре и нотариате, как все ру-
ководители и исполнители были заинтересованы в первую очередь в 
формировании системы, при которой закон действует и обновляется 
в силу определенных объективных технологических предпосылок и 
технологическими же способами. Зачастую в обществе вызревает си-
туация, когда закон нужно либо поменять, либо усовершенствовать. 
Но это должно происходить своевременно, обдуманно, взвешенно, на 
основе анализа эффективного и правильно организованного монито-
ринга правоприменения.

Основной Федеральный закон “О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации” до недавнего времени 
действовал достаточно успешно. Однако изменение ситуации в сфере 
судебной экспертизы требует проведения системной, очень качественно 
продуманной и реализованной работы. Важной задачей для того, чтобы 
произошла смена тренда в экспертной практике, необходимо законо-
дательное обеспечение этих процессов на основе глубокого анализа 
правового регулирования судебно-экспертной деятельности. В связи с 
этим Минюстом обоснована необходимость внесения ряда изменений в 
действующее законодательство, прежде всего, предложен законопроект 
“О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации”.

Законопроектом предлагается определить правовую основу, прин-
ципы судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации и по-
рядок ее осуществления в конституционном, гражданском, уголовном, 
административном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных 
судах как государственными судебно-экспертными организациями, 
так и негосударственными судебно-экспертными организациями и 
экспертами, не являющимися работниками судебно-экспертных ор-
ганизаций.

Судебная реформа, динамика роста числа судов и судейского кор-
пуса, развитие институтов частной собственности и частного предпри-
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нимательства привели к существенному повышению требований судов 
к производству экспертиз, подготовке судебных экспертов на основе 
единого научно-методического подхода в целях расширения возможно-
стей использования заключений экспертов. Также решение существую-
щей проблемы длительных сроков судопроизводства напрямую связано 
с минимизацией сроков производства судебных экспертиз, результаты 
которых активно используются в целях установления обстоятельств по 
уголовным и гражданским делам.

Законопроектом определяются принципы судебно-экспертной 
деятельности, права и обязанности руководителей судебно-экспертных 
организаций (подразделений) и судебных экспертов, предъявляемые к 
эксперту профессиональные и квалификационные требования. С уче-
том положительного многолетнего опыта законодательного регулиро-
вания судебно-экспертной деятельности в Украине предусматривается 
организация и ведение Государственного реестра судебных экспертов, 
обязательным условием включения в который является сертификация 
компетентности судебного эксперта.

Если говорить о стадии реформы судебно-экспертной деятельно- 
сти, то завершен этап перехода СЭУ Минюста в новую, прогрессивную 
организационно-правовую форму федеральных бюджетных учреж-
дений. Дальше должно произойти серьезное качественное обновле-
ние и изменение всей судебно-экспертной системы страны. В числе 
первоочередных проблем — вопросы стабильности наших СЭУ при 
удовлетворении потребностей следственной и судебной практики и 
восприимчивости к мнению высших судов.

Любой процесс, в том числе и такой важный и сложный как право-
применение, имеет перспективы быть успешным, только если, по 
крайней мере, большинство его участников находится внутри этого 
процесса и ощущают его как полезный и выгодный для себя. В связи 
с этим развитие судебной экспертизы, как инструмента обоснования 
процессуально-правовых решений, вполне находится в контексте поли-
тики внутреннего и внешнего мониторинга правоприменения, которую 
Минюст России активно пропагандирует в последние годы.

Современный мир таков, что обсуждение ситуации не может огра-
ничиваться только страновыми или региональными проблемами. 
Поэтому остро стоят вопросы, связанные с технологиям повышения 
качества судебной экспертизы. Здесь мы говорим о российских проб-
лемах в области менеджмента качества судебной экспертизы и о том, 
каким образом их решение осуществляется за рубежом. При этом ана-
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лиз ситуации и пути реагирования на вызовы времени рассматриваются 
на международном уровне, не оставаясь в сугубо российском сегменте. 
Полученные уже к сегодняшнему дню по нашей инициативе результа-
ты гармонизации судебно-экспертной деятельности в министерствах 
юстиции государств-членов ЕврАзЭС являются примером серьезных 
позитивных шагов в этом направлении.

Активное участие в международной деятельности, широкое озна-
комление с зарубежной экспертной практикой и обобщение опыта 
наших коллег позволяет осмыслить определенные наработки, “лучшие 
практики” и предложить пути к сближению и пониманию конкретных 
действий в области обеспечения качества судебно-экспертного произ-
водства. При этом подход к заимствованию должен быть органичным, 
нельзя при создании отечественной системы менеджмента качества в 
области судебной экспертизы замыкаться на какой-либо зарубежной 
системе, не следует пренебрегать собственным опытом.

Современная система судебно-экспертных учреждений Минис - 
терств юстиции, независимая от следственных органов является, безус-
ловно, бесценным достоянием практики и пример ее столетнего функ-
ционирования весьма позитивен. Не отказываясь от всего положитель-
ного опыта, накопленного за многие десятилетия, впереди предстоит 
долгий путь изменений и реорганизации в целях существенного улуч-
шения жизни судебно-экспертных учреждений Украины и России.

О.і. майстренко, в.о. зав. відділення

Запорізьке відділення Дніпропетровського НДІСЕ

перспектиВи рОзВитку  
судОВОї експертизи

Ефективність здійснення судової експертної діяльності та вико-
ристання її результатів у процесі, у першу чергу, залежить від стану її 
зовнішньої та внутрішньої організації, у другу — відповідності його реа-
ліям і потребам. Організація здійснення судово-експертної діяльності 
та проведення експертних досліджень в Україні на даний час, попри 
докладну правову регламентацію, не є досконалою. Це пов’язано із 
суттєвими змінами процесуального законодавства, формуванням його 
основних інститутів: доказування та доказів, важливе місце серед яких 
займають судові експертизи. Потребують наукового осмислення перс-
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пективні способи розвитку організації судово-експертної діяльності, 
організаційної структури експертних установ в Україні.

Відомо, що в Україні сьогодні приділяється особлива увага розвитку 
наукових досліджень у галузі судової експертизи.

Провідну роль у проведенні судових експертиз відіграють державні 
спеціалізовані установи і експертні служби, зокрема науково-дослідні 
інститути судових експертиз Міністерства юстиції України, установи 
Міністерства охорони здоров’я, експертні служби Міністерства внут-
рішніх справ, Служби безпеки України та Міністерства оборони, на 
які, згідно із ст. 7 Закону України “Про судову експертизу”, покладено 
здійснення судово-експертної діяльності.

Державний реєстр атестованих судових експертів, ведення якого 
забезпечує Міністерство юстиції, налічує близько 3,5 тис. судових екс-
пертів державних та недержавних установ. Згідно із вимогами Закону 
України “Про судову експертизу” 500 фахівцям недержавних структур 
Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юсти-
ції України присвоєно кваліфікацію судових експертів з багатьох екс-
пертних спеціальностей, зокрема будівельно-технічних, товарознавчих, 
економічних та ін.

За останні роки збільшився чисельно і якісно кадровий склад екс - 
пертів-криміналістів експертних установ Міністерства юстиції та нау-
ково-дослідних експертно-криміналістичних установ Міністерства 
внутрішніх справ України.

При Національній академії внутрішніх справ України відкрито 
факультет підготовки слідчих і криміналістів для органів внутрішніх  
справ, діє факультет підвищення кваліфікації експертів-криміналістів. 
На кафедрах криміналістики та криміналістичних експертиз Національ-
ної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, Національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, Львівського університету імені Івана 
Франка, Національної академії внутрішніх справ України, Одеського, 
Дніпропетровського, Донецького університетів, Одеської юридичної 
академії та інших юридичних вузах ведуться цікаві наукові розробки в 
галузі криміналістичної діагностики і прогностики, криміналістичної 
інформатики, комп’ютерної психофізіологічної діагностики людини, 
сучасних інформаційних технологій, автоматизації експертних дос-
ліджень, криміналістичної одорології, криміналістичної голографії, 
застосування мікроскопії, радіоактивних ізотопів, дослідження в інфра-
червоних пучках, вивчаються питання застосування лазерів у криміна-
лістиці. Ведуться розробки щодо впровадження в практику сучасних 
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електромагнітних, радіоскопічних, голографічних і теплових методів 
для вирішення низки пошукових криміналістичних завдань.

Вченими-криміналістами завершені цікаві наукові дослідження в 
галузі психологічної експертизи, одорологічної експертизи, експертизи 
голосу людини, експертизи звукового середовища, експертизи різнома-
нітних джерел звуку, експертизи звуко- та відеозаписуючих об’єктів. На 
черзі вивчення проблеми експертизи комп’ютерних систем, експертизи 
комп’ютерних банків даних, експертизи комп’ютерних програм, авто-
рознавчої експертизи в плані розширення їхніх можливостей, експер-
тизи поліграфічної продукції, виготовленої на сучасних комп’ютерних 
комплексах, експертизи слідів зубів людини, експертизи слідів меха-
нізмів, пристроїв та обладнання, портретної експертизи, експертизи 
паперових вітчизняних та іноземних грошових знаків, експертизи 
пластикових карток, експертизи цінних паперів, експертизи об’єктів 
рослинного походження, ґрунтознавчої експертизи, екологічної екс-
пертизи, експертизи індивідуальної приналежності крові та виділень 
людини методом генотипоскопії, товарознавчої експертизи автотранс-
портних засобів, електротехнічної експертизи, експертизи вибухових 
пристроїв, вибухових речовин, продуктів вибуху, фрагментів вибухових 
пристроїв, динаміки вибуху, комп’ютерно-технічної експертизи, екс-
пертизи магнітних носіїв, пристроїв для запису звуку та зображення, 
слідів звуко- та відеозаписуючих пристроїв, соціолінгвістичної екс-
пертизи та багато інших.

Крім вищезазначеного, відбувається подальша розробка і удоскона-
лення методики проведення деяких видів економічних, товарознавчих, 
комп’ютерно-технічних, об’єктів інтелектуальної власності, мистец-
твознавчих, лінгвістичних і інших. Потрібна розробка методів дослід-
ження речових доказів, аргументація критеріїв їх допустимості.

На сучасному етапі на якість проведення судових експертиз і екс-
пертних досліджень значним чином впливає використання науково- 
тех нічних засобів і експертних інформаційних систем з метою авто-
матизації збирання, накопичення, збереження, пошуку і надання ін-
формації. Усі види експертних досліджень (ідентифікаційні, класифіка-
ційні, діагностичні) піддаються автоматизації, їх результати набувають 
об’єктивного характеру, зменшується вплив суб’єктивного чинника.

Подальше удосконалення судової експертизи неможливе без зако-
нодавчої роботи, яка сьогодні інтенсивно ведеться в Україні. Важливою 
є координація діяльності та об’єднання зусиль усіх експертних установ 
держави щодо оптимального використання інтелектуальної (експертних 
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кадрів) та інструментальної (лабораторної) бази, маючи на меті най-
більш повне і дійове задоволення потреб слідчої та судової практики в 
проведенні судових експертиз та експертних досліджень.

е.б. сімакова-Єфремян, канд. юрид. наук,  
ст. науков. співробітник, заст. директора

Харківський НДІ судових експертиз

прОблемНі питаННя застОсуВаННя  
НОВОгО криміНальНОгО прОцесуальНОгО 

кОдексу україНи під Час призНаЧеННя  
та прОВедеННя судОВОї експертизи

Виходячи із сучасних вимог експертного забезпечення правосуддя украї ни,  
автором розглянуто проблеми нормативного регулювання новим кримі-
нальним процесуальним кодексом україни деяких питань призначення та 

проведення судової експертизи.

Виходячи з актуальної потреби у корінних змінах кримінально-
процесуального законодавства, за ініціативою Президента України був 
розроблений, а 13 квітня 2012 року — прийнятий новий Кримінальний 
процесуальний кодекс України (надалі — новий КПК), який набрав 
чинності з 19 листопада 2012 року.

Питання удосконалення кримінального процесуального законодав-
ства не нове у юридичній літературі. Зокрема, на проблеми норматив-
но-правого регулювання судово-експертної діяльності в кримінальному 
провадженні зверталася увага в спеціальній літературі, у тому числі, 
й автором даної статті [1–5]. Безумовно, новий закон заслуговує по-
зитивної оцінки з точки зору запровадження принципів змагальності, 
рівності сторін тощо. Так, начальник Управління експертного забез-
печення правосуддя МЮ України Л.М. Головченко в інтерв’ю часопису 
для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників “Незалежний 
аудитор” зазначає: “Якщо порівнювати нову редакцію КПК з поперед-
ньою, ще 60-х років, то скажу, що в цілому це дійсно прогресивний 
закон. Зокрема, що стосується норм, які регламентують судову експер-
тизу, то в ньому широко визначені процесуальні питання. Ґрунтовно 
прописаний процес призначення та проведення судової експертизи, 
окреслена експертна ініціатива та вимоги до змісту і форми висновку 
судового експерта”. Л.М. Головченко також акцентує увагу на виваже-
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ному підході законодавця до питань оплати експертизи, захисту екс-
пертів та відшкодування їм коштів за проведення досліджень, захисту 
малозабезпечених верств населення під час призначення експертизи 
тощо. У той же час вона констатує про деякі неточності, які можна буде 
усунути у процесі удосконалення закону: необхідність доповнення його 
нормами про первинну, додаткову, повторну, комісійну та комплексну 
експертизи тощо [6].

Оцінки експертів Ради Європи у засобах масової інформації щодо 
нового КПК також носять позитивний характер, але при цьому вка-
зується на низку проблем, які проявилися при застосуванні положень 
КПК: щодо початку кримінального провадження, ознайомлення сто-
рони захисту з матеріалами кримінального провадження, порядку  
використання як доказів показань з чужих слів, неналежного засто-
сування правоохоронними органами положень КПК тощо та робить-
ся наголос на необхідності реформування правоохоронної системи 
України. Серед головних чинників, які є перешкодою для належного 
імплентування положень нового КПК, називають відсутність в Україні 
незалежної судової влади та не реформовану всупереч міжнародним 
зобов’язанням систему прокуратури України [7].

Як зазначалося вище, аналіз деяких норм нового КПК показав певні 
недоліки. На деяких з них вже зосереджувалася увага в публікаціях у 
спеціальній літературі [1–5], тому немає сенсу повторювати ці поло-
ження у даній роботі. Відмітимо лише, що раніше висловлювана нами 
позиція про те, що проблемою з процесуальної точки зору є виконання 
саме судової експертизи за зверненням сторони захисту, в експертній 
практиці спеціалізованих державних експертних установ вирішилася 
таким чином. Незаперечно, що новим КПК сторона захисту наділена 
правом самостійно залучати експерта (п. 2 ст. 243 КПК), тобто отри-
мувати докази у формі висновку експерта, і в той же час не наділена 
правом попереджувати експерта про кримінальну відповідальність за 
надання завідомо неправдивого висновку та за відмову від покладених 
на експерта обов’язків (оскільки ані в ст. 243 “Порядок залучення екс-
перта”, ані в інших нормах КПК процедура попередження експерта 
стороною захисту, як доречі і стороною обвинувачення, про згадувану 
кримінальну відповідальність не передбачена). Натомість п. 2 ст. 102 
“Зміст висновку експерта”) містить норму щодо обов’язкового зазна-
чення у висновку експерта, що його попереджено про відповідальність 
за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від 
виконання покладених на нього обов’язків. Оскільки це передбачено 
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законом, то у випадку звернення сторони захисту про залучення екс - 
перта державної спеціалізованої експертної установи, керівник устано-
ви, упевнившись у тому, що до нього звертається саме сторона захисту 
за конкретним кримінальним провадженням (надано копію постанови 
про допуск захисника (залучення адвоката) до участі у конкретному 
кримінальному провадженні, копію договору про надання правової 
допомоги адвоката (захисника) обвинуваченому (підозрюваному) у 
конкретному кримінальному провадженні тощо) має організувати 
проведення судової експертизи. Експерт, якому доручено провести екс-
пертизу за зверненням сторони захисту, за результатами дослідження 
складає висновок, у вступній частині якого зазначається: “Відповідно 
до вимог ст. 70 та ч. 2 ст. 102 Кримінального процесуального кодексу 
України експерт про відповідальність за завідомо неправдивий вис-
новок та відмову без поважних причин від виконання покладених 
на нього обов’язків за ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України 
попереджений: (підпис), (П.І.Б.)”. Фактично, це “попередження” екс-
перт державної спеціалізованої експертної установи отримує під час 
присвоєння йому кваліфікації судового експерта у порядку, встанов-
леному законодавством України, коли він у процесі навчання та здачі 
кваліфікаційного іспиту з метою отримання кваліфікації судового екс-
перта зобов’язаний оволодіти широким спектром знань з юридичних 
питань щодо прав, обов’язків та відповідальності судового експерта. 
На наш погляд, сенс цієї нормі в КПК мав би стосуватися не стільки 
“попередження” експерта про кримінальну відповідальність, а усвідом-
лення експертом того факту, що за згадувані злочини проти правосуддя 
експерт несе кримінальну відповідальність.

Взагалі, ми не вбачаємо нагальної необхідності в такому записі у 
висновку експерта, адже, наприклад, законом передбачена кримінальна 
відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправо-
судного вироку, рішення, ухвали або постанови. Однак, законодавець 
не зобов’язує суддю при постановленні вироку, рішення, ухвали або 
постанови у відповідному документі робити запис про те, що він по-
переджений про кримінальну відповідальність за статтею 375 Кримі-
нального кодексу України. Чому ж експерт кожен раз, оформлюючи 
свій висновок, повинен відповідно до закону робити такий запис?  
У своїх попередніх роботах ми вже висловлювали свою точку зору, яка 
зводиться до такого. Дана норма виникла ще на початку становлення 
радянської держави, коли новій владі приходилося залучати у якості 
обізнаних осіб “ворогів народу” — представників дворянського стану, 
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інтелігенції, вже сама належність до яких викликала недовіру влади 
до їх діяльності як експертів. Тому й виникла норма про необхід-
ність попередження експерта у кожному висновку, яка прижилася і 
в процесуальному законодавстві України [8]. В цьому плані наведемо 
слушну думку російського ученого-криміналіста О.Р. Росинської — 
автора науково-практичного коментаря Федерального Закону “Про 
державну судово-експертну діяльність у Російській Федерації”: “Якщо 
у державних органів є потреба в провадженні тієї чи іншої експерти-
зи цими особами, в правовій державі належить не примушувати чи 
залякувати їх покараннями, а створити вигідні умови для цієї діяль- 
ності” [9].

Незначний період застосування нового КПК дозволяє зробити ана-
ліз деяких інших його норм щодо здійснення судово-експертної діяль-
ності, що демонструють необхідність обговорення з метою вирішення 
питання про їх вдосконалення. Це, наприклад, стосується проблеми 
призначення експертизи самостійно потерпілим. З одного боку, стаття 
56 нового КПК надає право потерпілому подавати докази слідчому, 
прокурору, слідчому судді, суду, а процесуальними джерелами доказів є 
висновки та показання експертів (ст. 84 КПК), з іншого ж боку — КПК 
передбачає можливість для потерпілого лише клопотатися за наявності 
підстав про залучення експерта перед стороною обвинувачення. На 
жаль, в експертній практиці неодноразово траплялися випадки, коли 
до експертної установи зверталися потерпілі (їх представники), яким 
стороною обвинувачення було відмовлено у залученні експерта. Однак, 
оскільки законом не передбачено проведення експертизи у випадках 
звернення самостійно потерпілого (його представника), то пропону-
валося вирішити питання в плані отримання потерпілим (його пред-
ставником) висновків експертних досліджень, що виконуються поза 
межами судочинства. Згадувані висновки — не є джерелами доказів у 
справі. Таким чином, потерпілий позбавляється права надати доказ, 
джерелом якого є висновок експерта.

Позитивним у новому КПК є те, що джерелом доказів став не 
тільки висновок експерта, але і його показання. Експерт зобов’язаний 
давати показання слідчому, прокурору, слідчому судді та суду (п. 3 ст. 95  
КПК), у той же час суд може обґрунтовувати свої висновки лише на 
показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання 
та не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими 
слідчому, прокурору, або посилатися на них (п. 4 ст. 95 КПК). Вважаємо, 
що ці положення не дають можливостей для всебічного використання 
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показань експерта, які він надає під час досудового розслідування, як 
джерела доказів. Адже для експерта, який також є живою людиною, 
яка не застрахована від обставин, що можуть унеможливити його до-
пит в суді, не передбачено можливості його допиту під час досудового 
розслідування в судовому засіданні в порядку статті 225 КПК — така 
можливість передбачена тільки для потерпілого чи свідка.

Необхідно також доповнити § 3 глави 4 “Докази і доказування” 
новою статтею “Показання експерта”, оскільки саме у показаннях 
експерта щодо роз’яснення та доповнення свого висновку можуть 
міститися досить важливі фактичні дані.

Вирішення вказаних вище та інших проблемних питань нового 
КПК дозволить підвищити ефективність розслідування та судового 
розгляду кримінальних проваджень.
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резюме
Исходя из современных требований экспертного обеспечения правосудия Украины, 

автором рассмотрены проблемы нормативного регулирования новым Уголовным про-
цессуальным кодексом Украины некоторых вопросов назначения и проведения судебной 
экспертизы.

Summary
Taking into account modern requirements for the forensic support in the administration 

of justice in Ukraine, the author considers certain aspects of ordering and conducting a 
forensic examination with regard to its legal regulation by the new Criminal Procedure Code 
of Ukraine.

г.м. гапотченко, канд. юрид. наук, доцент

Донецький юридичний інститут МВС України

удОскОНалеННя праВОВОгО ВрегулЮВаННя 
прОВедеННя Окремих експертиз  
у криміНальНОму прОВаджеННі

досліджуються проблеми проведення окремих експертиз під час досудово-
го розслідування кримінальних правопорушень щодо пошкодження шляхів 
сполучення і транспортних засобів, а також порушення правил безпеки руху 
або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Автором 
висловлюються окремі зауваження та обґрунтовуються пропозиції щодо 

удосконалення правового регулювання вказаної діяльності.

Експертні дослідження під час досудового розслідування займають 
важливе місце у системі вітчизняного кримінального судочинства, а 
висновки експерта мають доказове значення у кримінальному прова-
дженні. Розкриття окремих злочинів взагалі неможливо без проведення 
експертних досліджень, а доведення участі та винуватості осіб у деяких 
резонансних кримінальних провадженнях потребує проведення значної 
кількості експертиз. Так, у рамках досудового розслідування за фактом 
вчинення 29.12.2011 р. розбійного нападу на відділення “Приватбанку” 
у м. Донецьку та вбивства при цьому п’яти його працівників проведено 
75 експертиз [1].

Особливого значення правове врегулювання питань призначення 
та проведення експертиз набуває у зв’язку з прийняттям нового Кри-
мінального процесуального кодексу України (далі — новий КПК) [2].
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Окремі зауваження та пропозиції щодо процесуального врегулю-
вання процедури призначення експертиз за новим КПК ми вислов-
лювали ще до набрання ним чинності [3, с. 27–31].

Аналіз практичної діяльності окремих слідчих підрозділів системи 
МВС, у тому числі Управління МВС на Донецькій залізниці, вказує  
на наявність певних проблемних питань, пов’язаних з проведенням 
деяких видів експертиз за новим КПК під час досудового розслідування 
кримінальних правопорушень, передбачених статтями 276 (Порушення 
правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повіт-
ряного транспорту) та 277 (Пошкодження шляхів сполучення і транс-
портних засобів) Кримінального кодексу України (далі — КК).

Перші офіційні коментарі до нового КПК не містять відомостей 
щодо вирішення зазначених проблем. Наукові дослідження щодо 
практичного застосування вказаних питань також відсутні. Саме тому, 
вважаємо необхідним висвітити деякі питання, які, на наш погляд, є 
актуальними і стосуються проведення окремих експертиз за новим КПК 
України та запропонувати шляхи їх законодавчого врегулювання.

Відповідно до Конституції України (п. 14 ст. 92) засади судової екс-
пертизи визначаються виключно законами України.

Згідно зі статтею 1 Закону України “Про судову експертизу” (далі —  
Закон), судова експертиза — це дослідження експертом на основі 
спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять 
інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів 
досудового розслідування чи суду [4].

Відповідно до статей 7 та 8 вказаного Закону та з метою забезпе-
чення єдиного підходу при проведенні судових експертиз і підвищення 
якості судових експертиз Наказом Міністерства юстиції України № 53/5  
від 08.10.1998 р. затверджена Інструкція про призначення та прове-
дення судових експертиз (далі — Інструкція) та Науково-методичні 
рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз 
та експертних досліджень (далі — Рекомендації) [5].

Згідно з п. 1.1. Інструкції “Призначення судових експертиз та екс-
пертних досліджень (далі — експертизи та дослідження) судовим екс-
пертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових 
експертиз Міністерства юстиції України (далі — експертні установи) 
та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних 
спеціалізованих установ (далі — експерти), їх обов’язки, права та 
відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення 
їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним 
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процесуальним кодексом України…, іншими нормативно-правовими 
актами з питань судово-експертної діяльності та цією Інструкцією.

Диспозиція статті 7 Закону вказує, що “судово-експертну діяльність 
здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на 
умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є праців-
никами зазначених установ” та визначає суб’єктів судово-експертної 
діяльності. Окремим пунктом 4 зазначається, що “для проведення 
деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними 
спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що при-
значили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів 
також інші фахівці з відповідних галузей знань”.

Атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включають- 
ся до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого 
покладається на Міністерство юстиції України. Особа або орган, які 
призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим 
судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих 
судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою 
статті 7 цього Закону, — іншим фахівцям з відповідних галузей знань 
(ст.9 Закону).

У диспозиції частини 1 ст.69 нового КПК зазначається, що “Екс-
пертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, 
технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно 
до Закону України “Про судову експертизу” на проведення експертизи 
і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що 
містять відомості про обставини вчинення кримінального правопору-
шення, та дати висновок з питань, які виникають під час криміналь- 
ного провадження і стосуються сфери її знань”.

У відповідності до вимог статті 10 Закону, до проведення судових 
експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалі-
зованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які 
не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну 
вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, 
пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах 
Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію 
судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому 
цим Законом.

Необхідно зазначити, що суттєвих ускладнень процесуального ха-
рактеру щодо призначення та проведення переважної більшості видів 
експертиз (криміналістичних, судово-медичних, товарознавчих тощо) 
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за новим КПК у слідчих не виникає, оскільки є достатня наявність 
відповідних експертних установ та кваліфікованих експертів за на-
прямками діяльності.

У той же час, специфіка розслідування кримінальних правопорушень, 
передбачених ст. 276 та 277 КК України, викликає необхідність призна-
чення та проведення окремих видів експертиз, які мають вирішити:
–  діагностичні завдання (дослідження технічного стану елементів ін-

женерного обладнання верхньої та нижньої будов залізничної колії; 
дослідження технічного стану ходових частин та конструкцій рухо-
мого складу залізничного транспорту; дослідження технічного стану 
вузлів (конструкцій) рухомого складу, а також верхньої та нижньої 
будови колії при втраті надійності (міцності, жорсткості, стійкості) 
їх окремих елементів; тощо);

–  ситуаційні завдання (дослідження обставин залізнично-транспорт- 
ної пригоди (далі — ЗТП) при “класичному” сходженні з рейок рухо-
мого складу (дослідження взаємодії колії та рухомого складу; дослід-
ження режиму ведення поїзда; дослідження фактичних дій учасників 
ЗТП та встановлення відповідності цих дій вимогам нор мативних 
документів); дослідження обставин залізнично-транспортної при-
годи при зіткненнях залізнично-транспортних засобів, наїздів на 
нерухомі перешкоди та людей (дослідження процесів взаємодії 
транспортних засобів під час зіткнення; визначення швидкостей 
зіткнення; дослідження фактичних дій учасників ЗТП та встанов-
лення відповідності цих дій вимогам нормативних документів); 
дос лідження обставин залізнично-транспортної пригоди при відмові 
пристроїв автоматики, телемеханіки, зв’язку та електропостачання 
(дослідження дій учасників ЗТП та встановлення відповідності цих 
дій вимогам нормативних документів тощо).
Перед залізнично-транспортною експертизою можуть бути постав-

лені також інші завдання, вирішення яких пов’язане з дослідженням 
технічного стану рухомого складу залізниць, елементів верхньої та 
нижньої будов колії, пристроїв сигналізації, централізації, блокування 
тощо, а також дій учасників залізнично-транспортної пригоди.

Особливого значення питання призначення та проведення окремих 
видів експертиз набувають у зв’язку з розслідуванням авіакатастрофи, 
яка сталася у Донецькому аеропорту 13 лютого 2013 року. Заступник 
Генерального прокурора України В.Д. Войцишен зазначив, що слідство 
розглядає декілька основних версій авіакатастрофи, але про причину 
падіння літака можна буде говорити після того, як буде розшифровано 
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дані з бортових самописців, отримано відповідні результати спеціальної 
комісії, а також висновки експертних досліджень. У ході розслідування 
кримінального правопорушення виникла необхідність призначення та 
проведення 55 експертиз, серед яких судово-технічні, метеорологічні, 
авіаційно-технічні, судово-медичні та інші [6].

Для з’ясування усіх обставин під час проведення зазначених екс-
пертиз необхідно вирішити низку питань, серед яких:

• З встановлення причини, механізму, обставин події:
–  Яка безпосередня причина авіаційної катастрофи (падіння повітря-

ного судна та виникнення на ньому пожежі)?
–  Чи не сталася авіаційна катастрофа внаслідок несприятливих ме-

теорологічних умов в аеропорту Донецьк (туману), перевантаження 
літака, недоліків наземного забезпечення польоту, неправильних дій 
командира повітряного судна або інших членів екіпажу?

–  У якому напрямку і під яким кутом впав літак, судячи за слідами 
літака на землі і навколишніх предметах, а також за характером і 
розташуванням уламків?

–  Якою частиною вдарився літак об землю при падінні?
–  З якої висоти почалося падіння літака?

• З оцінки стану технічних засобів та техніки безпеки:
–  Чи знаходився даний літак в технічно справному стані, і якщо ні, 

у чому полягали несправності, чи знаходяться вони у причинно-
наслідковому зв’язку із авіакатастрофою?

–  Чи були в технічно справному стані двигуни літака та протикригова 
система літака? Чи працювало це обладнання літка на момент авіа-
катастрофи в заданому режимі? Якщо ні, чи не знаходиться це у 
причинно-наслідковому зв’язку з авіакатастрофою?

–  Чи мали правий та лівий двигуни літака, правий та лівий повітряні 
гвинти літака, двигун РУ-19А-300 достатній ресурс для виконання 
польотів? Чи виконувалось технічне обслуговування цього облад-
нання згідно чинної експлуатаційної документації?

–  Чи придатний літак для польотів у в складних метеорологічних умо-
вах, і якщо ні, то чому?

–  Чи були справні прилади літака перед авіакатастрофою?
–  Чи справна була наземна апаратура, призначена для керування лі-

таком (радіолокаційна, зв’язку, світло забезпечення) при здійсненні 
посадки літака в аеропорту Донецьк?

• З встановлення обставин, що передували події; оцінки дій праців-
ників; висновків про можливість запобігти події:
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–  Чи відповідає кваліфікація командира повітряного судна М.С.М. 
вимогам щодо здійснення керування літаком АН-24 РВ?

–  Чи мав право командир повітряного судна М.С.М. та інші чле- 
ни екіпажу виконувати політ з урахуванням перерви у льотній ро-
боті? Чи обов’язковою була при цьому участь інструкторського  
складу?

–  Якою була мета польоту літака АН-24РВ?
–  Чи правильно виконувалась керівником польотів та диспетчерами 

Донецького РСП “Украерорух” посадка літака в аеропорту Донецьк, 
якщо ні, в чому полягали неправильності, чи знаходяться вони у 
причинно-наслідковому зв’язку із авіакатастрофою, а саме:
•  чи правильно оцінив обстановку керівник польоту (диспетчер), 

які він допустив порушення?
•  чи правильно (відповідно до правил) подавалися команди керів-

ником польоту (диспетчером) на борт повітряного судна; якщо 
ні, то в чому виразилося порушення правил?

•  на кого було покладено обов’язок по забезпеченню дотримання 
правил безпеки польотів?

–  Чи правильно проводилася підготовка до польоту?
–  Чи правильно було організовано метеорологічне забезпечення по-

льоту?
Аналіз питань, які підлягають вирішенню під час зазначених екс-

пертиз вказує на необхідність дослідження окремих вузлів, агрегатів 
та інших технічних пристроїв залізничного та повітряного транспорту. 
З урахуванням того, що вказані об’єкти дослідження під час мають 
значні розміри та вагу, а також потребують спеціального технічного об-
ладнання (домкратів, підйомних кранів, верстатів, інструментів тощо), 
в окремих випадках їх транспортування є ускладненим, а то і взагалі 
неможливим. За таких обставин їх експертний огляд можливо лише 
в умовах існуючих в Україні виробничих приміщень залізничного та 
повітряного транспорту (локомотивне депо, вагонне депо, авіаційні та 
авіаремонтні заводи тощо).

Відповідно до п. 1.2.2 Інструкції експертні установи Міністерства 
юстиції України серед інших видів виконують залізнично-транспортні 
експертизи. Разом із вказаними видами інженерно-технічних експертиз 
експертними установами можуть проводитись також інші їх види (під-
види) та комплексні технічні дослідження із залученням відповідних 
фахівців у певних галузях знань, у тому числі авіаційного та водного 
транспорту.
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Додаток 1 до Інструкції в редакції Наказу Міністерства юстиції 
України № 1950/5 від 26.12.2012 р. (тобто вже на час набрання чин-
ності нового КПК) визначає перелік регіональних зон обслуговування 
науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юсти-
ції України, до якого, зокрема, віднесені: Дніпропетровський науково-
дослідний інститут судових експертиз; Донецький науково-дослідний 
інститут судових експертиз; Київський науково-дослідний інститут 
судових експертиз; Кримський науково-дослідний інститут судових 
експертиз; Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз; 
Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз; Харківський 
науково-дослідний інститут судових експертиз імені заслуженого про-
фесора М.С. Бокаріуса ХНІІСЕ; Науково-дослідний центр судової 
експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ознайомлення з видами судових експертиз, які виконують зазна-
чені експертні установи, вказує, що лише ХНІІСЕ здійснює експертні 
дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди (41); техніч-
ного стану рухомого складу залізничного транспорту (42); інженерного 
обладнання верхньої будівлі колії (44) [7]. Інші зазначені експертні 
установи або взагалі не надають інформації щодо видів здійснюваних 
експертиз (ОНДІСЕ м. Одеса, КрНДІСЕ м. Сімферополь), або пря-
мо вказують, що залізнично-транспортні експертизи не проводяться 
(КНДІСЕ м. Київ) [8].

Відповідно до Реєстру атестованих судових експертів, який роз-
міщений на офіційному сайті Міністерства юстиції України, станом 
на 10.04.2013 р. усього в Україні зареєстровано 6462 судових експертів 
[9]. З них лише четверо на всю Україну мають кваліфікаційне сві - 
доц тво з правом на проведення залізнично-транспортних експертиз.  
З них троє експертів проводять дослідження інженерного обладнання 
верхньої будови колії (10.13.1) та дослідження інженерного облад-
нання нижньої будови колії (10.13.2) і лише один експерт проводить 
дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди. 
Усі зазначені експерти є фахівцями однієї державної спеціалізованої 
установи — Львівського науково-дослідного інституту судових екс-
пертиз. У той же час не має жодного атестованого судового експерта з 
дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту  
(10.12.)

Зазначимо, що протягом перших трьох місяців 2013 року лише у 
підрозділах Управління МВС на Донецькій залізниці зареєстровано до 
ЄРДР 29 кримінальних правопорушень за ознаками ст. 277 Криміналь-



66

ного кодексу України, за якими проведення залізнично-транспортних 
та авіаційно-транспортних експертиз є необхідним або обов’язковим.

Наведене дозволяє зробити наступні висновки.
1. Залізнично-транспортні експертизи як різновид експертної ді-

яльності задекларовані Інструкцією Мін’юсту, але з урахуванням того, 
що на всю України є лише чотири атестованих експерта, які мають 
право підпису, їх практичне проведення у зазначених експертних уста-
новах є проблематичним, а іноді взагалі неможливим.

2. Вказаною Інструкцією проведення авіаційно-технічних та інших 
технічних експертиз, які необхідні у кримінальних провадженнях за 
авіаційними катастрофами, як окремий вид експертизи, взагалі не 
передбачено.

3. Норми ч. 4 ст. 7 Закону України “Про судову експертизу” та 
ст.69 КПК мають суперечності щодо залучення до проведення судових 
експертиз крім судових експертів також інших фахівців з відповідних 
галузей знань.

З урахуванням викладеного, вважаємо за необхідне запропонувати 
декілька варіантів вирішення зазначеної проблеми, які можуть існувати 
як альтернативно, так і у взаємозв’язку:

1. Включити авіаційно-технічну та інші технічні експертизи, прове-
дення яких необхідно у кримінальних провадженнях за авіаційними ка-
тастрофами, як окремий вид експертизи до переліку експертних дослід-
жень, що виконують зазначені установи Міністерства юстиції України.

2. Забезпечити всі експертні установи Мінюсту відповідними судо-
вими експертами з проведення залізнично-транспортних, авіаційно-
технічних та інших технічних експертиз, потреба у яких виникає у 
вказаних кримінальних провадженнях.

Одразу зазначимо, що практичне вирішення такої пропозиції по-
требує значних фінансових витрат, а відповідні експерти будуть мати 
вузьку спеціалізацію і залучатися до проведення зазначених експертиз 
лише у разі необхідності. Разом з тим, це втілення дозволить проводити 
зазначені експертизи виключно усіма державними спеціалізованими 
експертними установами.

3. Внести зміни до ст.69 КПК щодо законодавчого врегулювання 
можливості залучення як стороною обвинувачення, так і стороною за-
хисту для проведення зазначених експертиз, як експертів, так і фахівців 
(спеціалістів) з відповідних галузей знань.

Такий процесуальний порядок був передбачений попереднім КПК, 
успішно застосовувався на практиці, був зрозумілим і прозорим для всіх 
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учасників кримінального провадження, а отримані висновки визнава-
лися судом як докази. З метою виключення корупційних складових як 
одним з варіантів може бути залучення такого спеціаліста як експерта 
за рішенням слідчого судді та письмовим погодженням виступити екс-
пертом самого спеціаліста. 

На нашу думку, такими спеціалістами можуть бути як фахівці, що 
мають відповідний рівень підготовки, необхідні знання, стаж роботи 
та працюють у структурних підрозділах залізничного, водного, повітря - 
ного транспорту (наприклад АТ “Мотор Січ”, яке виробляє авіаційні 
двигуни для літаків та вертольотів, має у своєму складі декілька ма-
шинобудівних заводів у різних областях України), так і науковці від-
повідних установ (залізничних, авіаційних, інститутів та університетів, 
водного та морського транспорту тощо).

Наведені пропозиції не є вичерпними, а вирішення зазначених 
питань потребує їх обговорення науковцями і практичними працівни-
ками, внесення конструктивних пропозицій та удосконалення.

Нагадаємо, що потреба у новому КПК не викликає сумнівів, але 
під час його розробки не варто було відмовлятися від норм, які були 
напрацьовані десятиріччями, довели свою значущість і необхідність та 
успішно застосовуються у практичній діяльності.
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резюме
Исследуются проблемы проведения отдельных экспертиз в ходе досудебного рас-

следования уголовных правонарушений, связанных с повреждением путей сообщения 
и транспортных средств, а также нарушением правил безопасности движения либо экс-
плуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Автором указываются 
отдельные замечания и обосновываются предложения по усовершенствованию правового 
регулирования указанной деятельности.

Summary
The problems of individual examinations during the preliminary investigation of criminal 

offenses regarding damage routes and vehicles, as well as violations of the safety or operation of 
rail, water or air transport. The author expressed some observations and justified proposals to 
improve regulation specified activities.

В.О. попелюшко, доктор юрид. наук, професор, директор

Інститут права ім. І. Малиновського  
Національного університету “Острозька академія”

експертНі зНаННя В криміНальНОму 
прОВаджеННі за НОВим кпк україНи  

та дОпит експерта В суді

Розглядаються нові шляхи використання спеціальних, зокрема, експертних 
знань в кримінальному провадженні за новим кпк україни. більш широко 
аналізуються умови, підстави та процедури прямого, перехресного та ша-

хового допитів експерта в судовому розгляді.

Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р. закріпив нову 
змагальну форму кримінального судочинства, удосконаливши її, в тому 
числі за рахунок істотного розширення можливостей із використанням 
сторонами обвинувачення і захисту, потерпілим та судом у доказуванні 
фактичних обставин кримінального провадження спеціальних знань, 
а саме, експертних знань. Таке розширення здійснене щонайменше  
в трьох напрямах.

Перший — це надання стороні захисту та потерпілому самостійно,  
на договірних умовах, а не виключно через слідчого, прокурора чи 
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суд, як було раніше, залучати експертів для проведення експертизи, 
отримувати висновки та використовувати їх в суді як докази нарівні 
з висновками експертів, отриманих за зверненням сторони обвинува-
чення або за дорученням слідчого судді чи суду (ст. ст. 242, 243 КПК  
та ін.).

Слід зазначити, що в цьому плані названі права сторони захисту 
та потерпілого стосовно замовлення судових експертиз експертам 
державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових екс-
пертиз Міністерства юстиції України та атестованим експертам, які не 
є працівниками державних спеціалізованих установ, досить оперативно 
знайшли своє організаційно-методичне забезпечення шляхом внесення 
відповідних змін в “Інструкцію про призначення та проведення судо-
вих експертиз та експертних досліджень” (Наказ Міністерства юстиції 
України від 08.10.1998 р. № 53/5 в ред. від 26.12.2012 р. № 1950/5) та 
у “Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призна-
чення судових експертиз та експертних досліджень” (Наказ Міністер-
ства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 в ред. від 26.12.2012 р.  
№ 1950/5).

Очевидно, що для забезпечення засади змагальності сторін та сво-
боди в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 
переконливості, як вона виписана в ст. 22 КПК, наразі актуальним є 
питання доступу названих суб’єктів кримінального провадження й до 
судово-медичних та судово-психіатричних експертиз, які проводяться 
науково-дослідними установами Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни, а також до криміналістичних експертиз, які проводяться експерт-
ними службами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 
оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної 
служби України (ст. 7 Закону України “Про судову експертизу” в ред. 
від 09.09.2004 р.).

Другий — це використання у доказуванні показань особи у формі 
висновку або думки, корисних для розуміння її показань (їх частини), 
якщо такий висновок або думка ґрунтуються на спеціальних знаннях 
в розумінні статті 101 КПК, тобто на її наукових, технічних або інших 
спеціальних знаннях, аналогічних знанням експерта (ч. 6 ст. 95 КПК). 
Таким чином, в даному випадку кримінальний процесуальний закон 
допустив як доказ показання особи, а конкретніше, показання свідка, 
оскільки лише свідок може бути допитаний іншою стороною згідно 
з правилами допиту експерта, як цього вимагає ч. 7 ст. 95 КПК, які 
колись, за Статутом кримінального судочинства Російської імперії 
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(1864 р.), іменувалися показаннями “обізнаного” (“сведущего” — рос.) 
свідка.

Правда, ані в тогочасній теорії кримінального судочинства, ані в 
практиці застосування судами даного положення Статуту завдяки за-
бороні поєднання в одній особі свідка і експерта (ст. 693 СКС), а також 
у визначенні співвідношення доказової сили показань “обізнаного” 
свідка і показань експерта, однозначності досягнуто не було. Очевидно, 
що ці ж проблеми, а також інші питання, а в їх числі питання гносеоло-
гічної природи розглядуваних видів спеціальних знань свідка-експерта 
і експерта, постануть, а точніше уже постали перед процесуальною 
нау кою і нагально потребують свого ґрунтовного вирішення.

Третій — це визнання показань експерта в системі видів показань 
(підозрюваного, потерпілого тощо) як доказу, умови, підстави та по-
рядок (процедура) отримання якого тепер має окреме кримінальне 
процесуальне регулювання у формі допиту (ст. 356 КПК).

На стадії досудового розслідування допиту експерта, як це мало міс-
це у попередньому КПК (ст. 201 КПК 1960 р.), прямо не передбачено. 
Хоча в п. 2 ч. 5 ст. 69 КПК значиться про його обов’язок прибути не 
лише до суду, а й до слідчого та прокурора і дати відповіді під час до-
питу, але в ст. 224 КПК, норми якої присвячені допиту на досудовому 
розслідуванні, йдеться лише про допит свідка і потерпілого. Тому слід 
визнати, що за новим КПК допит експерта може бути здійснений лише 
в суді (ст. 356 КПК).

Умовами допиту свідка в суді, як це випливає із приписів ч. 1 ст. 365  
КПК, є, по-перше, проведення ним у даному кримінальному про-
вадженні судової експертизи та, по-друге, хоча в законі прямо, як це 
зроблено стосовно інших видів доказів (ст. ст. 357, 358, 359 КПК тощо), 
не сказано (що є його очевидною прогалиною), — попереднє дослід-
ження даного ним висновку в ході судового розгляду. Друга умова є 
очевидною уже з огляду на те, що без дослідження висновку, незалежно 
від того, був експерт присутнім при цьому в суді чи ні, його допит за-
вжди являтиметься безпредметним.

Підставою для виклику експерта для допиту в суді є необхідність 
роз’яснення даного ним висновку (ч. 1 ст. 356 КПК). Це означає, що 
інші питання, пов’язані з висновком, зокрема й ті, які стосуються його 
особи і компетенції, мають з’ясовуватися в суді іншими процесуальни-
ми шляхами, наприклад, шляхом подання та дослідження відповідних 
документів. При цьому виклик експерта для допиту для роз’яснення 
висновку можливий лише за клопотанням сторони кримінального  
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провадження, потерпілого або за власною ініціативою суду (ч. 1  
ст. 356 КПК).

Процедура допиту експерта в суді багато у чому відрізняється від 
процедури допиту в суді інших осіб, що пояснюється гносеологічними 
особливостями, які лежать в основі висновку експерта, та предметом 
допиту. Зводиться вона до наступного.

Перед допитом експерта головуючий встановлює його особу та 
приводить до присяги такого змісту: “Я, (прізвище, ім’я, по батькові) 
присягаю сумлінно виконувати обов’язки експерта, використовуючи 
всі свої професійні можливості”. Після цього головуючий попереджає 
експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправ-
дивого висновку (ч. 1 ст. 356 КПК), а також за відмову без поважних 
причин від виконання покладеного на нього обов’язку в суді, який 
зводиться до обов’язку давання показань, що з необхідністю випливає 
із приписів п. 2 ч. 5 ст. 69 КПК та ч. 1 ст. 385 КК України.

Попередження експерта про кримінальну відповідальність за на-
дання завідомо неправдивого висновку, в той час як йому належить 
дати показання (ч. 1 ст. 95 КПК), сьогодні можна пояснити тим, що 
предметом допиту експерта є саме його висновок, роз’яснення поло-
жень висновку, а не їх доповнення. При необхідності доповнення вис-
новку обов’язково мала б проводитися додаткова експертиза. Тому-то, 
до речі, редакція ст. 384 КК України, якою передбачена кримінальна 
відповідальність експерта лише за завідомо неправдивий висновок, а 
не показання, доповнення Законом України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Кримінального про-
цесуального кодексу України” від 13.04.2012 р. № 465-VI щодо завідомо 
неправдивих показань експерта не потребувала.

У цьому зв’язку слід звернути увагу і на таке. У ч. 7 ст. 101 КПК, 
норми якої регламентують висновок експерта як один з видів доказів, 
на відміну від вищенаведених приписів ч. 1 ст. 356 КПК, значиться, 
що кожна сторона має право звернутися до суду з клопотанням про 
виклик експерта для допиту під час судового розгляду не лише для 
роз’яснення, а й “для доповнення” його висновку. Очевидно, що тут 
має застосовуватися припис ч. 1 ст. 356 КПК з тих підстав, що він є 
нормою спеціальною для даного випадку, і в той же час нормою, яка 
узгоджується з легальним поняттям експертизи як докладного опису 
проведених експертом досліджень та зроблених за їх результатами 
вис новків, обґрунтованих відповідей на поставлені експерту запитан-
ня, наданий в письмовій формі (ч. 1 та ч. 7 ст. 101 КПК). А тому його 
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доповнення можливе лише на підставі додаткових досліджень і тільки 
у письмовій формі.

Власне допит експерта здійснюється шляхом постановки йому за-
питань. Починається він з так званого прямого допиту, процедура якого 
зводиться до того, що першою експерта допитує сторона (зазвичай це 
сторона обвинувачення), за зверненням якої він проводив експертизу 
(ч. 2 ст. 356 КПК).

Предметом прямого допиту експерта, у першу чергу, є питання, 
для роз’яснення яких сторона зверталася до суду з клопотанням про 
його виклик для допиту. Ними можуть бути питання, що стосуються 
будь-якої частини висновку та будь-якого його аспекту: роз’яснення 
використаної спеціальної термінології та формулювань, достатності 
та придатності наданих для дослідження матеріалів як його об’єктів, 
обґрунтування обраного способу проведення експертизи тощо. У ч. 3 
ст. 356 КПК, зокрема, сказано: “Експерту можуть бути поставлені за-
питання щодо наявності в експерта спеціальних знань та кваліфікації з 
досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, наукового ступеня тощо), 
дотичних до предмета його експертизи; використаних методик та тео-
ретичних розробок; достатності відомостей, на підставі яких готувався 
висновок; наукового обґрунтування та методів, за допомогою яких 
експерт дійшов висновку; застосовності та правильності застосування 
принципів та методів до фактів кримінального провадження; інші за-
питання, що стосуються висновку”.

Сторона, яка проводить прямий допит, для доведення достовірності 
висновку експерта має право надавати відомості, які стосуються знань, 
вмінь, кваліфікації, освіти та підготовки експерта (ч. 5 ст. 356 КПК), 
а отже й ставити експерту запитання з приводу цих відомостей, а екс-
перт, у свою чергу, під час відповідей на ці та інші запитання має право 
користуватися своїми письмовими та іншими матеріалами, які вико-
ристовувалися під час експертного дослідження (ч. 6 ст. 356 КПК).

Після завершення прямого допиту експерта протилежній стороні 
надається право його перехресного допиту за такими ж правилами, 
тобто право допиту “навхрест” як на предмет запитань, що ставилися 
йому при прямому допиті, так і усіх інших, але уже з протилежних 
позицій, з метою дискредитації як висновку експерта в цілому, так і 
дискредитації самого експерта.

Правда, в ст. 356 КПК право протилежної сторони на перехресний 
допит експерта прямо не передбачено. Це також прогалина чинного 
КПК України. Вона долається шляхом застосування приписів засади 
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законності про те, що кримінальне процесуальне законодавство Украї-
ни застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав 
людини (ч. 5 ст. 9 КПК). Згідно ж з практикою Європейського суду з 
прав людини право сторін на перехресний допит експерта є однією 
із складових права на справедливий судовий розгляд, закріпленого в 
ст. 6 ЄКПЛ (див. справи: “Ж. Б. проти Франції від 2 жовтня 2001 р., 
“Балсіте-Лідекієнє проти Литви” від 4 листопада 2008 р. та ін.).

Після завершення перехресного допиту експерту можуть бути по-
ставлені запитання потерпілим, цивільним позивачем, цивільним від-
повідачем, їх представниками та законними представниками, а також 
головуючим і суддями (ч. 2 ст. 356 КПК).

У разі, коли експерта викликано за клопотанням потерпілого або 
за власною ініціативою суду, першим його допит на предмет підстав 
такого виклику здійснює, відповідно, потерпілий або суд, за ним, в силу 
змагальності судового розгляду, та сторона кримінального проваджен- 
ня, за замовленням якої експерт проводив експертизу, а якщо експер-
тиза проводилася за дорученням суду (ч. 2 ст. 332 КПК), — та сторона, 
якої, обвинувального чи виправдувального, характеру виявився ви-
сновок експерта. Подальший його допит здійснюється в загальному, 
вищенаведеному порядку.

У випадку, коли суду надані два або більше висновків, які супе-
речать один одному, суд має право призначити одночасний допит двох  
чи більше експертів для з’ясування причин розбіжності в їхніх висно-
вках, що стосуються одного і того самого предмета чи питання дослід-
ження (ч. 4 ст. 356 КПК).

Це так званий шаховий допит експертів. Суть шахового допиту 
полягає у тому, що одна і та ж обставина, у нашому випадку один і той 
же предмет чи питання, які піддавались дослідженню різними екс-
пертами, і які були вирішені ними по-різному, з’ясовуються однією 
особою шляхом послідовної постановки цим експертами відповідних 
запитань. Черговість проведення шахового допиту, знову ж таки з ураху-
ванням засади змагальності, визначає суд. Але шаховий допит експертів 
можливий лише після їх основного (прямого і перехресного) допиту з 
цього ж предмета чи питання. Сама ж послідовність допиту експертів 
визначається особою, яка їх допитує, на її розсуд.

В кінцевому результаті метою шахового допиту згідно з законом є 
з’ясування причин розбіжності, суперечностей у висновках. Якщо роз-
біжностей і суперечностей у висновках експертів шляхом їх шахового 
допиту усунути не вдасться, суд за клопотанням сторін кримінального 
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г.с. бідняк, викладач

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ОбОВ’язки експерта за НОВим криміНальНим 
прОцесуальНим кОдексОм україНи

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України (далі КПК), 
змінив звичне уявлення щодо порядку кримінального провадження, 
діяльності сторін та учасників кримінального провадження, в тому 
числі і експерта.

Експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє нау-
ковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право 
відповідно до Закону України “Про судову експертизу” на проведення 
експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і про-
цесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального 
правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час 
кримінального провадження і стосуються сфери її знань (ст. 69 ч. 1 
КПК України). Тобто, експертом може бути фахівець в певній галузі, 
який працює в державній або недержавній спеціалізованій установі, має 
вищу освіту, пройшов спеціальну підготовку та отримав кваліфікацію 
судового експерта в певній галузі.

Нормами нового КПК дещо розширено та доповнено процесуаль-
ний статус експерта. Вважаємо доцільним звернути увагу на обов’язки 
експерта, які не зовсім узгоджуються з іншими його нормами, а саме:

1) “особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та 
об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в 

провадження, потерпілого чи за власною ініціативою вправі доручити 
проведення експертній установі, експерту або експертам повторної 
експертизи (п. 1 ч. 2 ст. 332 КПК).

резюме
Таким образом, цель допроса експерта (экспертов) в суде состоит в использовании 

экспертных познаний в уголовном производстве в форме заключения в том его значении 
(силе), какое заключение експерта по праву занимает в системе уголовных процессуаль-
ных доказательств в целом.

Summary
The goal of expert’s questioning in court is usage of the expert knowledge in criminal 

procedure in form of conclusion. This questioning of the expert must have the same power as 
expert’s conclusion has in the criminal process system of the provements at a whole.
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разі необхідності — роз’яснити його” (ст. 69 ч. 5 п. 1 КПК). Одночасно 
законодавець у ст. 518 КПК наголошує: “дані, що містять охоронюва-
ну державою таємницю, в описовій частині висновку експертизи не 
зазначаються”. Вважаємо необхідним доповнити цим положенням 
вищезазначений обов’язок експерта або зробити посилання на нього, 
оскільки призначити експертизу має право будь-яка сторона кримі-
нального провадження.

2) “прибути до слідчого, прокурора, суду і дати відповіді на запи-
тання під час допиту” (ст. 69 ч. 5 п. 2 КПК). Але, якщо мова йде про 
допит експерта слідчим, прокурором, то зрозуміло, що він проводиться 
на стадії досудового розслідування. У той же час глава 20 КПК, що рег-
ламентує проведення слідчих (розшукових) дій і регламентує процесу-
альний порядок їх проведення, не передбачає такої слідчої дії як допит 
експерта слідчим чи прокурором. Виникає питання, щодо оформлення 
цієї процесуальної дії слідчим, прокурором, оскільки у загальних пра-
вилах допиту (ст. 224 КПК) зазначено лише особливості допиту свідків, 
потерпілих та підозрюваних. До того ж не зрозуміло, чи можна діяти 
слідчому, прокурору за аналогією процедури допита експерта в суді, а 
саме, проводити допит двох експертів одночасно, коли у їх висновках 
існують протиріччя? Вважаємо, що ця нормативна прогалина повинна 
бути усунута, шляхом доповнення КПК регламентацією допиту екс-
перта на стадії досудового розслідування.

3) “забезпечити збереження об’єкта експертизи. Якщо дослідження  
пов’язане з повним або частковим знищенням об’єкта експертизи або 
зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це доз віл від 
особи, яка залучила експерта” (ст. 69 ч. 5 п. 3 КПК). У той же час, залу-
чити експерта КПК дозволено кожній стороні (захисту, обвинувачення) 
та потерпілому, до того ж, захист має право і самостійно залучити екс-
перта для проведення експертизи за свої кошти без узгодження з органа-
ми досудового розслідування. І тому, виникає питання щодо можливості 
подальшого проведення експертиз за цими ж об’єктами експертного 
дослідження. На нашу думку, у випадку проведення експертизи на ста-
дії досудового розслідування за ініціативою сторони захисту необхідно 
передбачити у КПК обов’язкове отримання дозволу слідчого, прокурора 
на повне або часткове знищення об’єкта експертизи, якщо це не буде 
перешкоджати подальшому криміналь ному провадженню.

4) “не розголошувати без дозволу сторони кримінального провад-
ження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у 
зв’язку з виконанням обов’язків, або не повідомляти будь-кому, крім 
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особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її 
результати” (ст. 69 ч. 5 п. 4 КПК). З цього випливає, що експерт, за-
лучений стороною захисту для проведення обов’язкової експертизи, не 
має право давати показання на допиті слідчому, прокурору стосовно 
наданого ним висновку. Одночасно ст. 290 КПК “Викриття матеріалів 
іншій стороні” наголошує, що при завершенні досудового розслідуван-
ня прокурор або слідчий зобов’язані надати доступ іншій стороні до всіх 
матеріалів, серед яких можуть бути і висновки експертів. А сторона за-
хисту за запитом прокурора зобов’язана надати доступ лише до речових 
доказів, їх частин, документів та доступ до житла чи іншого володіння, 
якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, 
якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться 
в них, як докази у суді. Висновок експерта не відповідає ні одному із 
зазначених пунктів, що на нашу думку ставить сторони процесу на до-
судовому розслідувані у нерівні процесуальні умови, порушуючи тим 
самим принцип змагальності сторін (п.15 ч. 1. ст. 7 КПК).

Положення нового КПК істотно змінили права та обов’язки екс-
перта і підкреслюють принцип змагальності сторін та свободи в поданні 
ними своїх доказів до суду і у доведенні перед судом їх переконливості. 
Доопрацювання зазначених положень покращить організацію роботи 
не тільки експертів, а й інших сторін та учасників кримінального про-
вадження.

О.Ю. янчук, канд. юрид. наук, доцент

Університет економіки і права “КРОК”

прОблемНі питаННя призНаЧеННя судОВОї 
експертизи В гОспОдарськОму судОЧиНстВі

Забезпечення правосуддя незалежною, об’єктивною кваліфікова- 
ною експертизою, яка орієнтована на максимальне використання до-
сягнень науки і техніки, є дуже важливим питанням сьогодення.

З огляду на особливості призначення, проведення та оцінки вис-
новку експерта судова експертиза є міжгалузевою категорією, а тому 
повинна широко застосовуватися в господарському судочинстві. Метою 
статті є надання поняття судової експертизи та особливостей її призна-
чення у сфері господарського процесу при розгляді господарськими 
судами різних категорій справ.
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Конституція України передбачає, що засади судової експертизи 
визначаються виключно законами України (п. 14 статті 92) [1].

Закон України “Про судову експертизу” визначає правові, організа-
ційні і фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпе-
чення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об’єктивною 
експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень 
науки і техніки. Відповідно до статті 1 Закону України “Про судову 
експертизу”, судова експертиза — це дослідження експертом на основі 
спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять 
інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів 
досудового розслідування чи суду [2].

Призначення експертизи в господарському процесі є засобом забез-
печення доказів, що мають значення для справи і потребують спеціаль-
них знань в галузі науки, мистецтва, техніки або ремесла. Цивільний 
процесуальний кодекс України (частина 1 статті 143) конкретизує сферу 
спеціальних знань : до них відносяться спеціальні знання у галузі на-
уки, мистецтва, техніки, ремесла тощо [3]. Однак, у Господарському 
процесуальному кодексі України ( далі — ГПК України) не дано ви-
значення спеціальних знань.

Відповідно до частини першої статті 41 Господарського процесуаль-
ного кодексу України, експертиза в господарському процесі признача-
ється для з’ясування питань, що потребують спеціальних знань[4].

Водночас постанова Пленуму Вищого господарського суду України 
“Про деякі питання практики призначення судової експертизи” № 4 від 
23 березня 2012 року зазначає, що судова експертиза призначається лише 
у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фак-
тичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли  
висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування [5].

При розгляді справи в порядку господарського судочинства судо-
ву експертизу може бути призначено судом як у порядку підготовки 
справи до розгляду, так і в процесі її розгляду (п. 5 ст. 65, п. 1 ч. 2  
ст. 79 ГПК України).

Враховуючи вимоги частини третьої статті 41 ГПК України, гос-
подарський суд проведення судової експертизи доручає державним 
спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають 
вимогам, встановленим Законом України “Про судову експертизу” та 
зазначені в статтях 7, 9, 10 цього Закону. За загальним правилом, до-
ручати проведення судової експертизи можна лише тим особам, яких 
атестовано відповідно до Закону України “Про судову експертизу” 
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і включено до Державного реєстру атестованих судових експертів, 
ведення якого покладено на Міністерство юстиції України (ст. 9 Зако-
ну). Особа, яка проводить судову експертизу (далі — судовий експерт) 
повинна мати не лише спеціальні знання, а й бути фахівцем високої 
кваліфікації, авторитетом у конкретній галузі науки, техніки, мистец-
тва і ремесла. Правовий статус експерта у господарському процесі 
визначений статтею 31 ГПК України та Законом України “Про судову 
експертизу”. Експерт має право: знайомитися з матеріалами справи, 
брати участь в огляді та дослідженні доказів, просити господарський 
суд про надання йому додаткових матеріалів, відмовитись від дачі ви-
сновку, якщо наданих йому матеріалів недостатньо або якщо він не 
має необхідних знань для виконання покладеного на нього обов’язку. 
Для забезпечення неупередженості та об’єктивності експерта, сторони 
та прокурор, мають право заявити відвід судовому експерту, якщо він 
особисто, прямо чи побічно зацікавлений в результаті розгляду справи, 
якщо він є родичем осіб, які беруть участь в судовому процесі, а також 
з мотивів його некомпетентності. Питання про відвід вирішується суд-
дею, який виносить з цього приводу ухвалу. Особа набуває права та несе 
обов’язки експерта після ознайомлення з ухвалою про призначення 
експертизи та попередження про відповідальність.

Висновок спеціаліста, наданий без відповідного доручення суду, не 
може оцінюватись як висновок експерта. Крім того, залучення поряд 
з експертом спеціаліста у господарському судочинстві, на відміну від 
інших видів судочинства, не передбачено.

Про призначення судової експертизи виноситься ухвала, в якій крім 
відомостей, передбачених частиною другою статті 86 ГПК України, 
зазначаються: обставини справи, які мають значення для проведен-
ня експертизи; підстави та мотиви призначення експертизи, в тому 
числі додаткової, повторної, комісійної, комплексної; організація або 
особа, якій доручається проведення експертизи; перелік питань, на 
які необхідно дати відповіді; об’єкти експертного дослідження (пред-
мети, документи, матеріали тощо), які надаються судовому експерту; 
обов’язок експерта (експертної установи) надіслати висновок сторонам 
відповідно до частини першої статті 42 ГПК України; сторона, на яку 
покладено оплату витрат за проведення судової експертизи; відомості 
про попередження експерта про кримінальну відповідальність.

Неабияке значення у процесі призначення експертизи має правиль-
не визначення її предмета. Предмет експертизи — це ті обставини, які 
можуть бути з’ясовані шляхом експертного дослідження, та фактичні 
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дані, що встановлюються на основі спеціальних знань і дослідження 
матеріалів справи. Предмет експертизи визначається питаннями, по-
ставленими перед експертом, слідчим або судом [6, с.126].

Приписи статті 101 ГПК України передбачають, що апеляційний 
господарський суд, який приймає додаткові докази і перевіряє закон-
ність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повно-
му обсязі, має право призначити судову експертизу на стадії перегляду 
судового рішення в апеляційному порядку. Суд касаційної інстанції 
таким правом не наділений (стаття 111–7 ГПК України).

Висновок судового експерта для господарського суду не являється 
обов’язковим та оцінюється судом за правилами, встановленими стат-
тею 43 ГПК України. Однак багато науковців зазначають, що оцінка 
висновку експерта, хоч і ґрунтується на загальних принципах оцінки 
доказів, але істотно відрізняється від оцінки інших доказів у справі. 
Всебічність, повнота, об’єктивність, на що повинно спиратися вну-
трішнє переконання судді, мають поєднуватися з розумінням сутності 
здійсненого експертного дослідження та обґрунтованості отриманих 
експертом результатів, що стали підставою для формулювання виснов-
ку [6, с. 127].

Підсумовуючи вищенаведене, приходимо до висновку, що дослід-
ження процесуальних норм та напрацювання обґрунтованих пропозицій 
щодо їх вдосконалення, які відбуваються в процесі судової реформи 
у цивільному, кримінальному, адміністративному та господарському 
судочинстві, не повинні проводитися фрагментарно. Залишаються ак-
туальними та потребують нагального вирішення окремі питання щодо 
вдосконалення господарського процесуального законодавства в части-
ні призначення та проведення судових експертиз, а саме: визначення 
терміну спеціальних знань; передбачення можливості участі спеціаліста 
в господарському процесі; визначення додаткової, комплексної, комі-
сійної, повторної експертизи та підстав їх призначення; встановлення 
максимальних строків проведення експертизи та відповідальності за їх 
порушення тощо. Розроблення нового Господарського процесуального 
кодексу України повинно комплексно вирішити всі актуальні питання 
господарського процесу та покращити механізм забезпечення належного 
захисту прав, свобод і законних інтересів суб’єктів господарювання.

Cписок використаної літератури
 1. Конституція України від 28 червня 1996року// ВВР України. — 1996. — № 30. —  

Ст. 141.



80

 2. Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII “Про судову експертизу”// ВВР. — 
1994. — № 28.

 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1618-15.

 4. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1798-
12.

 5. Постанова пленуму Вищого господарського суду України “Про деякі питання прак-
тики призначення судової експертизи” № 4 від 23 березня 2012 року [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http: //zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/v0004600-12.

 6. Прокопанич Г.К. Висновок судового експерта у господарському процесі: проблеми 
теорії та практики / Г.К. Прокопанич // Вісн. господарського судочинства. — 2012. —  
№ 4. — С. 122–128.

 7. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій / Н.І. Клименко. — К: Видавничий 
Дім “Ін Юре”, 2007. — 528 с.

 8. Клименко Н.І., Коміссарова Н.О., Коміссаров М.Л. Сучасний стан, проблеми і перс-
пективи розвитку та підвищення ефективності судових експертиз / Н.І. Клименко,  
Н.О. Коміссарова, М.Л. Коміссаров / Навч.-метод. посіб. за ред. проф. Н.І.  Кли-
менко. — Донецьк, 2012. — 233 с.

В.В. седнєв, доктор мед. наук, професор

Донецький національний університет

загальНОструктурНі прОтиріЧЧя  
теОрії судОВОї експертизи

Розглянуто низку понять відносно структури та розвитку теорії судової екс-
пертизи. Відокремлено загальну теорію судової експертизи та особову, саме 
експертологію. наведено характеристику основ теорії судової експертизи: 
методологічного, процесуального та соціально-інституційного. досліджено 
вплив парадигм наукового знання на розвиток судової експертизи та її 
загальної й особової теорій. Описано два суттєвих протиріччя: парадиг-

мальне та регулятивне.

На сьогоднішній день теорія судової експертизи (далі ТСЕ) зна-
ходиться в стадії розробки[1] і ця незавершеність носить (можливо, 
і не цілком вдале, але історично склалося так) найменування судової 
експертології. Період створення теорії, якщо вести відлік від робіт  
А.А. Ейсмана і А.І. Вінберга і Н.Т. Малаховскої триває вже кілька 
десятиліть. Одночасно з формуванням загальної ТСЕ, неявно про-
глядається необхідність осмислення та розробки спеціальної теорії 
судових експертиз. Загальна ТСЕ відображає переважно особливості 
конструкції і функціонування судової експертизи одночасно як части-
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ни загальнонаукового знання і як соціального інституту. А спеціальна 
ТСЕ — інструментально-прикладні аспекти використання загально-
теоретичних положень у прикладній діяльності експерта.

Факт відсутності сформульованої і розробленої ТСЕ не перешкод-
жає використанню сформульованих як в загальної теорії, так й в екс-
пертології закономірностей для реалізації пояснювальної і, меншою 
мірою, прогностичної функцій ТСЕ. Так само немає і не може існувати 
перешкод для використання як для конструювання ТСЕ, так і для 
запов нення наявних в ній лакун елементів і правил загальнотеоретич-
ного походження.

Однією з облігатних та релевантних конструктивних частин теорії є 
методологічний блок. Стосовно до ТСЕ можна виділити два основних 
методологічних напрямки. Перший полягає в методології аналізу, як 
самого феномена судової експертизи, так і його інституалізації. Дру-
гий напрямок представлений методологією інтегрованої діяльності 
експерта по формуванню висновку. Цілком логічно, що методологія 
розуміння, пояснення і прогнозування розвитку самої судової експер-
тизи є невід’ємною частиною загальної ТСЕ. Методичне обґрунтування 
експертної практики і дослідження перехідної ланки між загальнона-
уковими та окремонауковими знаннями з одного боку і спеціальними 
з іншого становить собою облігатний розділ спеціальної ТСЕ. У даній 
роботі акцентовано концепт знання як генеричного для розуміння 
методології ТСЕ.

Судова експертиза, саме як соціальний інститут, відносно молода. 
Якщо її виникнення у вигляді окремих досліджень і навіть напрямків 
діяльності можна віднести до досить давніх часів [2], то становлення 
судової експертизи як суспільного явища можна адресувати швидше 
до середини XIX століття [3]. Значимими видаються два фактори. 
Перший — науково-технічний прогрес і пов’язане з ним зростання об-
сягу знання, в цілому, і в галузі права зокрема. Другий — вплив такого 
явища як делегування, перерозподіл відповідальності, що відображає 
лібералізацію суспільного управління.

Перший фактор формується, насамперед, створенням машинного 
виробництва і відповідних техніки і технологій, як обумовлений, так і 
такий, що зумовив розвиток прикладних, точних і природничих наук. 
Формування науки і економіки Нового часу в XIX столітті було в цілому 
завершено [4], що закономірно призвело до формування загальнотео-
ретичної науки про право [5]. Це знайшло своє відображення в роботах 
І. Бентама і в особливості Д. Остіна з його роботою “Читання по юрис-
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пруденції” (1832 р.), яка вважається першою в історії правової науки 
розробкою загальнотеоретичного порядку. Примітно, що при цьому 
виникнення права пов’язується з: 1) якісним ускладненням виробни-
цтва, політичним та духовним життям суспільства; 2) відокремленням 
особи як учасника суспільних відносин із своїми домаганнями на авто-
номність існування (соціальну свободу); 3) формуванням держави, якій 
знадобився новий нормативний соціальний регулятор.

Все зазначене призвело до оформлення поняття “компетенція”,  
яке, розширилося від традиційного латинського competо — спільно 
прагну; збігаються; здатний, придатний, до compesco — утримуватися у 
відомих межах; підрізати; приборкувати, втихомирювати [6]. Тобто ком-
петенція стала в більш-менш явній формі розумітися не тільки як здат - 
ність тієї чи іншої особи до вирішення певного кола завдань, але і як на-
кладенні на ці рішення обмеження, обумовлені комплексом внут рішніх 
(освіта, досвід тощо) і зовнішніх (наявність методів і технологій, різного 
роду ресурсів тощо) факторів. Саме тому під компетенцією пропону-
ється розуміти здатність обізнаної особи розмежовувати кола завдань, 
дозволених і заборонених їй до вирішення. А компетентність розгля-
дається як індивідуальна характеристика обізнаної особи, що дозволяє 
їй в межах своєї компетенції відмежовувати доступні й недоступні,  
в силу достатності або недостатності освіти та/або досвіду, задачі.

Формування загальної теорії права, її становлення як соціального 
явища призвело до встановлення компетенції правознавця, що, у свою 
чергу, з невідворотністю зажадало виникнення того соціального інсти-
туту, якому було би санкціоновано до вирішення те коло завдань, яке 
було недоступним (в т.ч. й формально, як таке що не входить у коло 
юридичного знання) для юриста, тобто інституту судової експертизи.

Другий фактор менш окреслений в порівнянні з першим. При-
близно в той же час, в який описується становлення та вплив фактора 
наукової в цілому, та юридичної зокрема, компетенції, формуяється 
таке соціальне явище як делегування, перерозподіл відповідальності, 
що знаменує поступовий перехід від одноосібних рішень до колек-
тивних. Релевантним можна вважати те, що саме в середині — другій 
половині XIX століття в Європі починають створюватись масові по-
літичні партії [7] як посередники між громадянським суспільством і 
державою, які “пом’якшують” і “розмивають” тяжкість одноосібного 
рішення державного діяча. Саме в цей період з’являється соціальний 
феномен “суспільство”, як “щось конфронтуюче державі”[7, С. 7], що 
одночасно знаходиться з ним у стані діалектичної єдності, і розділяє 
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(або більш-менш аргументовано блокує) процес прийняття та втілення 
політичних рішень.

Разом з цим у прикладній системі права все більшу частку займає 
суд присяжних. До середини XIX століття, коли йшла підготовка ро-
сійської судової реформи 1864 року, суд присяжних переживав період 
свого найбільшого розквіту і визнання [8]. Логічно-природною, хоча і 
відносно менш очевидною, функцією такого суду був розподіл відпо-
відальності за прийняте рішення між суддею і присяжними.

Саме в цей же період з’являється судження про експерта як про 
“наукового суддю”, критикуючи яке, більшість авторів, не намагається 
відповісти на питання про соціальний сенс цього поняття і обставини, 
що викликали його існування. Даний феномен представляється зна-
ковим, тому що відображає, поряд з усім іншим, не тільки громадські 
експектаціі до судової експертизи, але і описуваний фактор — тенден-
цію до делегування, перерозподілу відповідальності.

Розвиток судової експертизи як соціального інституту, призвів до 
наростання обсягу емпіричних знань, які не могли бути віднесені до 
конкретних напрямів науки, техніки, мистецтва або ремесла, що викли-
кало до життя потребу в оформленні ТСЕ. Побудова теоретичного рівня 
знання та формування переходу від емпіричних теорій до теорій більш 
високого рівня містить ряд облігатних процедур. Судова екс пертиза 
переживає в даний час саме цей період, відображений в осмисленні 
накопиченого досвіду і формування теорії[9]. Неоднозначність цього 
етапу знаходить своє відображення в триваючій полеміці з приводу 
назви — “загальна теорія судової експертизи” [9] або “судова експерто-
логія” [10]. Хоча, як вже вказано вище, з методологічної точки зору, це 
дві складові ТСЕ: загальна та особлива.

В рамках еволюціоністського підходу, розгляд поняття запровад-
жується в його історичній перспективі. При цьому загальновживані 
трактування поняття і його спеціальні дефініції розглядаються окре-
мо. Аналіз динаміки змісту словникових гнізд загальновживаних і 
спеціальних словників 1913, 1935, 1940, 1955, 1978, 1988, 1999 років 
показує, що в понятті “судова експертиза” загальним служить акцент 
на діяльності, як процесі вивчення, дослідження чого-небудь на основі 
притаманних певним особам знань, яка заповнює дефіцит інформації. 
Тобто соціально-інституційним експектаціям до теоретичного об’єкту 
“експертиза”, властиві три елемента:
•  виділення предмета діяльності — наявність невизначеності ситуації 

або недоліку відомостей, що перешкоджають чомусь;



84

•  виділення суб’єкта діяльності — особи, що відрізняється від інших 
наявністю пізнань і досвіду, що дозволяє їй ефективно ліквідувати 
невизначеність ситуації або недолік відомостей;

•  виділення форми діяльності — її певним чином організації та фікса-
ції у встановленому вигляді.
Останній елемент встановлює зв’язок з методологічними та про-

цесуальними основами ТСЕ, утверджуючи, тим самим єдність її  
засад.

Все вищесказане реалізує пояснювальну функцію, проте, функ-
ції теорії не вичерпуються. Важливою є наявність функції прогнозу. 
Окремі елементи прогнозу розвитку судової експертизи представлені в 
літературі [9], переважно щодо появи нових видів експертиз і удоско-
налення законодавчої бази. Очевидно, що прогнозування появи нових 
видів експертиз — це відображення методологічної основи загальної 
ТСЕ і тієї частини соціально-інституціональної засади, яка стосується 
ускладнення знання і його поступової диференціації. Зміна форм вза-
ємодії експерта з юристом відображає процесуальну основу загальної 
ТСЕ та другої передумови соціально-інституціонального: розділення, 
делегування відповідальності. Однак сказаним теж не вичерпується і 
прогностична функція ТСЕ. У загальних рисах, ґрунтуючись на емпі-
ричному спостереженні і запропонованому виділенні трьох основ ТСЕ, 
можна припустити, що методологічна основа ТСЕ задає перспективу 
появи нових видів експертиз та, відповідно, експертних технологій, 
удосконалення способів аргументації у висновку експерта. Процесу-
альна основа ТСЕ реалізується в розвитку та удосконаленні ролі і місця 
експерта в процесі, диференціації функцій його і фахівця, посиленні 
захисту кримінально-релевантної інформації, яка наводиться у висно-
вках. Соціально-інституційна основа прогнозує збільшення затребу-
ваності експертних знань у не кримінальних видах судочинства, появі 
“безпаперових” висновків експерта.

Очевидно, що наведений перелік може бути аргументовано роз-
ширений.

Таким чином, можна попередньо формулювати деякі закономір-
ності розвитку судової експертизи:

1) принцип розвитку, який визначається не тільки розвитком “ма-
теринських” наук, але й подальшим удосконаленням загальної ТСЕ;

2) принцип трансформації, яка визначається не тільки конгруент-
ністю змін судово-експертної діяльності змінам в системі права, але і 
вдосконаленням тактики і техніки злочинів;



85

3) принцип стабільності, яка визначається не тільки появою нових 
можливостей материнської науки, але й удосконаленням (або, щонай-
більше, зміною) права.

Звідси, істотна функція судової експертизи — забезпечення спеці-
альними знаннями органи слідства і суду, що може бути трансформова-
на і зрозуміла як перевід дійсності (в її явній і неявній формі існування) 
в знання, доступне для дослідження в якості доказів.

З загальнонаукової точки зору цей процес переводу дійсності в 
знання представлений трьома парадигмами: класичної, некласичної 
і постнекласичної [11]. Парадигма — “виступає в двох значеннях: як 
приклад з історії, в тому числі історії тієї чи іншої науки, взятий для 
обґрунтування, порівняння; та як концепція, теорія або модель пос-
тановки проблем, прийнята як зразок вирішення дослідницьких за-
вдань” [12, С. 71]. Диференціація та інтеграція як діалектично пов’язані 
процеси, знаходячи своє відображення у загальній теорії судової екс-
пертизи, доповнюються такими процесами, властивими кожній теорії, 
як систематизація і класифікація[9]. Так типізовано парадигми самого 
наукового знання.

Класична парадигма припускає наявність експериментально вста-
новленої відповідності знань про об’єкти ним же самим завдяки су-
ворому слідуванню метода пізнання і все більш досконалим засобам 
вимірювання. Обов’язковою умовою є виключення як суб’єкта, що 
пізнає, так і впливу на процес отримання і трансформації знання і 
засобів та операцій пізнання. Це так звана “кореспондентська теорія 
істини”, в якій постулюється відсторонено-спостережна позиція яко-
гось “абсолютного спостерігача”. Реальним результатом є елімінація 
гносеологічної, світоглядної і соціальної позицій суб’єкта. Зазначене, 
поєднуючись з метою пізнання — опис об’єктів такими, якими вони 
існують в об’єктивній реальності, звузило обсяг суб’єктів, які “роблять” 
знання. Можливо, що саме цього роду підхід породив свого часу по-
няття про експерта як про “наукового суддю”. Суттєвими ознаками 
класичного підходу до формування знання є видалення засобів і опе-
рацій пізнавальної діяльності, віра в існування найкращого методу, що 
гарантує адекватне дійсності, істинне знання. Міфологія абсолютної 
об’єктивності і єдино правильного методу і сьогодні має вплив на 
уявлення при експертному дослідженні.

Некласичний підхід, формування якого почалося в кінці XIX — 
початку XX століття, встановив невіддільність від об’єкта пізнання 
як суб’єкта, що пізнає, так і засобів і знарядь пізнання. Звідси було 
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здійснено перехід від описів і класифікацій до пошуку кінцевих під-
став теорій і аналізу того, як якості і властивості суб’єкта пізнання 
обумовлюють сутність і форму знання. Визнання того, що дослідник, 
разом зі своїм методом, становить частину об’єкта пізнання, а процес 
пізнання є одночасно і процесом конструювання реальності, руйнує і 
позицію абсолютного спостерігача і міфологію єдино вірного методу. 
В силу цього з’являється уявлення про теорії (і, відповідно знання, 
якими вони забезпечуються) як ідеалізації, схематизації, раціоналізації 
та спрощення. Формується уявлення про рефлексію методу: в процесі 
пізнання природа відповідає на питання людини, але її відповіді визна-
чаються не тільки конструкцією природи, але й формою і змістом пи-
тань. Суб’єктивність знання пояснюється, насамперед, тим, що суб’єкт, 
що пізнає, є частиною світу, розуміє і переживає його індивідуально. 
Об’єктивація знання передбачає врахування особливостей засобів і ме-
тодів пізнавальної діяльності, перш за все, їх обмежень. Звідси множина 
методів дослідження і описів реальності, їх взаємна доповнюваність, 
можливість появи нового знання в результаті дослідження методич-
ного забезпечення пізнання. У силу цього була поставлена під сумнів 
можливість існування єдиної теорії і єдино вірного методу, прямого 
онтологізму в науковому знанні. Тоді знання стало інтелектуальною 
угодою, усвідомленою, обумовленою формою суб’єктивності, досяж- 
ною за умови встановлення меж наших пізнавальних можливостей, 
впливів методу і поєднання декількох перспектив.

Введення в процес знання і встановлення істини соціального, сві-
тоглядного та технологічного компонентів, розглянутих в цілому, як 
вплив цивілізаційної формації на процес пізнання, сформувало пост-
некласичну парадигму знання. Пріоритетною стала проблематика цілей 
і цінностей наукової діяльності, що визначають наукову картину світу. 
Пріоритетність у визначенні предмета пізнання цілей економічного  
і соціально-економічного характеру призводить до підміни об’єктивно- 
сті ефективністю (знаковим у цьому плані є вимоги щодо обґрунту-
вання актуальності та соціальної значимісті дослідження в наукових 
публікаціях).

Своєрідною “відповіддю” з боку законодавця на некласичне і по-
стнекласичне розширення ролі суб’єкта, що пізнає в експертному дос-
лідженні, була поява вимог про відвід експерта в ряді певних обставин, 
як у кримінально-процесуальному кодексі України, який втратив чин-
ність, так і у введеному в дію нового КПК в 2012 році. Так само істотною 
поступкою класичній парадигмі істинності знання, а саме властивому 
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їй міфу про існування єдино правильного методу пізнання, є вимога  
ст. 8 Закону України “Про судову експертизу” про обов’язкову атеста - 
цію та державну реєстрацію методик проведення судових експертиз.

У судовій експертології вплив некласичної (як видається, в більшій 
мірі) і постнекласичної парадигм об’єктивності пізнання відобразився 
в роботах про логіку експертного пізнання [13], інтуїцію експерта [14], 
його внутрішнє переконання [15], психологічні особливості його діяль-
ності [16], експертну ініціативу [17]. Примітно, що зазначені публікації 
з’являються не просто слідом за аналогічними працями в галузі, ска-
жімо фізики, а набагато пізніше, викликаючи певні суперечки. Однак, 
для нашого розгляду важливий не предмет спору, а його наявність, як 
факт, який підтверджує, що ТСЕ намагається сприйняти і інтегрувати 
некласичну парадигму науковості.

Істотно і те, що саме на противагу міфології “єдино вірного ме-
тоду”, існує положення про самостійну компетенцію експерта у ви-
борі методів дослідження в Постанові № 8 Пленуму Верховного Суду 
України “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” 
від 30.05.1997 р.

Зі сказаного випливає кілька значних протиріч:
• Перше — між бажаним для законодавця класичним типом дос-

лідника (експерта), як відсутнього суб’єкта пізнання відповідно до 
кореспондентської теорії об’єктивності та практичною неможливістю 
(доведеною як некласичною, так і постнекласичною парадигмами іс-
тинності пізнання та знання) виконання експертом такої ролі. Дане 
протиріччя можна позначити як парадигмальне.

• Друге — між підходами вчених до методологічних регулятивів 
ТСЕ, які або включають, або відкидають некласичну та постнекласичну 
парадигми знання. Дане протиріччя можна позначити як внутрішньо-
регулятивне. Фактична відсутність робіт в галузі ТСЕ, сформульованих 
на базі постнекласичної парадигми, щодо її соціальних цінностей, 
світоглядних елементів і т.д.

Підсумовуючи, можна сказати, що:
1. Теорія судової експертизи складається з не менше двох відносно 

відокремлених розділів: дослідження закономірностей формування, 
функціонування та розвитку самої судової експертизи (загальна тео-
рія судової експертизи) і методології експертної діяльності (особлива 
теорія судової експертизи або експертологія). Основами теорії судової 
експертизи є методологічне, процесуальне та соціально-інституційне, 
кожне з яких несе свої пояснювальну і прогностичну функції.
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2. Розвиток судової експертизи визначається декількома законо-
мірностями, визначеними розвитком “материнських” наук і вдоско-
наленням теорії судової експертизи; трансформації (враховуючи вдос-
коналення як технологій, так і тактики і техніки злочинів); стабільності 
(відносна стійкість, незважаючи на зміни в системі права і конгруент-
ність розвитку “материнських” наук).

3. Загальнонаукова зміна парадигм від класичної до некласичної і 
далі постнекласичної має своє відображення в судово-експертних як 
теорії, так і практиці, при цьому акцентуючи ряд протиріч: парадиг-
мальне (трактування судового експерта та його діяльності законодавцем 
суперечить сьогоднішнім загальнонауковим і загальнометодологічним 
основам дослідницької діяльності) і регулятивне (відсутність сформу-
льованих теорій дослідження і доказування у судовій експертизі).
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резюме
Рассмотрен ряд понятий относительно структуры и развития теории судебной экс-

пертизы. Выделены общая теория судебной экспертизы и частная, а именно экспертоло-
гия. Приведена характеристика основ теории судебной экспертизы: методологического, 
процессуального и социально-институционального. Исследовано влияние парадигм 
науч ного знания на развитие судебной экспертизы и ее общей и частной теорий. Описаны 
два существенных противоречия: парадигмальное и регулятивное.

Summary
A number of concepts about the structure and development of the theory of the forensic 

expertise. Highlighted the general theory of forensic and private, namely expertology. The 
characteristic of the basic theory of forensic expertise: methodological, procedural, social and 
institutional. The influence of the paradigms of scientific knowledge on the development of 
forensic expertise and its general and special theories. Describes two major conflicts: paradigmatic 
and regulatory.

Ю.а. Чаплинська, канд. юрид. наук, доцент кафедри

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

фОрми ВикОристаННя спеціальНих зНаНь

Одним із основних завдань кримінального судочинства є повне 
і швидке розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, 
для вирішення якого слідчий повинен вжити всіх передбачених зако-
ном заходів до встановлення злочинної події, осіб, винних у вчиненні 
правопорушення. Вирішення цих завдань не можливо без застосу-
вання слідчими певних знань, умінь та навичок, що одержані під час 
професійної підготовки та практичної діяльності. Втім, для вирішен-
ня вказаних завдань недостатньо наявності лише юридичних знань, 
оскільки на сьогодні не можливо уявити сучасне досудове розслідування 
без використання останніх досягнень науково-технічного прогресу та 
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розроблених на їх основі науково-технічних засобів. Звідси слідчий за 
своєю базовою підготовкою повинен володіти спеціальними знаннями 
у різних галузях права, а також криміналістики, судової медицини і 
психіатрії. Але досудове розслідування у будь-якому кримінальному 
провадженні вимагає від нього також глибоких знань і в інших галузях 
науки, техніки, мистецтва та ремесла.

Зважаючи на це, особливе значення в організаційному і тактичному 
забезпеченні досудового розслідування має використання працівни - 
ками слідчих підрозділів “спеціальних знань”.

В теорії криміналістики одним з дискусійних є питання щодо форм 
використання спеціальних знань. Більшість вчених (Г.І. Грамович,  
Є.І. Зуєв, Ю.А. Калинкин, В.С. Кузьмічов, І.В. Пиріг, Г.І. Прокопенко, 
І.М. Сорокотягін, М.Г. Щербаковський, О.А. Кравченко та інші) по-
діляють форми використання спеціальних знань на дві основні групи: 
процесуальні та непроцесуальні.

Під “процесуальними” формами використання спеціальних знань 
слід розуміти спеціальні знання, що прямо передбачені кримінально-
процесуальним законодавством. 

До основних процесуальних форм використання спеціальних знань 
можна віднести:
–  безпосереднє використання слідчим спеціальних знань під час до-

судового розслідування;
–  проведення судових експертиз;
–  участь спеціаліста при проведенні слідчих дій.

Під терміном “непроцесуальні” форми використання спеціальних 
знань, на думку В.С. Кузьмічова і І.В. Пирога, треба вважати спеціальні 
знання, що прямо не передбачені законом [1, с. 28].

Так, до непроцесуальних форм використання спеціальних знань  
Г.І. Грамович відносить такі:
–  технічні та інші обслідування;
–  попереднє дослідження слідів, речових доказів;
–  консультації [2, с. 16–21].

Є.І. Зуєв виділяє наступні непроцесуальні форми знань:
–  консультативно-довідкова діяльність спеціаліста;
–  залучення спеціаліста до аналізу причин і умов, що сприяли учинен-

ню кримінального правопорушення;
–  залучення спеціаліста до удосконалення та розробки нових науково-

технічних засобів та методів виявлення, дослідження, вилучення та 
закріплення речових доказів [3, с. 74–75].
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На нашу думку, більш широко непроцесуальні форми використання 
спеціальних знань висвітлюють І.В. Пиріг і В.С. Кузьмічов. До основ-
них їх видів вчені відносять:
–  проведення ревізій;
–  консультації з фахівцями з питань, що потребують використання 

спеціальних знань;
–  довідкову допомогу;
–  відомчі розслідування, перевірки, що проводяться працівниками 

різних відомств та інспекцій;
–  проведення попередніх досліджень об’єктів;
–  надання кваліфікованої допомоги в підготовці технічних засобів, 

виконанні трудомістких робіт;
–  використання допомоги обізнаних осіб при проведенні оперативно-

розшукових заходів [4, с. 34; 1, с. 34].
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що непроцесуальні форми 

використання спеціальних знань мають важливе значення для повного 
та швидкого розкриття і розслідування кримінальних правопорушень. 
На сьогодні більшість слідчих (63%) досить ефективно застосовують ці 
форми знань у своїй професійній діяльності. Це дозволяє встановити 
істину у кримінальному провадженні, повно, всебічно та об’єктивно 
дослідити усі обставини справи.
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Н.В. партоленко, приватний нотаріус

Приватна нотаріальна контора м. Києва

мОжлиВОсті ВикОристаННя спеціальНих зНаНь  
В діяльНОсті НОтаріуса

Нотаріат в системі правоохоронних органів займає особливе місце. 
Завданнями нотаріату є посвідчення прав та фактів, що мають юри-
дичне значення, вчинення різних дій, передбачених чинним законо-
давством України, з метою надання їм юридичної вірогідності (ст. 1 
Закону України “Про нотаріат” 1993 р.) [1].

Значна кількість нотаріальних дій, що вчиняються нотаріусами: 
посвідчення правочинів (договорів, заповітів, довіреностей тощо), 
заходи щодо охорони спадкового майна та видачі свідоцтва про право 
на спадщину, свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аук-
ціонів), засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з 
них, справжності підписів на документах тощо (ст. 34 Закону України 
“Про нотаріат”), потребують застосування спеціальних знань.

Спеціальні знання широко висвітлюються в юридичній літературі 
вітчизняними і зарубіжними вченими (Т.В. Авер’янова, Р.С. Бєлкін, 
О.О. Ейсман, В.К. Лисиченко, О.Р. Росінська, М.Я. Сегай, В.Г. Гон- 
чаренко, Н.І. Клименко, Ю.О. Корухов, М.Г. Щербаковський,  
В.В. Циркаль та інші). Спеціальні знання — це система знань та нави-
чок в галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, що набуті шляхом 
спеціальної підготовки або професійного досвіду.

Спеціальні знання можуть використовуватися в судочинстві як в 
процесуальній, так і в не процесуальній формах.

Суб’єктами використання спеціальних знань є працівники право-
охоронної діяльності та судочинства. В діяльності нотаріату спеціальні 
знання використовуються в таких формах:

1) самим нотаріусом під час підготовки до вчинення нотаріальних 
дій чи безпосередньо при їх вчиненні з метою вивчення поданих до-
кументів, встановлення дієздатності осіб тощо;

2) залучення різних спеціалістів з метою отримання безпосередньої 
технічної допомоги в проведенні нотаріальних дій (ст. 71 КПК України 
і ст. 54 ЦПК України);

3) консультація спеціалістів довідкового характеру, що потребує спе-
ціальних знань і навичок (ст. 71 КПК України і ст. 54 ЦПК України);

4) призначення необхідних видів експертиз.
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1. Нотаріус використовує спеціальні знання під час вчинення нота-
ріальних дій, що пов’язані з засвідченням документів чи посвідченням 
різних правочинів. Під час ознайомлення з поданими документами і їх 
огляду нотаріус може виявити будь-які сліди виправлень або травлення, 
зміни в документах. Для усунення цих сумнівів він може звернутися за 
консультацією до різних спеціальних джерел або спеціалістів для надан-
ня допомоги чи призначити експертизу. Огляд нотаріусами документів 
під час їх прийняття чи під час вчинення нотаріальної дії, вчинення на 
предмет виявлення ознак підробки є по суті формою їх попереднього 
криміналістичного дослідження. Таке дослідження здійснюється нота-
ріусами самостійно без звернення за допомогою до фахівців з експерт-
них підрозділів правоохоронних органів, котрі мають спеціальні знання 
в галузі техніко-криміналістичної експертизи документів.

2. Залучення спеціаліста до огляду документів для надання безпо-
середньої технічної допомоги (фотографування, складання схем, пла - 
нів, креслень, відбору зразків під час вчинення нотаріальних дій). Спе-
ціаліст, використовуючи свої спеціальні знання і навички, звертає його 
увагу на зміни в документах, дає пояснення з приводу їх виникнення 
і значення. Такими спеціалістами можуть бути експерти-криміналісти 
експертних установ МЮ України або експертних підрозділів МВС 
України тощо.

3. Консультація — це отримання нотаріусом довідкових даних-
відомостей про факти, які містяться в спеціальній літературі, довід-
никах, інструкціях, положеннях, статутах тощо, або потребують спе-
ціальних знань і навичок.

4. Важливою формою використання спеціальних знань в діяль-
ності нотаріуса є призначення судових експертиз. Основними видами 
таких експертиз можуть бути криміналістичні: почеркознавчі, техніко-
криміналістичного дослідження документів, лінгвістичні, фі зико- 
хімічні тощо. Призначенню криміналістичної експертизи документа 
має передувати виважена оцінка самим нотаріусом або ним разом зі спе-
ціалістом всіх тих ознак, які викликали підозру в його справжності.

Інститут судової експертизи розширений у новому КПК України, 
закріплена змагальність експертів. Проте питання залучення експерта 
нотаріусом, його процесуальний статус та значення висновку експерта 
для вчинення нотаріальних дій є проблемним. Аналізуючи нотаріальну 
практику і законодавство про нотаріат [1, 2], можна зробити висно-
вок, що нотаріус з метою встановлення достовірності документів, на 
яких він здійснює посвідчувальний напис, може залучати експерта. 
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Крім зазначених положень, спеціальних норм, які б регламентували 
правовий статус експерта в нотаріальному процесі, в законодавстві про 
нотаріат не існує. Експерт у нотаріальному провадженні не набуває тих 
процесуальних прав і обов’язків, які він набув би за його участі у ци-
вільному, господарському чи кримінальному процесах. В законопроекті 
Нотаріально-процесуального кодексу від 19.09.2008 р. № 3197 пропо-
нувалося на законодавчому рівні визначити правовий статус експерта, 
його процесуальні права і обов’язки, юридичне значення висновку, 
проте Кодекс був повернений на доопрацювання, оскільки суперечив 
чинному Закону [4].

Вважаємо, що на законодавчому рівні слід передбачити правовий 
статус експерта, процедури і строки залучення експерта у нотаріальне 
провадження, повідомлення осіб, які беруть участь у нотаріальному 
провадженні, документальне підтвердження направлення на експертизу, 
права і обов’язки експерта, можливість призначення ним різних видів 
експертиз. В законі слід передбачити, що після проведеного досліджен-
ня експерт надає свій висновок у письмовій формі, який направляється 
на адресу нотаріуса та приєднується до матеріалів нотаріальної справи і 
зберігається у його архіві. Такий висновок, безперечно, буде виступати 
засобом доказування (підставою для вчинення нотаріальної дії або від-
мови у її вчиненні).

Надання усних роз’яснень експертом може фіксуватися нотаріусом 
шляхом складання відповідного протоколу або за допомогою аудіо-, ві-
деозапису, який буде додатком до висновку експерта і зберігається в ар-
хіві нотаріуса [3]. При вчиненні правочинів за нотаріальними справами 
про спадщину, купівлю або продаж нерухомого майна тощо, нотаріуси 
здебільшого розв’язують питання діагностичного, а не ідентифікацій-
ного характеру. Для проведення ідентифікаційних досліджень нотаріус 
повинен надати експерту зразки для порівняльного дослідження. Проте 
нотаріуси не мають можливості збирання таких зразків. Виникає проб-
лема відмови від проведення експертного дослідження або можливість 
отримання таких зразків від осіб, установ на вимогу нотаріуса. В Законі 
“Про нотаріат” відсутня норма, яка б передбачала порядок надання 
нотаріусами таких завдань для отримання зразків.

Отже, з метою усунення вказаних труднощів слід на законодавчому 
рівні (в Законі або в Нотаріально-процесуальному кодексі) передбачити 
можливість використання в діяльності нотаріуса всіх вказаних вище 
видів спеціальних знань (допомоги спеціаліста, його консультації і 
призначення необхідних видів експертиз).
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Харьковский НИИ судебных экспертиз

кОмпетеНция и кОмпетеНтНОсть  
судебНОгО эксперта

Рассмотрены содержание и объем понятий “компетенция” и “компетент-
ность” судебного эксперта. компетенция судебного эксперта дифферен-
цирована на процессуальную, научную, индивидуальную. показано, что 
компетентность судебного эксперта имеет три уровня — базовый, личный, 
по конкретной экспертизе. указаны способы установления компетенции и 

компетентности экспертов при проведении судебных экспертиз.

Согласно ст. 69 Уголовно процессуального кодекса 2012 г. (далее —  
УПК) в уголовное производство в качестве судебного эксперта мож-
но привлечь лицо, которое обладает научными, техническими или 
иными специальными знаниями, имеет право в соответствии с За-
коном Украины “О судебной экспертизе” на проведение экспертизы. 
В соответствии со ст. 10 Закона Украины “О судебной экспертизе” 
судебными экспертами могут быть как сотрудники государственных 
специализированных учреждений (служб), так и специалисты, не ра-
ботающие в этих учреждениях, которые имеют высшее образование, 
образовательно-квалификационный уровень специалиста, прошли 
соответствующую подготовку и получили квалификацию судебного  
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эксперта по определенной специальности. Для проведения тех экспер-
тиз, которые не выполняются исключительно в государственных спе - 
циализированных учреждениях статьями 7 и 9 этого Закона предусмот-
рена возможность привлечения кроме аттестованных судебных экспер-
тов и иных специалистов из соответствующих отраслей знаний [1].

При выборе эксперта для проведения судебной экспертизы в случае, 
когда он не является сотрудником государственного специализирован-
ного учреждении, неизбежно возникает вопрос о компетенции данного 
сведущего лица. После проведения исследования в ходе оценки заклю-
чения одной из задач является определение компетентности эксперта. 
Таким образом перед судебно-следственными органами встает вопрос о 
выборе судебного эксперта и оценке качества проведеного им судебно-
экспертного исследования.

Компетенция и компетентность — одни из основных понятий 
теории и практики судебных экспертиз, которые определяют порядок 
назначения экспертиз, выбор эксперта, права и обязанности судебного 
эксперта, особенности оценки заключения эксперта. Сущность компе-
тенции и компетентности эксперта, их соотношение рассматривались 
в работах Т.В. Аверьяновой, В.Д. Арсеньева, Р.С. Белкина, В.И. Гон-
чаренко, Е.А. Зайцевой, Л.М. Исаевой, Н.И. Клименко, Ю.К. Орлова,  
Е.Р. Россинской, М.Я. Сегая, Е.В. Селиной, В.Ю. Шепитько, А.Р. Шля-
хова и др. В литературе подчеркивалась необходимость размежевания 
этих понятий [2, с. 62]. Вместе с тем, анализ публикаций свидетель-
ствует, что понятия компетенции и компетентности судебного эксперта 
нередко смешиваются, их содержание не имеет однозначного толкова-
ния, а процессуальная регламентация не совершенна.

В связи с изложенным целью статьи является рассмотрение со-
держания и объема понятий компетенции и компетентности судебного 
эксперта, а также способов их определения, то есть каким образом 
участники процесса, уполномоченные правом привлечения эксперта, 
могут и должны установить его компетенцию и компетентность.

Компетенция эксперта (от лат. compete — соответствовать, быть 
годным) Е.Р. Россинской рассматриваться в двух аспектах. Во-первых, 
как круг полномочий, прав и обязанностей эксперта, которые опреде-
лены процессуальными кодексами и ведомственными нормативными 
актами. Во-вторых, как комплекс знаний в области теории, методики и 
практики судебной экспертизы определенного рода, вида. Объективная 
компетенция представляет собой объем знаний, которыми должен вла-
деть эксперт, а субъективная компетенция или компетентность — это 
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степень, в которой конкретный эксперт владеет этими знаниями [3, 
с. 88]. Таким образом, субъективная компетенция отождествляется с 
компетентностью эксперта, что, на наш взгляд, не совсем верно.

Компетенция эксперта — категория объективная. Компетенцией 
обязаны обладать лица, которые привлекаются к производству судеб-
ных экспертиз. Представляется, что по степени общности и содержа-
нию компетенцию можно дифференцировать на три уровня.

Процессуальная компетенция эксперта. Характеризует права и обя-
занности судебного эксперта. Процессуальной компетенцией обладают 
все судебные эксперты, привлекаемые для проведения экспертиз в 
любых отраслях судопроизводства. Процессуальная компетенция экс-
пертов регламентируется ст. ст. 12, 13 Закона Украины “О судебной 
экспертизе”, ст. 69 УПК, ст. 53 гражданского процессуального кодекса, 
ст. 273 кодекса об административных правонарушениях, ст. 66 кодекса 
об административном судопроизводстве, ст. 31 хозяйственного про-
цессуального кодекса. Существенной особенностью процессуальной 
компетенции является обязанность владения лицом, привлекаемом 
в качестве эксперта, специальными знаниями. В процессуальных ко-
дексах понятие специальных знаний не раскрывается, однако в новом  
УПК имеется существенное нормативное нововведение, согласно ко-
торому “не допускается проведение экспертиз для выяснения вопросов 
права” (ст. 242). Многолетняя дискуссия о возможности проведения 
“правовых” экспертиз завершилась запрещением законодателем пос-
тановкой экспертам такого рода вопросов. Это логично вытекает из того 
положения, что толкование норм материального и процессуального 
права не может рассматриваться как доказательство по делу. Более того, 
согласно ч. 6 ст. 101 УПК эксперту прямо запрещено “утверждать в 
заключении, имел ли подозреваемый, обвиняемый такое психическое 
состояние, которое является элементом уголовного правонарушения 
или элементом, который исключает ответственность за уголовное 
правонарушение”. Таким образом, в компетенцию эксперта не входят 
вопросы, требующие решение на основе правовых знаний.

Процессу альная компетенция касается пределов правомочий экс-
перта при проведении исследований, установления того или иного 
обстоя тельства, входящего в предмет доказывания по делу, и дачи 
заклю чения. Нетрудно заметить, что права и обязанности эксперта, 
закрепленные в процессуальных документах, могут быть отнесены к 
общеправовым: процессуальная самостоятельность эксперта, право 
давать заключение в пределах своей компетенции по вопросам, хотя 
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и не указанным в постановлении о назначении экспертизы, но имею-
щим отношение к предмету экспертного исследования и др. Следует 
подчеркнуть, что говоря о специальных знаниях как системе сведений 
из различных отраслей науки, техники, других сфер деятельности че-
ловека, ст. 69 УПК подразумевает обязательность наличия у экспертов 
и соответствующих умений и навыков по их практическому использо-
ванию в производстве экспертизы.

Обладание лицом, привлекаемом в качестве эксперта, специаль-
ными знаниями, то есть высшего образования на образовательно-
квалификационном уровне специалиста, определяется по наличию 
у него соответствующего диплома об окончании высшего учебного 
заведения.

Научная компетенция эксперта. Научная или профессиональная 
компетенция соответствует объему специальных знаний, которым обя-
зан обладать эксперт определенной экспертной специальности. Науч-
ная компетенция эксперта определенной экспертной специальности 
тесно связана с предметом рода соответствующей экспертизы. Родовой 
(видовой) предмет экспертизы определяет не только возможности 
данного рода (вида) экспертизы, но и профессиональную компетен-
цию эксперта той или иной специальности. Критерием разграничения 
различных видов экспертиз и, как следствие, компетенции эксперта 
является предмет экспертных исследований, т.е. обстоятельства, под-
лежащие установлению посредством производства экспертизы [4,  
с.с. 40, 69]. Научную компетенцию эксперта можно определить, исходя 
из задач, выносимых на разрешение того или иного рода (вида) судеб-
ных экспертиз. Примерный перечень задач по разным родам и видам 
судебных экспертиз приведен, например, в Научно-методических реко-
мендациях по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз 
и экспертных исследований, утвержденных МЮ Украины [5].

Определение научной компетенции эксперта имеет важное зна-
чение для признания заключения эксперта допустимым источником 
доказательств. Если поставленный вопрос выходит за границы научной 
компетенции эксперта, то согласно п. 2.2. Инструкции о назначении 
и проведении судебных экспертиз МЮ Украины, он обязан уведомить 
об этом орган или лицо, которое назначило экспертизу и вернуть пред-
ставленные материалы дела без исследования [5].

Таким образом, все судебные эксперты одной специальности имеют 
одинаковую научную компетенцию, которая определяется предметом 
рода (вида) экспертизы.
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Индивидуальная компетенция эксперта. Знания, полученные све-
дущим лицом при обучении в высшем учебном заведении, являются 
необходимыми, однако недостаточными для выполнения функций 
эксперта (за исключением судебных медиков и выпускников вузов 
системы МВД Украины, которые готовят экспертов для ведомствен-
ной экспертно-криминалистической службы). Поэтому специалисты, 
которые желают профессионально работать судебными экспертами, 
в течении полугода проходят подготовку (стажировку) в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях (службах) по определен-
ной экспертной специальности. За этот период по соответствующей 
программе лицо изучает в первую очередь методики исследования 
различных объектов для решения задач, которые ставятся в рамках 
выбранной экспертной специальности, т.е. предмета рода (вида) экс-
пертизы. Аттес тация и присвоение квалификации судебного эксперта 
проводится специально созданными экспертно-квалификационны- 
ми комиссиями (ст.ст. 16, 17 Закона Украины “О судебной экспер- 
тизе”).

Обладание экспертом индивидуальной компетенцией определяется 
по наличию у него свидетельства, выданного экспертно-квалифи-
кационной комиссией, о присвоении ему квалификации судебного 
эксперта с правом проведения судебных экспертиз определенной 
экспертной специальности. Специалисты, которым присвоена квали-
фикация судебного эксперта, включаются в государственный Реестр 
аттестованных судебных экспертов [6, п. 4.20].

Таким образом, компетенция, как объективная категория, имеет 
сложную, трехуровневую структурную организацию. По нашему мне-
нию, именно в таком виде необходимо рассматривать понятие ком-
петенции судебного эксперта. Требования о наличии процессуальной 
компетенции предъявляются ко всем судебным экспертам, научной 
компетенции — определенной части экспертов, а индивидуальной 
компетенции — конкретному эксперту.

Компетентный (от лат. competens (competentis) — соответствующий, 
способный) объясняется как обладающий компетенцией, знающий, 
сведущий в определенной области [7, с. 241]. Компетентность означает 
нали чие компетенции у конкретного лица (некомпетентность — со-
ответственно, отсутствие такой компетенции) [2, с. 62]. Компетент- 
ность — парная к компетенции категория, характеризующая субъек-
тивные способности эксперта. Компетентность отражает готовность 
эксперта к практическому проведению экспертных исследований. 
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Понятие компетентности судебного эксперта можно разделить на три 
уровня по объему и степени общности.

Базовая компетентность эксперта. Этот уровень компетентности 
определяет способность эксперта самостоятельно решать порученный 
ему круг вопросов, опираясь на некоторый багаж знаний, полученных 
в процессе его профессионального специального образования в вузе,  
а также знаний и умений по экспертной специальности, приобретенных 
в результате его подготовки к аттестации и получению квалификации 
судебного эксперта. В процессе подготовки, как уже было отмечено 
выше, специалист овладевает теоретическими судебно-экспертными 
знаниями и приобретает практические навыки в области исследования 
определенного вида объектов экспертизы. Профессиональная состав-
ляющая подготовки состоит в освоении методик решения типовых 
задач определенной экспертной специальности. Поскольку согласно  
п. 1.13 Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз 
МЮ Украины по характеру сложности исследования судебные экс-
пертизы условно делятся на простые, средней сложности, сложные и 
особо сложные, то, по нашему мнению, базовая компетентность экс-
перта должна включать освоение простых по сложности методик экс-
пертного исследования. Кроме профессиональных судебно-экспертных 
знаний базовая компетентность включает правовые знания. Правовые 
знания, которыми обязан владеть каждый эксперт, касаются порядка 
и правовой регламентации подготовки, назначения, проведения экс-
пертиз в уголовном, гражданском, административном, хозяйственном 
судопроизводстве, оформления заключения эксперта и его оценки  
[8, с. 30]. Последнее обстоятельство играет все более существенную 
роль, поскольку подавляющее число современных судебных экспертов 
не имеют юридического образования.

В процессе обучения у будущего эксперта формируется профессио-
нальное мышление. Как правильно отмечает Н.И. Клименко мышле-
ние — это не просто определенный объем знаний, который можно и 
необходимо обновлять, это и использование знаний в практической 
деятельности, процесс сознательной структуризации знаний на нуж-
ные и ненужные, формирование структуры определенных принципов 
[9, с. 21].

Базовой компетентностью обязаны обладать все судебные эксперты 
и она регулярно проверяется. Так, сотрудники научно-исследователь- 
ских учреждений МЮ Украины подтверждают квалификацию экс-
перта каждые пять лет, специалисты, которые не работают в государ-
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ственных специализированных учреждениях — каждые три года [10, 
п. 4.22]. О наличии у эксперта базовой компетентности указывает его 
свидетельство. Можно отметить, что индивидуальная компетенция 
и базовая компетентность гарантируется государственной системой 
подготовки экспертов по определенным экспертным специальностям 
с последующей выдачей им квалификационных свидетельств на право 
производства экспертиз.

Личная компетентность эксперта. Компетентность эксперта (спе-
циальные знания, умения и навыки) используются в целях извлечения 
из представленных объектов, преобразования их свойств в доказатель-
ственную информацию, необходимую для всестороннего, полного 
и объективного исследования обстоятельств дела, находящегося в 
производстве следователя или суда. Каждая из экспертиз является 
научно-практическим исследованием, имеющим целью выявление и 
научное объяснение существенных для дела фактов и обстоятельств. 
Способность эксперта решать все более сложные и нетипичные за-
дачи растет в процессе его профессиональной судебно-практической 
деятельности. Личная компетентность эксперта расширяется, когда он 
участвует в научных разработках, экспери ментальных исследованиях 
[11, с. 59]. Дальнейшее совершенствование знаний, полученных лицом 
при обучении своей профессии и в результате работы по данной про-
фессии, повышает его компетентность [12, с. 73].

Экспертная практика показывает, что у опытных сотрудников го-
сударственных судебно-экспертных учреждений, имеющих большой 
стаж работы, личная компетентность не только во многом превышает 
базовую, но позволяет ориентироваться в иных судебно-экспертных 
отраслях, в теории судебной экспертизы. В этом отношении целесоо-
бразно затронуть вопрос о проведении комплексных экспертиз.

Согласно ст. 149 гражданского процессуального кодекса, ст. 84 
Кодекса об административном судопроизводстве, комплексная экспер- 
тиза проводится не менее чем двумя экспертами разных отраслей зна-
ний или разных направлений в границах одной отрасли знаний, кото-
рые формулируют общий вывод. В.Д. Арсеньев в этой связи пишет, что 
характерной чертой комплекс ной экспертизы является дача экспертами 
заключений, содержащих общие “синтетические” выводы, входящие в 
пределы компетенции каждого от дельного эксперта и включающиеся 
в своеобразную “компетенцию” двух и более экспертов, проводящих 
экспертизу [13, с. 72]. Практика проведения комплекс ных экспертиз  
показала возможность конструирования такого “синтетического” 
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вывода экспертов только при условии, что каждый из них имеет пред-
ставления об основах другой экспертизы. Представляется, что в дан-
ном случае имеется ввиду личная компетентность экспертов, которые 
помимо знаний в своей отрасли, владеют знаниями из смежных экс-
пертных областей. Если каждый эксперт, участвующий в комплексной 
экспертизе, осведомлен о знаниях, являющихся достоянием других 
экспертов, в преде лах, необходимых для решения совместной задачи, 
то принцип личной ответственности каждого эксперта за данное им 
заключение не нарушается.

Уровень личной компетентности эксперта определяется наличием у 
него ученой степени, научных публикаций, стажем экспертной работы, 
количеством проведенных экспертиз, индивидуальными способностя-
ми и пр.

Компетентность эксперта в конкретной экспертизе характеризует 
его способность решить поставленный вопрос (задачу) при проведении 
экспертного исследования по конкретному уголовному производству.

Если при назначении экспертизы лица, которые привлекают экс-
перта, могут судить об индивидуальной компетенции, базовой и лич-
ной компетентности эксперта только по формальным данным о его 
образовании, специальной подготовке, опыте работы, специализации 
по производству данного вида экспертиз, то после получения эксперт-
ного заключения о компетентности эксперта в конкретной экспертизе 
свидетельствуют данные об исследовании и выводы, отраженные в за-
ключении [14, с. 54]. В литературе предложены способы установления 
некомпетентности эксперта до проведения им экспертизы [15]. Пред-
ставляется, что в данной ситуации речь может идти только о базовой 
или личной компетентности эксперта. Компетентность эксперта в 
конкретной экспертизе определяется по результатам всесторонней 
оценки заключения эксперта, направленной на уяснение полноты 
проведенного исследования, правильности выбора методик и методов 
анализа, интерпретации выявленных свойств и признаков объектов, 
обоснованности промежуточных и конечных выводов.

Проведенный анализ понятий компетенции и компетентности поз-
воляет рассмотреть их реализацию в нормативных актах. Согласно ч. 
6 ст. 69 УПК и аналогичным статьям других процессуальных кодексов 
Украины следует, что основанием отказа эксперта от дачи заключения 
является “отсутствие у него необходимых знаний”. В данной форму-
лировке подразумевается личная компетентность эксперта, которую 
на стадии назначения экспертизы установить затруднительно. Можно 
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предположить, что в некоторых случаях эксперты, не желающие по 
тем или иным причинам решать поставленные перед ними вопро-
сы, могут необоснованно отказываться от проведения экспертизы на 
основании “отсутствия” у них необходимых знаний. На наш взгляд, 
в п. 2.2. Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз 
МЮ Украины более правильно указана причина отказа от решения 
поставленного вопроса — выход за границы компетенции эксперта. 
Компетенция эксперта — категория объективная и проверяемая. Таким 
образом, основания отказа эксперта в даче заключения определяются 
в трактовке УПК и иных кодексов не объективными, а субъективными 
факторами, что нельзя признать правильным.
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резюме
Розглянуто зміст і обсяг понять “компетенція” і “компетентність” судового експерта. 

Компетенція судового експерта диференційована на процесуальну, наукову, індивідуальну. 
Показано, що компетентність судового експерта має три рівні — базовий, особистий, 
по конкретній експертизі. Вказані способи встановлення компетенції та компетентності 
експертів при проведенні судових експертиз.

Summary
Examined the content and scope of the concept of “competence” and “conusance” of the 

expert. The competence of the assessor is differentiated to procedural, scientific, and individual. 
It is shown that the conusance of the expert has three levels — base, personal, specific expertise. 
The methods of establishing competence and the conusance of experts in conducting forensic 
examinations.

Н.і. клименко, доктор юрид. наук, професор

Київський національний університету ім. Тараса Шевченка

щОдО іНтеграційНОї фуНкції  
судОВОї експертОлОгії

Розкрита сутність інтеграційної функції і її роль в систематизації природних  
і технічних наук з метою створення наукових основ судової експертології.

Сучасний етап розвитку загальної теорії судової експертизи — це 
етап її становлення як самостійної галузі наукового знання, яка повинна 
стати міцним фундаментом для формування теоретичних основ різних 
родів і видів судових експертиз.

У формуванні й створенні наукових основ судової експертології 
значну роль відіграє інтеграційна функція, яка полягає у систематизації 
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та відображенні накопичених знань, пошуку інших матеріалів і фактів, 
емпіричних даних, одержаних при проведенні різних видів і родів судо-
вих експертиз, використанні нових природничих і технічних методів, 
які можуть застосовуватися в експертному дослідженні, пристосуванні 
їх до виконання завдань судової експертизи, оцінці її результатів згідно 
з принципами судово-експертного пізнання.

Інтеграційна функція експертології з огляду на методологію нау-
кового пізнання тісно пов’язана з іншими її важливими функціями, а 
саме: пояснюючою, синтезуючою та прогностичною[1].

Пояснююча функція експертології розкриває закономірності роз-
витку та зміни об’єктів, що вивчаються теорією, дозволяє з’ясувати їх 
сутність, якості, відносини.

Синтезуюча функція експертології допомагає звести весь нако-
пичений емпіричний матеріал і теоретичні концепції в систему, яка 
ґрунтується на єдиній ідеї та принципах. Через загальну теорію ця 
система пов’язується з іншими галузями наукового знання та прак-
тичною діяльністю.

Прогноз тісно пов’язаний з поясненням. І прогнозування, і пояс-
нення спираються на одну й ту саму теорію експертології, на одні й ті 
самі закономірності та суттєві зв’язки. Різниця між ними полягає лише 
в тому, що для пояснення раніше відомих фактів “підшукується” теорія, 
з якої логічно виводять прогноз, котрий описує невідомі раніше факти 
(якості, явища), тобто події, які повинні відбутися у майбутньому. Так 
у галузі судової експертизи вченими ще у середині ХХ ст. було перед-
бачено розвиток і функціонування її загальної теорії.

Сучасна практика підтверджує зроблений у свій час висновок про 
інтегрування знань з метою створення наукових основ, методів дослід-
ження, проведення комплексних досліджень об’єктів, формування 
нових видів експертиз, розвиток окремих експертних теорій, створен-
ня авто матизованих систем у судовій експертизі, в її окремих напря- 
мах [2].

Інтеграційна функція експертології має важливе значення для фор-
мування та розвитку її наукових основ, які включають в себе елементи 
або підсистеми чотирьох рівнів [3].

Підсистема першого рівня: фундаментальні, базові (материнські) 
науки — наукові дані, які використовуються для правосуддя та скла-
даються з різних суспільних, природничих і технічних наук. Це дані 
далеко не всіх наук, а лише тих, які найбільше застосовуються для за-
значеної мети. До них належать такі науки: філософія, правознавство, 
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медицина, математика, економіка, машинобудування, будівництво, 
металургія тощо. Отже, фундаментальні знання — це спеціальні про-
фесійні знання науки або її галузі.

Підсистеми другого рівня — це предметні судові науки, які містять 
в собі наукові дані або в окремих випадках — наукові дисципліни, що 
формуються та розвиваються на основі даних базових наук у тій їх 
частині, яка необхідна для становлення цих судових наук і розроблен-
ня загальної та окремих методик судових експертиз. Ці наукові дані, 
збагачені теорією, використовуються для цілей правосуддя і являють 
собою предметні науки, які містять теоретичні основи предметних 
судових експертиз. Всі предметні судові науки включають спеціальні 
знання, які трансформовані з відповідних фундаментальних наук для 
цілей судочинства. Це судова психологія, судова фізика, судова хімія, 
судова біологія, судова медицина, судова психіатрія тощо.

Третій рівень системи — галузі предметних судових наук — містять 
елементи, в яких сформувалися безпосередньо теоретичні основи кон-
кретних судових експертиз. Більшість з них ще не мають назв.

До четвертого рівня належать елементи системи, які являють со-
бою предметні судові експертизи. Ці елементи зведені у блоки, тобто 
класи судових експертиз. Таких класів зараз 16. Кожен клас об’єднує 
ряд експертиз за принципом загальності їх зв’язків з предметними 
судовими і базовими науками і деякою близькістю їх об’єктів, методів 
дослідження, які вирішують завдання, що виникають перед експерти-
зами кожного класу.

Розвиток кожної науки відбувається на основі закономірностей і 
законів, які визначаються предметом даної науки [4].

Закон у науці — це стійкі зв’язки між окремими явищами, процеса-
ми, що вивчаються цією наукою, принципи, що мають фундаментальне 
значення. Закономірності науки — це закони вузьких, конкретних груп 
взаємозв’язків, які формуються в процесі їх розвитку. Вони характе-
ризуються такими ознаками: об’єктивністю, кількісним або якісним 
виразом, постійністю.

У загальній теорії судової експертизи існує поняття концепції іє-
рархії закономірностей науки:
–  фундаментальні закономірності, загальні для всіх експертиз;
–  предметні закономірності;
–  закономірності граничного характеру.

До фундаментальних закономірностей належать закономірності 
формування достовірного нового на основі вже відомого. Ці законо-
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мірності становлять основу всіх видів експертиз, сутність практичної 
діяльності експерта.

До предметних закономірностей варто віднести одержану на осно-
ві спеціальних знань і проведеного дослідження інформацію у формі, 
доступній і зрозумілій суб’єкту доказування: слідчому. Прокурору, 
судді й іншим учасникам процесу. Сюди включають і закономірності 
постійного збільшення обсягу знань, які становлять спеціалізовані 
предметні науки та визначають компетенцію експерта. Закономірнос-
тями цієї групи є відображення процесу виникнення предметних наук 
і предметних експертиз або утворення нових підвидів у існуючих вже 
видах (родах). Так, наприкінці 80-х років ХХ ст.. в судовій техніко-
криміналістичній експертизі документів була виділена фототехнічна. 
До цієї групи належать і закономірності профілактики за допомогою 
експертиз щодо виявлення обставин, які сприяли або можуть сприяти 
вчиненню злочинів, а також розроблення на цій основі рекомендацій 
експерта з усунення даних обставин.

Закономірності граничного характеру — це закономірності наук, з 
якими взаємодіє кожна експертиза. Наприклад, закономірності спеці-
альних наук, що є базовими для відповідних родів деяких криміналіс-
тичних експертиз — хімія, фізика тощо.

До закономірностей, з якими пов’язана теорія судової експертизи, 
відносять механізм вчинення злочину, виникнення інформації про зло-
чин (відображення її в об’єктах матеріального світу), закономірності 
збирання та дослідження доказів.

Сучасні досягнення науки і техніки використовуються для створен-
ня спеціалізованих галузевих наук тих чи інших родів експертиз. Тут 
проявляється закономірність інтеграції наукових знань для створення 
базисного знання кожного роду (виду) експертиз і постійного понов-
лення цього знання, розкриття можливостей дослідження нових або 
модифікації, вдосконалення методів і методик, що застосовуються під 
час дослідження.

Формування і розвиток судових експертиз, їх теоретичних основ 
відбувається трьома різними шляхами запозичення знань:
–  прямого із базових (материнських) наук і їх трансформування у 

спеціальні предметні науки. Це шлях безпосереднього базового 
формування;

–  лише з однієї судової предметної науки, що відповідає їм. Це шлях 
однопредметного формування теорії судової експертизи (судово-
медична, судово-психіатрична);
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–  з декількох предметних судових наук (наприклад, даних судової 
фізики, судової хімії, судової біології і криміналістики). Це шлях ба-
гатопредметного формування та розвитку теорії конкретних судових 
експертиз. Він найбільш поширений у системі судових експертиз і 
відображає дію закону інтеграції предметних судових наук і закону 
диференціації формування та розвитку судових експертиз.
Предмет судової експертизи визначається об’єктом дослідження та 

питаннями, поставленими слідчим, судом або іншим органом. Виділя-
ють поняття предмета судової експертизи в аспекті роду, виду, підвиду 
(загальнонаукове визначення). Останнє визначається питаннями, що 
поставлені в межах спеціальних знань. Тісно пов’язане з предметом і 
питання класифікації всіх судових експертиз. Воно має не тільки теоре-
тичне, а й практичне значення, оскільки його вирішення дає підстави 
для можливостей призначення судових експертиз.

Кожний вид експертизи має закономірні зв’язки зі “своєю” пред-
метною судовою наукою, а через неї або безпосередньо — з її материн-
ською (базовою) наукою. Для хімічних експертиз предметною наукою є 
судова хімія, для фізичних — судова фізика, для економічних — судова 
економіка тощо.

Судова хімія як предметна наука розробляє і впроваджує в судово-
хімічну експертизу різні методи дослідження речовин і речових доказів 
(хімічний крапельний метод, фотографічний, термолюмінесцентний, 
фізико-хімічний органічний кількісний аналіз та ін.). Фізико-хімічний 
аналіз як розділ судової хімії дозволяє досліджувати складні системи 
перетворення речовин. Хімічні методи додатково застосовуються в 
інших видах експертиз, наприклад, під час техніко-криміналістичного 
дослідження документів, балістичного дослідження.

Судова фізика розробляє та впроваджує в криміналістичну екс-
пертизу матеріалів, речовин та виробів, інші види експертиз, фізичні 
методи, прийоми дослідження різних об’єктів. Вони та технічні засоби 
(прилади, інструменти) об’єднуються у самостійну предметну науку — 
судову фізику. Об’єктами її як предметної науки є різні речовини, мате-
ріали та вироби з них. Фізико-технічний аналіз дає змогу досліджувати 
склад речовин, характер взаємодії їх компонентів без попереднього по-
ділу. Наприклад, склад речовин може досліджуватися такими фізичними 
методами, як спектральний, емісійний, атомний, абсорбційний, рентге-
нівський аналіз, спектрофотометрія, радіоелектрофонометрія, метало-
графія. Деякі методи судової фізики застосовуються в інших різновидах  
експертиз: автотехнічній, пожежно-технічній, балістичній тощо.
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Судова біологія ґрунтується на даних класичної біології, вивчає та 
досліджує закономірності утворення й існування об’єктів біологічного 
походження, що потрапили у сферу кримінального або цивільного судо-
чинства. Ця галузь знань розробляє методи експертного дослідження 
об’єктів біологічного походження (рослин, тварин, їх похідних) з 
метою вирішення судово-біологічних класифікаційних завдань, а в 
окремих випадках — про тотожність об’єктів біологічного походження. 
Експерти-біологи під час дослідження користуються такими поняттями, 
як тип (таксон), клас, ряд, сімейство, рід, вид, підвид (сорт, порода). 
При цьому необхідно намагатися встановити більш певну категорію, 
яка буде мати найбільше ідентифікаційне значення.

Судове ґрунтознавство вивчає закономірності, що зумовлюють 
диференціювання поверхні землі на окремі ділянки, локальні межі 
яких є об’єктами судово-ґрунтознавчої експертизи. Основу предметної 
науки (судове ґрунтознавство) становлять материнські (базові) науки, 
які пояснюють геологічні процеси (геологія, геохімія, мінералогія, 
петрографія); науки, які вивчають об’єкти біосфери та процеси, що 
протікають у ґрунті з компонентами біологічного походження, твари-
нами, продуктами їх життєдіяльності (біологія, зоологія, мікробіологія, 
ботаніка, біохімія та ін.). Експертне дослідження нашарувань ґрунту 
дозволяє встановлювати факти знаходження людей, предметів на кон-
кретній ділянці (місцевості), їх контактної взаємодії.

Судове матеріалознавство спрямоване на пізнання закономірностей 
утворення й існування субстрату речовин,матеріалів з метою встанов-
лення їх родової належності. Ці завдання вирішуються різними мето-
дами деяких предметних наук: фізики, хімії, біології, криміналістики. 
Підвидом даної судової предметної науки є судове текстильне матері-
алознавство (дослідження волокон, текстильних та інших волокнистих 
матеріалів).

Судова одорологія вивчає закономірності утворення слідів запаху 
різними запахоносіями, які досліджуються за допомогою спеціальних 
аналізаторів — біологічних детекторів (службових собак). Інструмен-
тальне дослідження запахів — це проблема, яка буде вирішена на основі 
застосування хімічних і біологічних методів, а також спеціальної апа-
ратури (хроматографів, мас-спектрометрів тощо).

Судова голографія розробляє методи, що ґрунтуються на засто-
суванні лазерного проміння для дослідження речових доказів у судо-
чинстві. Основи її розроблені А. Аубакіровим, М. Находкіним, В. Гон - 
чаренком та ін. [5]. Голографічні методи для дослідження об’єктів по-
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чали застосовуватися у 60-х роках ХХ ст., оскільки вони забезпечують 
певну цілісність об’єкта, точно відтворюють форму й особливості його 
мікроструктури у трьох вимірах, дозволяють здійснювати фіксацію через 
спотворююче середовище. Голографічні методи використовуються в 
експертних дослідженнях великої кількості близьких за своєю структу-
рою і змістом об’єктів з метою їх диференціації шляхом оброблення зоб-
ражень методом оптичного посилення чіткості слідів, машинописних 
текстів і кліше з метою розпізнання образів шляхом виділення ознак, 
що характеризують фотопортрети, дактилоскопічні об’єкти 9дифрак-
ційним методом. Вони дозволяють ідентифікувати об’єкти в трасології 
та судовій балістиці шляхом профілювання, досліджувати голограми, 
які використовуються для захисту певних об’єктів, продуктів, товарів 
від підроблення (фальсифікації).

Криміналістика займає особливе місце в системі предметних наук за 
самостійністю свого предмета в галузі завдань, які стоять перед право-
суддям. Вона є предметною наукою для криміналістичних експертиз. 
Криміналістика — це вчення про механізм вчинення злочину, виник-
нення кримінально-релевантної інформації та її дослідження [6].

У процесі перероблення даних різних наук для цілей криміна-
лістики, криміналістичної експертизи виникають принципово нові 
особливі методи — криміналістичні. Вони являють собою сукупність 
методів різних наук, перероблених для цілей криміналістики. Так,  
метод криміналістичної ідентифікації залежно від конкретних завдань 
його застосування використовується за допомогою даних великої 
кількості наук, методики яких перероблюються та беруться в різних 
сукупностях щодо вирішення певного завдання.

Багаторічний досвід криміналістичної експертизи довів, що най-
більш часто зустрічаються типові питання, які вона вирішує, — це 
встановлення індивідуально-конкретної тотожності певних об’єктів (ре-
чових доказів, конкретних осіб тощо), які причинно пов’язані з по дією 
злочину. Саме ці питання є експертними завданнями всіх видів кри-
міналістичної експертизи: почеркознавчої, техніко-криміналістичної, 
трасо логічної, балістичної, портретної тощо.

Таким чином, більшість завдань криміналістичної експертизи в її 
класичному розумінні є саме індивідуальна ідентифікація об’єктів екс-
пертизи. Можна вважати, що криміналістична експертиза — це пере-
важно ідентифікаційна експертиза, і ніяка інша експертиза не має такої 
функції [7, 8]. Всі вирішення експертних завдань в інших видах експер-
тиз обмежені встановленням родової, групової, видової належностей. 
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Їх базисним поняттям є не тотожність, а подібність, тобто вирішення 
завдання “такий самий об’єкт”, а не “той самий об’єкт”. 

Такі судові експертизи в цьому плані об’єднуються поняттям кла-
сифікаційної експертизи.

Отже, мета криміналістичної ідентифікації — встановлення кон-
кретного об’єкта із сукупності об’єктів за відображеннями. Комплекс 
ознак — це їх сукупність, яка необхідна для виділення ідентифікує-
мого із сукупності об’єктів. Умови криміналістичної ідентифікації —  
взаємозв’язок об’єктів, що вивчаються з подією злочину. Для кри-
міналістичної ідентифікації мають значення такі якості об’єктів, як 
індивідуальність, стійкість, варіативність.

Значення теорії криміналістичної ідентифікації визначається тим, 
що вона є науковою основою не тільки багатьох слідчих дій, оператив-
них заходів під час встановлення і розшуку різних осіб, речей та інших 
матеріальних об’єктів, які виступають як речові докази, а й експертних 
досліджень. На практиці положення теорії криміналістичної іденти-
фікації реалізується в конкретних методиках експертних досліджень. 
Відтак, криміналістична ідентифікація є і методом доказування.

В деяких випадках перед криміналістичною експертизою ставлять 
експертні завдання, які є діагностичними (не ідентифікаційними). 
Нерідко вони вирішуються методами інших наук. Методологічною 
основою вирішення неідентифікаційних завдань у криміналістиці є 
криміналістична діагностика, яку поряд з класифікаційною, ідентифі-
каційною та ситуаційною розглядали А.І. Вінберг (1978), Г.Л. Гранов-
ський (1979), В.Г. Гончаренко, Ю.Г. Корухов (1983), П.П. Майліс (1985),  
Г.В. Прохоров-Лукін (2000) та ін.

Необхідною умовою діагностики є наявність класифікаційних  
знань про об’єкти, накопичених науковим або досвідним шляхом.

Ситуаційні дослідження давно проводяться в межах криміналістич-
ної експертизи. Об’єктом їх є подія, що вивчається, а саме обстановка, 
яка відображає подію. Для вирішення завдань ситуаційної експертизи 
використовуються криміналістичні та інші спеціальні знання. Експерт 
дає висновок про наявність або відсутність причинного зв’язку, причину 
та наслідок. Основна різниця судово-експертної науки і відповідного 
виду судової експертизи полягав в їх різних цілях в аспекті гносеології. 
Так, кожна предметна наука як галузь відповідних знань має на меті 
формування нових наукових знань. Така мета не стоїть перед пред-
метною судовою експертизою, котра вирішує поставлені перед нею 
питання на основі своїх спеціальних знань.
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Summary
The role of integrating function in systematising natural and exact sciences for the formation 

of scientific background of the forensic expert examination theory is dealt with. The expert 
examination integration function is closely related to other functions: explanatory, synthesising 
and prognosticating one.

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

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

класифікація судОВих експертиз  
та прОблеми ВдОскОНалеННя закОНОдаВстВа

Розглянуто окремі положенні кримінального процесуального кодексу україни 
та закону україни “про судову експертизу”, що регламентують проведення 

експертизи та надано пропозиції щодо їх вдосконалення

Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України 
(далі — КПК) спричинило зміну інших нормативно-правових актів, що, 
у свою чергу, обумовило виникнення багаточисельних дискусій серед 
науковців та юристів щодо позитивних положень та недоліків даних 
законодавчих актів. На наш погляд, новий КПК позитивно впливає на 
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розвиток законодавства, однак значна кількість нових його положень 
не у повній мірі застосовуються у кримінальному процесі у зв’язку з 
їх нечіткою регламентацією та відсутністю досвіду застосування на 
практиці. Розглянемо лише окремі з таких положень, що стосуються 
порядку призначення та проведення експертизи.

З впровадженням змагальної системи судочинства нам здається 
дещо застарілим та суперечливим у відношенні КПК положення ст. 7  
Закону України “Про судову експертизу” щодо проведення криміна-
лістичних експертиз виключно державними спеціалізованими уста-
новами. Воно певною мірою обмежує права сторони захисту щодо 
призначення даних експертиз незалежним експертам. Перелік видів 
криміналістичних експертиз у Законі не визначено. Для цього потрібно 
використовувати положення Інструкції про призначення та проведення 
експертиз та експертних досліджень (у редакції наказу Міністерства 
юстиції України 26.12.2012 р. № 1950/5) [1], де у п. 1.2.1. зазначено, що 
до криміналістичних відносяться: “почеркознавча та авторознавча; тех-
нічна експертиза документів; балістична; трасологічна (крім досліджень 
слідів пошкодження одягу, пов’язаних з одночасним спричиненням 
тілесних ушкоджень, які проводяться в бюро судово-медичної експер-
тизи); фототехнічна, портретна; експертиза голограм; відео-, звукоза-
пису; вибухотехнічна; матеріалів, речовин та виробів (лакофарбових 
матеріалів і покрить; полімерних матеріалів; волокнистих матеріалів; 
нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; скла, кераміки; нар-
котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 
спиртовмісних сумішей; ґрунтів; металів і сплавів; наявності шкідливих 
речовин у навколишньому середовищі; речовин хімічних виробництв 
та спеціальних хімічних речовин; харчових продуктів; сильнодіючих і 
отруйних речовин); біологічна” експертизи.

Думки вчених-криміналістів з приводу віднесення тих чи інших 
експертиз до цього класу розділились. Багато років, наприклад, три-
вала дискусія щодо віднесення експертизи матеріалів речовин та ви-
робів до криміналістичної [2, с. 303–319]. Невизначеним залишається 
і віднесення до криміналістичних відносно нових видів експертиз: 
вибухотехнічної, фоноскопічної, фонетичної, комп’ютерно-технічної, 
одорологічної та інших. Так, Н.І. Клименко зазначає, що українські 
вчені-криміналісти відокремлюють 16 класів експертиз: криміна-
лістичні, економічні, товарознавчі, інженерно-технічні, інженерно-
технологічні, фармацевтичні і фармакологічні, експертизи харчових 
продуктів, ґрунтознавчі, біологічні, екологічні, ветеринарні, медичні, 
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психологічні, психіатричні, мистецтвознавчі, експертизи інтелекту-
альної власності. Криміналістичні експертизи включають три роди: 
1) традиційні: почеркознавчу та авторознавчу, технічну експертизу 
документів, трасологічну, балістичну, холодної зброї, портретну, вибу-
хотехнічну; 2) нетрадиційні: фототехнічну; відеофонографічну, експер-
тизу відновлення знищених маркіровочних знаків; 3) матеріалознавчі: 
об’єктів волокнистої природи, лакофарбних матеріалів і покриттів, 
нафтопродуктів і паливно-мастильних речовин, скла, металів, сплавів 
і виробів з них, полімерних матеріалів, пластмас, резини і виробів з 
них, наркотичних та психотропних речовин, рідин, що містять спирт, 
парфумерних і косметичних засобів, наявності шкідливих речовин у 
навколишньому середовищі [3, с. 120–122].

Помітно, що з всієї класифікації експертиз за галуззю спеціальних 
знань, наведених у Інструкції та описаних науковцями, клас криміна-
лістичних експертиз найбільш значний. Знання в галузі криміналісти-
ки, особливо з розділу криміналістичної техніки більшість науковців 
вважають спеціальними, і основу цих знань складають природничий 
та технічні науки. Проте криміналістичні знання є неоднорідними, і 
кожний підрозділ криміналістичної техніки (а відповідно, й кожний 
окремий вид експертизи, заснований на знаннях галузей криміналіс-
тичної техніки) являє собою фактично окрему галузь знань. Наприклад, 
знання трасології, балістики, вибухотехніки, фоноскопії, габітології, 
одорології за своєю природою різні, як і предмет, об’єкти та мето-
дики відповідних експертиз. З розвитком науки знання в окремих її 
галузях розширюються, стають більш диференційованими. Тому, на 
нашу думку, поняття класу, роду або виду експертиз на сьогодні не 
можна чітко визначити. Криміналістичні експертизи як клас досить 
широкий і, на нашу думку, існувати не може. Приєднуємось до думки  
О.Р. Росинської: “оскільки комплексування та взаємне проникнення 
знань закономірно призводить до стирання меж між криміналістич- 
ними та некриміналістичними експертизами, інтеграції різних родів 
і видів судових експертиз, доходимо висновку щодо єдиної природи 
судової експертизи” [4, с. 143].

В Інструкції про призначення та проведення експертиз та екс-
пертних досліджень досить широко зазначають підвиди експертизи 
матеріалів, речовин та виробів: (лакофарбових матеріалів і покрить; 
полімерних матеріалів; волокнистих матеріалів; нафтопродуктів і 
пально-мастильних матеріалів; скла, кераміки; наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; спиртовмісних 
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сумішей; ґрунтів; металів і сплавів; наявності шкідливих речовин у 
навколишньому середовищі; речовин хімічних виробництв та спеці-
альних хімічних речовин; харчових продуктів; сильнодіючих і отруйних 
речовин), однак чомусь не зазначають підвиди балістичної експертизи: 
вогнепальної зброї, патронів, снарядів, гільз, слідів пострілу тощо; або 
трасологічної: слідів людини, транспортних засобів, знарядь зламу та 
інструментів, цілого за частинами і т. ін. На нашу думку, види кримі-
налістичної експертизи можна вважати самостійними класами, що 
поділяються на зазначені вище види.

Повертаючись до Закону України “Про судову експертизу” та зва-
жаючи на досить широкий клас криміналістичних експертиз, вважаємо 
недоцільним обмеження щодо проведення криміналістичних експертиз 
виключно державними спеціалізованими установами. Потребують та-
кож розширення та вдосконалення деякі інші положення Закону. На-
приклад, у його преамбулі зазначається: “Цей закон визначає правові, 
організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності …”, хоча 
назва — “Про судову експертизу”. Зрозуміло, що різниця у поняттях 
“судова експертиза” і “судово-експертна діяльність” досить суттєві, 
тому Закон повинен мати назву “Про судово-експертну діяльність”. 
Виходячи з Роз’яснення Міністерства юстиції України від 15.02.2013 
року [5], зазначене положення буде враховано у новому законі.

У загальних положеннях потрібно обов’язково роз’яснити зміст 
основних термінів, що складають основу судово-експертної діяльності. 
Такі роз’яснення, хоча і різні за змістом, але присутні у відповідних за-
конах ближнього зарубіжжя: Російської Федерації, Азербайджанської 
Республіки, Республіки Казахстан [6; 7; 8]. Обов’язковим є роз’яснення 
термінів: “спеціальні знання”, “судово-експертна діяльність”, “дер-
жавна судово-експертна діяльність”, “судова експертиза”. Також, на 
нашу думку, потрібно надати визначення понять: “судово-експертний 
заклад”, “керівник судово-експертного закладу”, “предмет, об’єкти 
судової експертизи”, “зразки для дослідження”. Також підлягають 
визначенню і детальному опису види та порядок проведення різно-
го виду експертиз: первинної, повторної, додаткової, комплексної, 
комісійної.

У попередньому КПК існувало поняття додаткової та повторної 
експертизи. Науковцями зверталась увага на недосконалість їх визна-
чень, а також було надано пропозиції щодо введення у КПК поняття 
первинної, одноосібної, комісійної, комплексної експертизи [9]. У чин - 
ному КПК такі визначення відсутні, однак на сьогодні також з’явля- 
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ються наукові думки щодо введення у Кодекс поняття даних експертиз. 
Так Н. І. Клименко пропонує доповнення до ст. 101 КПК: “У разі необ-
хідності в справі може бути призначено первинну, додаткову, повторну 
експертизу, яка може бути одноосібною, комісійною або комплекс- 
ною”. Далі вона пропонує надати визначення вказаним видам експер-
тиз [10, с. 204]. На нашу думку, названі види експертиз відображають 
різні критерії класифікації судових експертиз і мають більшою мірою 
наукове, ніж процесуальне значення. У тексті висновку експерта не 
відображається назва виду експертизи. Не має значення вид експертизи 
і для самого експерта, який проводить дослідження. Він повинен дос-
ліджувати надані йому об’єкти та формувати висновок не на результатах 
первинних експертиз або думках інших експертів, а на своєму внут-
рішньому переконанні. Саме тому вводити у КПК зазначені наукові 
поняття, на нашу думку, недоцільно, але у Законі України “Про судову 
експертизу” вони повинні зазначатися.

Серед наведених видів судових експертиз, на наш погляд, особли-
вого практичного значення набуває комісійна експертиза. Це пов’язано 
з тим, що може виникнути ситуація, коли одні й ті ж самі речові до-
кази одночасно можуть стати об’єктами дослідження експертів, яким 
призначили експертизу різні сторони кримінального судочинства — 
обвинувачення та захисту. У такому випадку виникає багато питань 
щодо черговості проведення дослідження кожною із сторін. Виходом 
з цього положення може стати призначення комісійної експертизи. 
Але і в цьому випадку залишаються питання щодо місця проведення 
експертизи, необхідного обладнання, строків проведення тощо. У п. 8 
ст. 101 КПК України зазначається: “якщо для проведення експертизи 
залучається кілька експертів, експерти мають право скласти один вис-
новок або окремі висновки”. На наш погляд, дане положення потрібно 
розширити з урахуванням зазначеної вище можливості призначення 
експертиз різними сторонами одночасно по відношенню до одних і тих 
саме об’єктів. Хоча, можливо, на етапі формування змагальної системи 
судочинства, який відбувається сьогодні, дані пропозиції є передчас-
ними. Нам здається, що вони стануть необхідними після виникнення 
подібних ситуацій на практиці з відповідним їх вирішенням.

Оскільки у КПК не конкретизовано порядок проведення судової 
експертизи у державних експертних установах, він повинен бути опи-
саний у відповідному Законі України. Головною організуючою ланкою 
будь-якого експертного закладу є керівник, тому потрібно детально 
описати його права, обов’язки та обмеження в діяльності. Це можливо 
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зробити, виклавши всі позиції однією статтею під назвою “Проведен-
ня експертизи в експертній установі”, як пропонують А.І. Лозовий та  
Е.Б. Сімакова-Єфремян [9]. Але, на нашу думку, зазначені положення 
слід викласти окремими статтями, як це зроблено у відповідних законах 
країн ближнього зарубіжжя, наприклад у ст. 14–25 Закону РФ “Про 
державну судово-експертну діяльність у Російській Федерації” [6].
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резюме
Рассмотрены отдельные положения Уголовного процессуального кодекса Украины 

и Закона Украины “Про судебную экспертизу”, которые регламентируют проведение 
экспертизы и даны предложения относительно их усовершенствования.

Summary
Separate positions of the Criminal judicial code of Ukraine and Law of Ukraine are 

considered “About judicial examination”, that regulate examining and given suggestions in 
relation to their improvement.
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суЧасНа класифікація  
метОдіВ судОВОї експертизи

Експертне дослідження — творчий процес, у якому проявляється 
вміння експерта з урахуванням особистого досвіду, знань і володіння 
методами й досягненнями різних наук вирішувати поставлені перед  
ним завдання. Під методом розуміється система регулятивних прин-
ципів, норм практичної або теоретичної діяльності людини. Він відоб-
ражає принцип підходу до проведення теоретичного дослідження або 
практичної діяльності, спрямований на досягнення певної мети, що 
відповідає можливостям методу.

Розрізняють: методи дослідження, що застосовуються в науках 
при розробці теоретичних і експериментальних проблем; методи, що 
застосовуються в експертній діяльності.

Метод судової експертизи — це система логічних і інструменталь-
них операцій (способів, прийомів) одержання даних для вирішення 
питання, поставленого перед експертом. Не всякі методи, що засто-
совуються в інших галузях діяльності, можуть бути рекомендовані для 
використання в експертній практиці. До них пред’являється ряд специ-
фічних вимог: наукова обґрунтованість; допустимість до застосування; 
наочність; законність і етичність; безпека для експерта, збереженість 
об’єктів дослідження; рентабельність.

У структурі експертного методу присутні три частини: фундамен-
тальна (в ній викладаються наукові положення, на основі яких ство-
рений метод, і уявлення про результат його застосування); операційна 
(містить дії, операції, прийоми здійснення методу); технічна (включає 
різні матеріальні ресурси, прилади, які дозволять реалізувати метод).

Важливе значення для підвищення ефективності експертної діяль-
ності має класифікація методів судових експертиз. Відомо, що експерт, 
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як правило, користується методами різних наук. Рішення конкретного 
завдання й цілісність об’єкта пізнання неможливі з використанням 
якого-небудь одного методу і потребують від експерта застосування 
різних за характером й джерелом походження методів. Наявність 
численних методів судової експертизи припускає необхідність їхньої 
класифікації й систематизації.

Основними підставами класифікації методів стосовно до потреб 
експертної практики є їхня спільність і субординація. Такий підхід 
дозволяє виділити чотири рівні класифікації методів судової експер-
тизи.

Перший — це загальний діалектичний метод, який визначає пріо-
ритетний напрямок і є методологічною основою будь-якого наукового 
дослідження. Він є єдиним загальним методом пізнання, однак він не 
виключає використання також і інших наукових методів пізнання, що 
суппідрядні загальному методу, які знаходять застосування в повсяк-
денній діяльності експертів. Цей метод містить у собі такі формально-
логічні категорії, операції пізнання, як: аналіз, синтез, порівняння, 
узагальнення, індукція, дедукція й ін., які враховують основні етапи й 
закономірності процесу пізнання.

Аналіз — це метод дослідження, що полягає в розчленовуванні 
цілого, системи на складові елементи. При аналізі, таким чином, або 
досліджувані об’єкти піддаються фактичному розчленовуванню, або  
досліджувані питання піддаються уявному розчленовуванню за допо-
могою логічних прийомів абстрагування, переходу від одного рівня 
спільності до іншого, від одного ряду властивостей до іншого тощо.

Синтез — це дослідження, що складається з інтеграції (об’єднання) 
окремих елементів, утворення системи уявлень єдиного цілого. У ре-
зультаті застосування синтезу одержують нове знання, що викорис-
товується для подальшого вивчення об’єкта, висновків про об’єкт. 
Синтез, таким чином, немислимий без аналізу, тобто без операцій 
розчленовування й виявлення окремих елементів цілого, що становлять 
об’єкт дослідження.

Порівняння — це метод зіставлення досліджуваних фактів, явищ, 
у процесі якого здійснюється виділення ознак, властивостей об’єкта, 
пізнання їхнього змісту й значення, оцінка місця й практичної цінності 
порівнюваних об’єктів. Зміст методу порівняння засвідчує, що його 
сутність являє собою логічну операцію, в процесі якої застосовуються 
також аналіз і синтез, узагальнення й аналогія. Порівняти — значить 
відрізнити як рівне собі від іншого, а також знайти в іншому те ж саме, 
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що нам відомо, або подібне з ним. Метод порівняння має важливу роль 
в ідентифікаційних експертних дослідженнях.

Індукція й дедукція. Це парні, взаємозалежні способи мислення, 
пізнання. Індукція — спосіб пізнання від часткового до загального. 
Основою даного способу пізнання є повторюваність явищ дійсності, їх-
ніх властивостей і ознак. Виявляючи подібні ознаки в багатьох об’єктах, 
можна зробити висновок про те, що ці ознаки властиві всім об’єктам 
(предметам) певного класу. Знаючи, що у світі існують незліченні за-
кономірні зв’язки, у будь-якому явищі є щось загальне, спільне, а тому 
експерт може через пізнання окремого піднятися до пізнання загально-
го, закономірного. Дедукція — спосіб міркування, при якому висновок 
будується від загального до окремого. Він використовується для того, 
щоб одержати в явному виді ту інформацію, що неявно передбачається. 
Дедуктивний процес починається із загальних положень і закінчується 
застосуванням загальної істини до тієї або іншої конкретної ситуації. 
Слід зазначити, що експертне пізнання не обмежується реалізацією 
названих вище універсальних логічних методів. Вони використовують 
весь апарат логіки, з усіма її сучасними відгалуженнями й напрямками, 
що відкривають нові шляхи пізнання.

Другий — це загальнонаукові (загальні) методи, які являють собою 
систему певних правил, прийомів, рекомендацій, що сприяють вивчен-
ню конкретних об’єктів, явищ, предметів, фактів. До них відносяться: 
спостереження, вимір, опис, експеримент, моделювання й ін. Це уні-
версальні методи дослідження й вони використовуються для вирішення 
великої групи питань, які ставляться перед судовою експертизою.

Спостереження — це навмисне, планомірне, цілеспрямоване сприй-
няття, що вживається з метою вивчення якого-небудь об’єкта, явища, 
процесу. Цілеспрямованість і організованість при спостереженні не 
тільки дозволяють сприймати спостережуваний об’єкт як щось ціле, 
але й дають можливість розпізнати в ньому одиничне й загальне, стан 
предмета, його зміни, розрізнити деталі, встановити деякі види його 
зв’язків з іншими об’єктами й т.п. Тим самим спостереження об’єднує 
у собі й почуттєве, і раціональне пізнання.

Вимір — це сукупність дій, виконуваних за допомогою засобів 
вимірювання з метою знаходження числового значення величини в 
прийнятих одиницях виміру. Способи вимірювання підрозділяються на 
два види: прямі (безпосередні) і непрямі (опосередковані). У першо-
му випадку результат одержують безпосередньо шляхом застосування 
вимірювальних приладів і засобів. У другому — результат одержують 
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шляхом з’ясування залежності між пошукуємою й безпосередньо ви-
мірюваною величиною на основі певного рівняння. Об’єктами виміру 
є різні характеристики предметів, явищ, процесів, а токаж розміри, 
маса, обсяг, температура, тимчасові інтервали, швидкість руху тощо. 
Для встановлення цих параметрів використовуються різного роду ви-
мірювання і обчислення.

Опис — це фіксування узагальнених результатів спостереження, 
вимірювання з допомогою засобів письмової мови. Такий опис завжди 
упорядкований, оскільки використовується прийнята термінологія 
позначення результатів спостереження або вимірювання об’єкта й об-
грунтованої системи визначень відносно ознак, властивостей об’єкта. 
Опис може бути: безпосереднім, коли відображаються результати спо-
стереження об’єкта самим експертом; опосередкованим, коли в ньому 
зазначені результати, отримані іншими особами або за допомогою 
технічних засобів (наприклад, ЕОМ).

Експеримент — це дослідна дія, спеціально здійснювана для штуч-
ного кількаразового спостереження об’єкта, явища з метою виявлення 
природи, сутності властивостей, характеристик і інших особливостей 
спостережуваного об’єкта, явища. Цей метод полягає у вивченні про-
цесів, що цікавлять експерта, в умовах, максимально близьких до умов, 
що мають місце в момент події, що сталася, з урахуванням можливої 
функції варіаційності. При цьому він являє собою єдність трьох момен-
тів, без яких не може бути досить надійним і ефективним: 1) технічний 
і теоретичний базис. Це, насамперед, рівень технічної озброєності екс-
перта, його знань про пізнаваний об’єкт, про принципи функціонуван-
ня приладів і надійності одержуваних з їхньою допомогою результатів; 
2) упорядкованість експериментальних дослідів. Експеримент — це 
сукупність предметно-почуттєвих дій, характер яких у кожному кон-
кретному випадку визначається метою й природою досліджуваного 
об’єкта; 3) одержання висновків, що підтверджують або спростовують 
експертну гіпотезу., що існувала до проведення експерименту. Експе-
римент широко застосовується в судовій експертизі, наприклад, при 
одержанні експериментальних зразків, виявленні механізму взаємодії 
об’єктів і процедур, слідоутворення тощо.

Моделювання — це опосередковане дослідження закономірностей 
досліджуваного об’єкта в основному в тих випадках, коли він недоступ-
ний для безпосереднього вивчення. Таким чином, суть моделювання 
полягає в заміщенні об’єкта пізнання моделлю й вивчення моделі з 
наступним розповсюдженням результатів вивчення на об’єкт пізнання. 
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Під моделлю розуміється така матеріальна або уявна система об’єкта, 
що моделюється, яка відтворює істотні ознаки, властивості об’єкта-
оригіналу. За способом реалізації моделювання розрізняють: уявне, 
фізичне, математичне, змішане.

Третій рівень. Методи цього рівня названі конкретно-науковими 
методами судової експертизи. Під конкретно-науковими методом ро-
зуміється система певних правил, рекомендацій з вивчення конкретних 
властивостей і ознак об’єктів. Сюди відносять: інструментальні, аналі-
тичні й інші допоміжні технічні методи, які застосовуються або в одній, 
або в декількох науках. При розгляді методів експертного дослідження 
необхідно враховувати, по-перше, конкретний характер розв’язуваних 
завдань, (наприклад, у криміналістичній експертизі — виявлення якої-
небудь конкретної властивості, ознаки має значення лише в сукупності 
з іншими ознаками, установленими за допомогою інших методів), 
по-друге, специфічність реалізації методу, стандартного обладнання, 
апаратів і інших технічних засобів. Така специфічність обумовлена 
особливостями предмета й об’єкта судової експертизи.

Методи цього рівня в судовій експертології прийнято системати-
зувати відповідно до їх загального науково-технічного призначення й 
отриманих результатів на 12 основних класів: вимірювальні, мікроско-
пічні, фотографічні, фізико-технічні, спектральні, рентгенографічні, 
хроматографічні, електрохімічні (фізико-хімічні), аналітико-хімічні, 
радіаційні, математичні, електронно-обчислювальні. Всі перераховані 
класи методів характеризуються своїми принципами й набором техніч-
них засобів. При цьому вони спеціалізовані й спрямовані на вивчення 
окремих фактів, властивостей, ознак об’єктів судової експертизи.  
У пізнавальній практичній діяльності експертові не слід захоплюватися 
одним методом і недооцінювати інші. Успіху можна досягти лише при 
розумному їхньому сполученні й доповненні, перевірці результатів дос-
лідження, що досягаються різними методами. Важливо користуватися 
ними комплексно.

Четвертий рівень — це спеціальні методи, функції яких виконують 
спеціалізовані методики експертного дослідження. Методика експерт-
ного дослідження є істотною ознакою кожного роду й виду експертизи. 
Вона визначається природою досліджуваних об’єктів і питаннями, які 
ставляться слідчими й суддями й здійснюються експертами певної 
спеціальності. Методика експертного дослідження характеризується, 
насамперед, системою (сукупністю) методів. Методи й технічні засо-
би експертизи запозичаються із природничих, технічних і інших наук.  
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В експертному дослідженні вони застосовуються в трансформованому 
виді, що обумовлюється своєрідністю завдань і специфічністю об’єктів 
експертизи. При цьому вони відрізняються якісно новими формами й 
процедурами їхньої реалізації, тобто своєрідною системою використан-
ня методів, приладів і апаратури. Причому відбувається не механічне 
залучення їх в експертну техніку, не елементарне запозичення, а синте-
зування, перетворення у відповідності зі своєрідною цілеспрямованістю 
їхнього застосування.

О.і. перепічка, судовий експерт

Донецький НДІ судових експертиз

кОмплексНа експертиза та кОмплекс 
експертиз: пОріВНяльНий аНаліз

При розслідуванні правопорушень з метою отримання повного до-
казового комплексу слідчими призначаються експертизи, на вирішення 
яких ставляться питання, що належать до різних галузей знань. Аналіз 
експертної та судової практики свідчить, що у більшості випадків ви-
носиться документ про призначення комплексної експертизи, хоча 
значна частина питань в ньому не є комплексними, а за своєю суттю 
передбачають проведення окремих експертиз, не пов’язаних між со-
бою, і складають комплекс експертиз. У теоретичних концепціях та в 
експертній практиці також немає єдиного підходу щодо розмежування 
комплексної експертизи та комплексу експертиз, що створює дифе-
ренційне оформлення висновків експертів та обумовлює неадекватну 
їх оцінку у суді.

В зв’язку з цим виникла необхідність у розробці критеріїв роз-
межування комплексної експертизи та комплексу експертиз, надання 
рекомендацій експертам в оформленні висновків.

Термін “комплекс” походить від лат. “complexus”, що означає су-
купність, зв’язок. У тлумачному словнику російської мови під редакцією 
Кузнєцова зазначено, що комплекс — це “сукупність, поєднання пред-
метів, явищ, дій, властивостей” [1]. Тлумачення терміну “комплекс - 
ний” у багатьох словниках зводиться до характеристики “з’єднаний, 
той, що утворює комплекс”. Проте, у цьому випадку термін “комплекс” 
доцільно тлумачити як “сукупність, поєднання об’єктів, предметів, 
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дій, тісно пов’язаних й взаємодіючих між собою, що утворюють єдину 
цілісність” [2]. У теорії кримінального процесу комплексна експертиза 
призначається “в тих випадках, якщо встановити ту чи іншу обставину 
неможливо шляхом проведення окремих експертиз або це виходить 
за межі компетенції одного експерта чи комісії експертів” [3, с. 341].  
У теорії судової експертизи під комплексною розуміють експертизу 
“при проведенні якої вирішення питання неможливо без одночасної 
сумісної участі фахівців у різних галузях знань для формулювання  
спільного висновку” [4, с. 170]. Законодавець визначає, що “комплекс-
ною є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань 
різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних 
напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного 
(інтеграційного) завдання (питання)” [5, п. 1.2.10]. Що стосується 
комплексу експертиз, то законодавець уникає даного терміну, але за-
значає про його існування як явища: “Якщо в одному документі про 
призначення експертизи (залучення експерта) є питання, що стосують-
ся різних видів експертиз, не пов’язаних між собою, керівник установи 
визначає, які питання підлягають вирішенню у відповідному підрозділі 
та послідовність їх виконання” [5, п. 4.3]. На підставі зазначеного мож-
на стверджувати, що термін “комплекс” характеризує обставину, що 
вказує на кількість (множинність) досліджень, а термін “комплексна” 
є властивістю різносторонніх підходів, методів для отримання єдиного, 
цілісного результату. Так, наприклад, за одними й тими ж документами 
судом було призначено комплекс експертиз: економічну — для визна-
чення документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових 
коштів та технічну експертизу документів — для встановлення факту 
наявності чи відсутності внесення змін до наданих чеків. При прове-
денні дослідження кожний з експертів проводив власне, відокремлене 
дослідження, не спираючись на висновки, що надані іншим експер-
том. При комплексному ж дослідженні при формулюванні висновків 
враховуються результати досліджень, що були зроблені кожним з екс-
пертів. Як слушно зазначають Л.Г. Еджубов та Є.С. Карпухіна “при 
проведенні комплексної експертизи об’єкт як би розпадається на низку 
спеціальних об’єктів, що самостійно досліджуються кожним “вузьким” 
спеціалістом” [6, с. 18]). Так, наприклад, у проекті Науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки та призначення комплексних судо - 
вих експертиз та експертних досліджень, що виконуються комісією 
експертів, розроблених Е.Б. Сімаковою-Єфремян, наводиться алгоритм 
проведення комплексної балістичної та матеріалознавчої експертизи 
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при вирішенні питання, чи є пошкодження вогнепальним. Експерт-
баліст досліджує пошкодження на перепоні та встановлює його харак-
теристики (діаметр, глибина, напрямок каналу, одиночне (множинне), 
наскрізне (глухе), вхідне (вихідне), діаметр осипу), наявність снаряду, 
нашарувань і бризок, навколо пошкодження. Експерт-матеріалознавець 
досліджує пошкодження та прилеглі ділянки, відбирає проби речо-
вини нашарувань, бризок, за якими визначає,чи є вони продуктами 
пострілу (кіптява, зерна пороху) і бризками мастила. Дослідженням 
пояска обтирання на стінках каналу пошкодження встановлюється вид 
металу предмета, що утворив цей поясок. При формуванні висновку 
експертами враховуються результати досліджень, отримані кожним з 
експертів, при цьому висновок не виходить за межі їхньої компетенції 
і обґрунтовується результатами використання різних методів.

Таким чином, до критеріїв розмежування комплексу експертиз від 
експертизи комплексної слід віднести:

1) можливість проведення окремих, “незалежних” одна від іншої 
експертиз та оформлення їх у різних висновках експерта (у разі мож-
ливості відокремлення має місце комплекс, при неможливості розпо- 
ділу — комплексна експертиза);

2) можливість формування власного висновку без використання ре-
зультатів, що отримані під час досліджень з іншої галузі знань (у випад-
ку, коли неможливо провести експертизу без використання результатів 
досліджень в іншій галузі знань, має місце комплексна експертиза;

3) дотримання меж компетенції у висновку (у комплексі експертиз 
можна чітко відмежувати межі спеціальних знань);

4) спрямованість досліджень на формування єдиного, цілісного 
висновку (на наш погляд, у випадку неможливості надання спільного 
висновку без виходу експерта поза межі його компетенції має місце 
комплекс експертиз).

Проте, не завжди можна чітко відмежувати комплекс експертиз 
від експертизи комплексної. Таке становище має місце, наприклад, 
при дослідженні підписів. Експертом з ТЕД здійснюється дослідження 
щодо встановлення факту наявності/відсутності попередньої технічної 
підготовки підпису, способу його виконання. У відповідності до отри-
маних результатів, експерт-почеркознавець або проводить подальше 
дослідження, або припиняє, обґрунтовуючи це тим, що наданий підпис 
не є почерковим об’єктом. Проблемним питанням є те, що у даному 
випадку визначення способу виконання підпису та встановлення від-
сутності його попередньої технічної підготовки є обов’язковою части-
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ною дослідження, однією з його стадій. Внаслідок цього оформлювати 
в окреме провадження дослідження у галузі технічної експертизи до-
кументів є недоцільним. Також у випадку надання експертом з ТЕД 
висновку, що досліджуваний підпис є зображенням, виконаним за 
допомогою комп’ютерної техніки, відмова експерта-почеркознавця 
проводити дослідження стає обґрунтованою та не містить ознак пра-
вопорушення, передбаченого ст. 385 КК України, оскільки спирається 
на результати, отримані у іншій галузі знань, як на об’єктивні дані 
(властивості комплексної експертизи). У той же час експерт з ТЕД не 
має права підписувати висновок почеркознавчої експертизи, оскільки 
він не володіє знаннями з питань ідентифікації особи за почерковими 
навичками (властивість комплексу експертиз). Таким чином, у даному 
виді експертиз наявні як ознаки комплексної експертизи, так і ознаки 
комплексу експертиз.

Логічним вирішенням таких ситуацій, на наш погляд, є оформлен - 
ня єдиного висновку із підписанням кожним експертом виключно 
власної частини, з одночасним зазначенням, що така експертиза є 
комплексною — що вказує на використання інших спеціальних знань 
та формування висновку на підставі цих даних.
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суЧасНі іННОВаційНі засОби  
підгОтОВки експертіВ В україНі

Останніми десятиліттями в педагогіці, дидактиці, наукознавстві 
невпинно зростає рівень вивчення та практичного застосування різно-
манітних інновацій в юридичній освіті, правничій науці і практиці пра-
восуддя та судочинства. Адже завдяки результатам прогресивних дослід-
жень, що масово проводяться вченими юристами України, Європи та 
світу в цілому, можна зробити висновок про те, що новітні інноваційні 
технології в сучасному світі здатні суттєво змінити наше уявлення про 
способи, методи і засоби навчання та виховання людини, яка перебуває 
в освітньому середовищі та сфері практичної діяльності.

Сучасні інноваційні засоби і технології, які ґрунтуються на нових 
методологічних засадах, відкривають перед суспільством велику кіль-
кість додаткових можливостей у різних сферах життя, зокрема право-
вому, економічному, культурному, соціальному тощо.

Вже понад п’ятдесят років наше суспільство розвивається в умовах 
автоматизації, комп’ютеризації, інформатизації, але аналіз сучасного 
стану правової освіти в Україні та у світі в цілому, дозволяє зробити 
висновки, що на цьому важливому терені настала“освітня криза”, 
оскільки вона є частиною старої освітньої номенклатури і не встигає 
за сучасною інформаційною добою, потребами реального електронного 
освітнього простору.

“Інформаційне соціально-комунікаційне суспільство”, а в даний 
час і “електронне суспільство” висуває нову освітню ідею і потребує 
формування нової креативної фази в історичному розвиткові передо-
вих країн на основі використання сучасних засобів пізнання: онлайн-
курсів, інтерактивних методик, ноотехнологій і грід-технологій. Тобто, 
не прихід“постіндустріального” суспільства, а створення нового соці-
ального зразка, що є результатом“другої індустріальної революції”, яка 
в основному ґрунтується на мікроелектронній технології, ноотехнології 
та грід-технології. Сьогодні спостерігається зростаюча кількість людей, 
яка в зв’язку з розвитком трансформаційних інноваційних процесів, 
втягується в безпрецедентне розмаїття інформаційно-орієнтованих 
типів і сфер освітньої, наукової і праксеологічної діяльності. Техно-
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логічно наукові й технічні працівники збирають і продукують інфор-
мацію, менеджери й фахівці опрацьовують її, викладачі й працівники 
соціально-комунікаційної індустрії поширюють її в освітній простір, 
наукову діяльність і практику. Фактично цей процес“інформатизації” 
не залишає недоторканою жодну сферу соціальної активності: від по-
всякденного життя до міжнародних відносин та від сфер дозвілля до 
виробничих відносин [2; с. 362].

Деякі вчені, такі як Е. Гідденс, Ю. Хабермас, Г. Шиллер вважають, 
що становлення та розвиток інформаційного суспільства пов’язаний 
не лише з технологічним розвитком та збільшенням кількості оброб-
люваної інформації, що використовує суспільство, а з новою якістю та 
характеристикою цієї інформації.

В даному дослідженні вважаємо за необхідне всебічно дослідити та 
проаналізувати якісно нові креативні підходи до тенденцій розвитку 
процесу навчання, виховання і реального стану сучасного інституту 
освіти в нашій державі.

На нашу думку, необхідною умовою подальшого розвитку авто-
матизації, комп’ютеризації, інформатизації суспільства є соціально-
комунікаційна інформатизація правової освіти на основі використання 
дистанційного і онлайн навчання в школах, юридичних вузах, центрах 
перепідготовки і підвищення кваліфікації юридичних кадрів тощо. Оче-
видним є факт, що в даний час необхідно змінити і якісно реформувати 
вітчизняну систему правової освіти і впровадити у сферу її діяльності 
новітні інтерактивні методики BEEZONE-технології, ноотехнології, 
грід-технології, інформаційні та телекомунікаційні технології в освіт-
нє середовище, наукову діяльність і практичну сферу. Це обумовлено 
тим, що саме ці новітні ідеї, інновації, засоби, методи, методики 
BEEZONE-технології, ноотехнології і грід-технології стануть основою 
розвитку інтелектуального потенціалу нації в ХХІ сторіччі та сприяти-
муть подальшому прогрес, розвитку практичної, наукової та освітньої  
сфери.

Водночас беззаперечним є той факт, що під поняттям“інформаційні 
технології” слід розуміти сукупність засобів, методів та способів, які 
використовуються для пошуку збору, обробки, оцінки та передачі 
інформації, а також для отримання в результаті цієї діяльності якісно 
нової інформації про певний процес, явище, подію тощо.

Вважаємо, що впровадження нових інформаційних технологій в 
освітній процес юридичних вузів, з урахуванням особливостей сучас-
ного стану технологій навчання та виховання, є необхідною умовою 
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для подальшого розвитку інституту юридичної освіти в Україні, ство-
рення єдиної відкритої освітньо-наукової системи поширення правових 
знань.

В даний час сучасні освітні технології є одним із головних елементів 
системи юридичної освіти, оскільки вони безпосередньо спрямовані на 
досягнення головної мети: навчання і виховання. Відомо, що під освіт-
німи технологіями розуміють як безпосередню реалізацію навчальних 
планів і навчальних програм, так і процедуру, технологію передавання 
студенту системи юридичних знань, а також використання методів і за-
собів для створення, збирання, передавання, збереження і оброблення 
інформації в конкретній галузі правничої освіти, юридичної науки, 
практики конституційного, цивільного, господарського, адміністратив-
ного, ювенального, кримінального судочинства. Д. Лайон справедливо 
зазначає, що в даний час наука накопичила величезний досвід з пере-
давання знань від викладача до студента, створення новітніх технологій 
освіти, навчання і виховання, а також з побудови їх моделей [3].

Разом із тим сучасні технології, які використовуються в юридичній 
освіті, значно посилюють мотивацію навчання студентів, сприяють роз-
витку методологічного креативного мислення, використанню великої 
кількості різноманітних технічних засобів і методів пізнання тощо. 
Такою інновацією в освітньому просторі є дистанційне і віртуальне 
онлайн навчання, яке здатне забезпечити сучасні вимоги та потреби 
освітньої системи і освітнього простору.

Здійснивши всебічний аналіз сучасного освітнього проекту, В.А. Ясу - 
лайтіс справедливо зазначає, що упродовж останніх десятиріч світове 
співтовариство охоплене про цесом інформатизації, який пов’язаний 
практично з усіма сферами люд ської діяльності, включаючи й освіту. 
Завдяки новим інформаційним технологіям виникла нова — дистанцій-
на — форма навчання (ДН), що синтезує, інтегрує, узагальнює багато-
річний досвід використання та впровадження як новітньої, так і заочної 
форми навчання, яка була широко розвинена у нашій державі.

Окрім того, ДН адаптує в собі кращі зразки, ознаки, риси як но-
вітніх, так і традиційних форм навчання (очної, заочної, екстернату) і 
добре з ними інтегрується. Існує думка, що всі відомі форми навчання 
зіллються у перспективі в одну з пере вагою характеристик сучасного 
ДН. Саме тому дистанційне навчання часто називають основною, ба-
зовою формою навчання, яка буде здійснюватися у XXI столітті.

ДН як нова форма навчання передбачає також і нову форму ре-
алізації освіти — дистанційну. ДН не може бути зовсім автономною 
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системою, оскільки має ті ж цілі, що й очне, і засноване на відповідних 
державних стандартах, вста новлених для тих чи інших спеціальностей, 
курсів, дисциплін. Дистанційне та традиційне навчання при однаковому 
змісті відрізняються формами подачі матеріалу, технологією взаємодії 
викладача та студентів. Методи, засоби, організація навчального про-
цесу в дистанційній формі зумовлені специфікою використовуваної 
технологічної основи (самостійних комп’ютерних телекомунікацій, 
системних комп’ютерних телекомунікацій, які реалізуються у комп-
лексі з друкованими засобами, компакт-дисками, кейс-технологіями 
тощо). Дистанційному та традиційному навчанню властиві одні й ті 
ж педагогічні та ди дактичні принципи організації овітнього процесу  
(науковість, системність і систе матичність, активність, диференціація 
та інтегралізація тощо), але в ДН вони реалізуються за допомогою спе-
ціальних способів, зумов лених специфікою ДН та наявними потужни- 
ми можливостями інформаційного середовища Інтернет [6; с. 5].

Таким чином, дистанційне навчання — це така організація освіт-
нього процесу, при якій основною є самостійна робота людини, що 
навчається. Сутність цього виду навчання полягає у використанні 
сучасних дистанційних технологій, що застосовуються для подання 
лекційного матеріалу та практичних робіт тощо. Серед цих технологій 
найвагомішими на даний час є: мультимедійні демонстраційні досліди; 
ілюстративні аудіо- та відео- матеріали; бази даних та знань; міжнародні 
стандарти та системи; он-лайн відео конференції, відеосемінари (відео-
конференції і відеосемінари в реальному часі) [4; с. 268].

В дистанційному навчанні широко використовуються сучасні авто-
матизовані банки даних (електронні бібліотеки), комп’ютерні системи, 
інтерактивні інформаційні технології (ноотехнології, грід-технології).

Цікавий досвід використання дистанційного навчання накопиче- 
ний в Україні. Так, наприклад, В.А. Ясулайтіс узагальнив багатолітній 
досвід використання інформаційних технологій в Міжнародній академії 
управління персоналом (МАУП), який приведений нижче [6, с. 6].

Практика показує, що інформаційні технології використовуються 
у дистанційному навчанні в МАУП таким чином: по-перше, для роз-
міщення основного навчального матеріалу: а) розміщення опорного 
конспекту; б) відеокасети; в) електронних підручників із засобами 
мільтимедіа; г) електронних бібліотек; д) телебачення (МАУП, вико - 
ристовує приватні і національні канали); по-друге, для взаємодії ви-
кладача і студента: а) спілкування (форуми, дискусії, ...); б) електронна 
пошта; в) телеконференція on lineта off line; г) відео конференція з голо-
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совим зворотнім зв’язком; д) двостороння відео конференція; по-третє, 
для забезпечення самостійної робота студентів, розміщення результатів 
їхньої роботи: а) самостійна робота; б) користування друкованими 
матеріалами; в) робота з електронними підручниками-тренажерами; 
г) розміщення результатів роботи у засобах телекомунікації; д) участь 
у конференціях; ж) використання послуг електронних бібліотек; по-
четверте, з метою контролю рівня знань ї умінь студентів: а) тестуван-
ня; б) іспити (звичайні та за допомогою телекомунікаційних засобів);  
в) поточні завдання, курсові та дипломні роботи.

Узагальнений досвід дистанційного навчання в МАУП показує, 
що засвоєння нового матеріалу відбувається з допомогою лекційних, 
практичних та лабораторних робіт, самостійного опрацювання лекцій-
ного матеріалу, що подаються у вигляді: електронних підручників за 
матеріалами лекцій; електронних методичних розробок для підготовки 
до семінарів та практичних занять; електронних лабораторних практи-
кумів; комп’ютерних тренажерів [4; с. 268].

На нашу думку, перелік найвагоміших новітніх дистанційних і 
віртуальних онлайн технологій в сучасній освіті можна продовжувати, 
адже цей список дуже широкий, і до таких технологій ми відносимо 
всі можливі сьогодні інтерактивні способи, методи і засоби, що ви-
користовуються для отримання студентами нових знань; різні технічні 
засоби, що дають змогу студентам краще сприймати нову інформацію; 
останні доробки вітчизняних і зарубіжних вчених для кращого засво-
єння отриманих знань тощо.

Сьогодні серед дослідників ще не існує єдиного поняття, визна-
чення сутності відкритого та дистанційного навчання (ДН). Скоріш за 
все, існує багато підходів до визначення і тлумачення даного терміну. 
Відомо, що саме поняття“дистанційне навчання” було сформульоване 
такими вченими, як М. Томпсон, М. Мур, А. Кларк, і Д. Кіган. Кожен 
з цих авторів підкреслював окремий аспект цього методу. Але лише 
Десмонд Кіган зробив спробу гармонійно поєднати більшість визначень 
і на цій основі сформулював такі важливі особливості характеристики 
дистанційного навчання:
–  поділ викладача та студента в часі або просторі, або ж і в часі, і в 

просторі одночасно;
–  визнання навчальним закладом: процес навчання визнається або 

сертифікується якою-небудь освітньою установою або організацією. 
Такий тип навчання відрізняється від самонавчання — власними 
силами, без офіційного визнання з боку навчального закладу;
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–  використання значної кількості технічних засобів (друкарських, 
аудіо- та відеозаписів або комп’ютерів), що об’єднує вчителів та 
студента і забезпечує донесення змісту навчального курсу до ко-
ристувача;

–  використання специфічних учбових програм та матеріалів. Нав- 
чальні програми курсів дистанційної освіти звичайно перед викорис-
танням проходять попереднє тестування та апробацію фахівцями-
методистами дистанційної освіти;

–  двостороння комунікація, що уможливлює взаємодію студентів і 
тьюторів (персональних викладачів) і відрізняється від пасивного 
сприйняття трансльованої через мережі віщання інформації. Кому-
нікація може бути синхронною або асинхронною;

–  можливість очних зустрічей для проведення тьюториалів (семінарів 
з особистим викладачем), взаємодії учнів один з одним, занять у 
бібліотеках, проведення лабораторних або практичних сесій;

–  індустріальна організація: це означає, що при проведенні велико-
масштабного відкритого та дистанційного навчання має місце поділ 
праці, різні завдання доручаються різним співробітникам, які разом 
працюють у команді розроблювачів курсу;

–  майже повна відсутність постійних навчальних груп протягом 
усього навчального процесу. При дистанційній освіті відбувається 
навчання“поодинці”, що створює можливість для персональних 
(індивідуальних) дидактичних зустрічей [5].
В зв’язку з цим Р. Ленем зазначає, що студенти, яких ми навчаємо, 

більшу частину того, що їм доведеться у своєму житті написати, і велику 
з того, що вони прочитають, побачать на електронному екрані. Вони 
житимуть — уже живуть — у світі електронного тексту. 

Минулі десять років принесли абсолютно надзвичайні зміни в 
цьому відношенні. Уже сьогодні обидві основні професії — медици-
на і юриспруденція — зараз залежать від електронних баз даних [1;  
с. 153].

Водночас, як вказує В.А. Ясулайтіс, з одного боку, дистанційне на-
вчання має свою специфіку і виходить за рамки базового традиційного, 
включаючи додаткове навчання і все, що з ним пов’язане (підвищення 
кваліфікації працівників різних спеціальностей, державних службовців, 
реалізація в суспільстві непрервного удосконалення освіти громадян). 
З іншого — ДН варто розглядати як складову загальної системи освіти, 
причому неодмінно системи безперервної освіти, враховуючи наступ-
ність її окремих ланок.
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У наш час усі етапи ДН базуються на застосуванні нових інформа-
ційних технологій. Основними напрямами їх використання на етапах 
підготовки курсів ДН викладачем є: взаємодії викладача і студента у 
процесі навчання і під час самостійної роботи студента; проведення 
контролю засвоєння навчального матеріалу вказані нижче [6; с. 6–7].

Алгоритм використання інформаційних технологій у дистанційному 
навчанні наступний:

1) Розміщення основного навчального матеріалу (Розміщення 
опорного конспекту; Відеокасети; Електронні підручники із засобами 
мільтимедіа; Електронні бібліотеки; Телебачення (МАУП, приватні і 
національні канали).

2) Взаємодія викладача і студента (Спілкування (форуми, дис-
кусії...); Електронна пошта; Телеконференція on lineта off line; Відео 
конференція з голосовим зворотнім зв’язком; Двостороння відео кон-
ференція).

3) Самостійна робота студентів, розміщення результатів роботи: 
Самостійна робота; Користування друкованими матеріалами; Робота 
з електронними підручниками тренажерами; Розміщення результатів 
роботи у засобах телекомунікації; Участь у конференціях; Використан- 
ня послуг електронних бібліотек.

4) Контроль рівня знань і умінь студентів (Тестування; Іспити (зви-
чайні та за допомогою телекомунікаційних засобів); Поточні завдання; 
Курсові та дипломні роботи).

Україна теж не стоїть осторонь світових тенденцій розвитку елек-
тронного середовища і прагне впроваджувати в освітній процес сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології, зокрема, у 2004 pоці в Київсько-
му національному університеті ім. Тараса Шевченка було створено про-
ект Програми розвитку ООН (ПРООН)“Зміцнення Освітнього Потен-
ціалу Київського національного університету імені Тараса Шевченка”,  
а також відбулося відкриття Регіональної Академії Інформаційних 
Технологій в Освіті (РАІТО). Ця подія викликала велику зацікавленість 
і інтерес викладачів, науковців, студентів, оскільки було створено та 
вдосконалено новітню комп’ютерну мережу, електронну бібліотеку, 
що дозволяє викладачам і студентам знайти необхідну інформацію, 
не виходячи з комп’ютерного класу. Для реалізації цього проекту були 
створені викладачами електронні підручники, мультимедійні навчальні 
посібники, курси лекцій тощо.

Вважаємо, що одним з пріоритетних напрямів розвитку дистанцій-
ного і віртуального онлайн навчання є широке використання всесвіт-
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ньої мережі Інтернет при наданні освітніх послуг студентам (бакалав-
рам, спеціалістам, магістрам), аспірантам і докторантам.

Ці міркування підтримує також і В.А. Ясулайтіс, який справедливо 
вказує, що використання Інтернет-технологій зумовило революцій-
ний прорив у системі освіти всіх країн і особливо в дистанційному і 
онлайн-навчанні. Технічні, організаційні та інформаційні можливості 
Інтернету надали системі ДН багато нових дидактичних властивостей,  
як-от:
–  оперативна передача на будь-які відстані інформації будь-якого об-

сягу, будь-якого різновиду (текстової, графічної, візуальної, звукової, 
статичної, динамічної тощо);

–  оперативна зміна інформації через мережу Інтернет з будь-якого 
робочого місця відповідно до наданих адміністратором прав;

–  необмежений термін зберігання інформації в комп’ютері, можли- 
вість її редагування, обробки, друкування тощо;

–  широкі можливості спілкування викладача зі студентами за допо-
могою мультимедійних засобів;

–  доступ до різних джерел інформації, насамперед до Web-сайтів, від-
далених баз даних, баз знань, матеріалів конференцій, можливість 
оперативної роботи з цією інформацією;

–  можливість організації електронних конференцій, наукових семіна- 
рів, круглих столів, у тому числі в режимі реального часу, комп’ютер-
них аудіо- та відео конференцій;

–  можливість оперативного діалогу викладача зі студентами та сту-
дентів між собою;

–  можливість запиту інформації з будь-якої проблеми через електро-
нні конференції;

–  можливість перенесення отриманих матеріалів на дискету, власні 
носії, друкування їх і робота з ними в зручному режимі.
Створення в Міжрегіональній академії управління персоналом і 

Президентському університеті власних інтегрованих інформаційних 
структур зменшує часові, просторові, фінансові обмеження поширення 
інформації, що суттєво сприяє розвитку системи освіти [6; с. 9–10].

Вище викладене дає підстави для таких висновків:
1. Головною метою даного проекту є відкриття нових можливостей 

для наукової, дослідницької, конструкторської роботи, виховання та 
навчання, а також надання високоякісних освітніх послуг сучасними 
закладами освіти студентам та фахівцям освітнього простору, а також 
сприяння розвитку новим стратегіям освіти, електронному та дистан-
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ційному онлайн-навчанню за допомогою інформаційних та телекому-
нікаційних інтерактивних технологій у системі вищої освіти України.

2. Сьогодні форма дистанційного навчання існує майже в усіх уні-
верситетах Європи, світу і України в тому числі, але перспектива її 
розвитку залежить від реалізації ряду управлінських, організаційних, 
фінансових, кадрових проблем, а тому потребує проведення і вирі-
шення ряду доктринальних заходів, спрямованих на її вдосконалення, 
зокрема таких:
–  вивчення європейського і світового досвіду з метою широкого впро- 

вадження та удосконалення дистанційної і онлайн-освіти в Ук-
раїні;

–  впровадження новітніх цільових програм щодо удосконалення су-
часної системи освіти;

–  проведення досліджень з актуальних проблем дистанційного і он-
лайн-навчання в юридичній освіті;

–  забезпечення відкритості інформації та доступності до електронних 
баз даних, баз знань, зокрема електронних бібліотек, інших електро-
нних методичних розробок та інтелектуальних ресурсів;

–  розробка та впровадження в освітній простір відповідної норма-
тивно-правової бази.
3. З метою підготовки висококваліфікованих кадрів правничої про-

фесії доцільно освітні програми дистанційного та онлайн-навчання 
поділити на три основні пріоритетні напрями:
–  перший, це дослідницький, який передбачає поглиблення освітньої 

діяльності і наукових досліджень в одній з професійно-орієнтованих 
наукових дисциплін;

–  другий напрямок — професійний, який передбачає розвиток та 
формування професійних юридичних знань в окремо обраній галузі 
(конституційного права, цивільного права тощо) і набуття практич-
них управлінських навичок;

–  і третій напрямок — кар’єрний. Даний напрямок передбачає фор-
мування теоретичних знань і практичних умінь та навиків для 
кар’єрного зростання та підготовки до управлінської державотвор-
чої діяльності.
В даний час нашим творчим колективом в Київському національ-

ному університеті імені Тараса Шевченка проводяться комплексні 
наукові дослідження, направлені на розвиток дистанційної віртуаль-
ної онлайн-освіти. В зв’язку з цим проводиться розробка наступних 
творчих проектів:
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–  здійснюється впровадження Лісабонської стратегії забезпечення  
якості вищої освіти в контексті Болонської декларації [7; с. 22–24];

–  ведеться розробка і забезпечується формування нових юридичних 
спеціалізацій, нових навчальних дисциплін, нових курсів та спецкур-
сів, заняття, по яких планується проводити з використанням засобів 
дистанційного віртуального онлайн-навчання [8; с. 7–12];

–  у 2002–2012 навчальних роках здійснили розробку, провели піло-
тажне дослідження і організували експериментальну апробацію в 
навчальному процесі юридичного факультету Київського націо-
нального університету ім. Тараса Шевченка і Навчально-наукового 
інституту підготовки слідчих та криміналістів можливостей новіт-
ньої інтерактивної методики“V3 — Юлій Цезарь” і “Сократ” для 
удосконалення організації проведення навчальних занять з курсу 
“Криміналістика”, “Теорія судового пізнання”, “Судова експерто-
логія” [9; с. 17–22].
Щодо принципів побудови юридичної освіти в Україні, як зазначає 

О. Вінгловська, то тут треба брати до уваги не лише загальні цінності 
(ідеальні стандарти), але й основні засади внутрішньої політики всього 
університету, імперативи дослідницьких і практичних дій. Це зумовлює 
необхідність визначення “векторних стратегій розвитку”, а саме — су-
купність відкритих напрямків, за якими й організується цілеспрямо-
ваний поступ. Це обумовлює необхідність виділення п’ятьох ключових 
принципів, які визначають стратегічні вектори розвитку і виходять з 
того, що юридична освіта має перетворюватися із замкнутої профе-
сійної системи на відкриту систему із додатковими стимулами. До них 
відноситься відмова від жорстких освітянських стандартів на користь 
безперервних інновацій; акцент на пріоритеті вкладення в людський 
капітал, а не підтримці функціональності; перехід від замкнутості до 
включення в міжнародні світові професійні співтовариства; перетво-
рення на центр прикладних дисциплін.

Загалом, в юридичній освіті України уже давно виникла потреба в 
запровадженні нових стандартів надання освітніх послуг та вдоскона-
лення методів навчання, лідером серед яких у світі сьогодні вважається 
використання онлайн-курсів з різних галузей знань. Більшість з них 
розміщена на сайтах Coursera, Udasiti, EdX.

Проект Coursera — навчання мільйонів — це набір безкоштовних 
онлайн-курсів, які надаються провідними вузами світу.

Цей проект стартував в квітні 2012 року і вже в жовтні минулого 
року зайняв перше місце в рейтингу освітніх сайтів журналу Тіme.  
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В листопаді 2012 р. кількість зареєстрованих студентів перевищила  
1,9 млн. осіб з 196 країн. Зокрема, Україна займає 12 місце.

В даний час в проекті беруть участь 35 провідних вузів світу, серед 
яких Каліфорнійський технологічний інститут, Прінстонський, Стен-
фордський і Колумбійський університети. Всього на сайті 200 онлайн-
курсів на англійській і французькій мові, які включають відеолекції, 
текстові конспекти, домашні завдання, тести і екзамени.

Місія Coursera — навчати міліони людей незалежно від матері-
ального достатку, місця життя, віку і роду діяльності. Мета цього про-
екту — змінити метод традиційного навчання.

О. Вінгловська вважає, що такий вид освіти є важливим інструмен-
том запобіганню непрофесійному викладанню та корупції у вітчизня- 
них вишах. На її думку, зазначені новітні методи навчання варто зас-
тосовувати поряд із традиційним викладанням у вишах. Адже ніщо не 
замінить безпосереднє спілкування студента з професором, відкритого 
діалогу з ним, а також жвавого обміну думками в ході дискусій. У світі 
навіть існують наукові дослідження з ефективності онлайн-освіти, які 
доводять, що найкращі результати в освіті забезпечує саме синтез цих 
двох систем [10; с.11].

Щоб даний проект спрацював, слід внести корективи до навчаль-
ного процесу, в якому повинні панувати дисципліни, максимально 
наближені до практики, завдяки чому майбутні юристи в процесі нав-
чання набувають правозастосовного досвіду. Слід також передбачити 
й нетрадиційні форми організації семінарських та практичних занять, 
застосування концепції нових освітніх практикумів, відеозапису дис-
циплін та їх публікації на корпоративних і університетських порталах, 
проведення конкурсів та надання премій студентам і аспірантам, які 
заохочують їх до інноваційної активності [11; с. 11].

Останнім часом в Україні широкого розповсюдження набула така 
форма навчання, як майстер-класи. Провідні високоосвічені та ви-
сокопрофесіональні фахівці в галузі юриспруденції із застосуванням 
новітніх інтерактивних методик навчають студентів особливостям прав-
ничої професії, застосуванню набутих теоретичних знань у практичній 
діяльності. Ключовим моментом тут виступає особистість запрошеного 
на проведення майстер-класу правника, який є прикладом успішної 
конвертації знань у професійний та соціальний успіх та є гарним прик-
ладом для наслідування майбутніми юристами.

Те, що такі методи виправдовують себе на практиці, вдалося пере-
конатися студентам міжнародного Соломонова університету, які завжди 
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з неабияким інтересом відвідують такі майстер-класи практикуючих 
юристів: суддів, адвокатів, правоохоронців та виносять звідти більше 
корисної інформації, ніж після багатогодинних теоретичних лекцій із 
застосуванням норм права.

Тому запровадження саме таких методів навчання здатне пере-
творити юридичні виші та факультети з башти із слонової кістки на 
складний гетерогенний центр стратегічних партнерств у досягненні 
єдиної мети — наближення юридичної освіти до міжнародних стан-
дартів [12, с. 11].

Варто зазначити, що впровадження інноваційних технологій в сис - 
тему освіти нашої держави та формування єдиного інформаційно-
освітнього простору — це пріоритетні напрями сучасної державної 
політики. В Україні відбувається процес створення законодавчо-нор-
ма тивного підґрунтя для активного використання інформаційних тех-
нологій у сфері освіти.

За даними Всесвітнього банку, тільки в США функціонує понад 
3 тис. навчальних закладів, що спеціалізуються на професійному на-
вчанні в діалоговому режимі. У 33 штатах США сьогодні уже створені 
віртуальні університети, причому 85% усіх місцевих коледжів пропо-
нують дистанційні курси в режимі он-лайн. Наприклад, віртуальний 
університет ім. Монтеррея (Мексика) пропонує 15 програм підготов-
ки магістрів за допомогою системи телеконференцій та Інтернету. Ці 
програми охоплюють понад 50 тис. студентів Латинської Америки. У 
Південній Кореї нараховується 50 віртуальних університетів, що про-
понують 66 програм підготовки бакалаврів і охоплюють навчанням 
14550 студентів свого регіону. Кілька сотень дистанційних програм 
пропонують різні університети Європи, активно починає діяти в цій 
сфері і Росія [13, с. 17].

Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду впровадження дистанцій-
ного навчання в освітній простір дозволяє зробити наступні висновки:

1) навчально-науковою і методичною базою для формування ідео-
логії дистанційного навчання став багатолітній досвід заочної форми 
навчання, яка була достатньо розвинутою в ХХ столітті;

2) першопрохідником дистанційного навчання у світі був Відкритий 
Університет Великобританії;

3) оригінальні експериментальні дослідження у галузі дистанцій - 
ного навчання здійснювалися у Стенфордському університеті;

4) значних здобутків у розвитку дистанційної освіти в нашій державі 
досягли Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
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Міжрегіональна академія управління персоналом, Університет розвитку 
людини та ряд інших вузів України;

5) цієї осені (2012 р.) розпочався експеримент в якому приймають 
участь більше мільйона студентів, який проводять найбільші універси-
тети США, що виходять у віртуальний простір;

6) найпотужніші структури вищої освіти України і США виклада-
ють навчальні курси онлайн, аби перевірити, як їхній досвід та освітня 
програма будуть сприйняті світовою аудиторією;

7) Гарвардський та Масачусетський Технологійчний Інститут ство-
рили творчий союз вартістю 60 млн. доларів (38 млн. євро) для запус-
ку edX платформи для проведення інтерактивних навчальних курсів 
онлайн із напрочуд скромною метою “докорінно змінити освіту у 
всьо му світі”;

8) дослідники з Кремнієвої долини, професори Стенфордського 
університету створили онлайн-платформу під назвою Coursera, яка 
дозволить в реальному масштабі часу передавати навчальні курси зі 
Стенфорду, Прістону та інших провідних освітніх закладів світу;

Таблиця 1.  Порівняльний аналіз впровадження освітніх програм онлайн навчання 
в провідних вузах і наукових установах України і США

УКРАЇНА США

Назва установ

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 
Програма розвитку ООН (ПРООН) 
“Зміцнення освітнього потенціалу”

Гарвардський університет 
Платформа edX
Масачусетський Технологічний 
Інститут 
Платформа edX

Регіональна Академія Інформаційних 
Технологій в Освіті (РАІТО)

Стенфордський університет 
Платформа Coursera
Прінстонський університет 
Платформа Coursera

Міжрегіональна академія управління 
персоналом 

Лабораторія комп’ютерних наук  
та штучного інтелекту МІТ

Університет“Україна”

Європейський університет 
управління, безпеки та 
інформаційно-правових технологій

Інтелектуальний форум “Єдина 
Європа”
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9) платформа edX дозволяє проводити інтерактивні навчальні курси 
онлайн для кого завгодно, де завгодно, без жодних вимог до кандидатів 
і, принаймні зараз, безкоштовно;

10) першим головою edX платформи названо Ананта Аграваля, 
директора Лабораторії комп’ютерних наук та штучного інтелекту МІТ 
і одного з першопрохідників прототипу онлайн платформи MITx, який 
пред’являє статистику, що засвідчує результати революційного потен-
ціалу у цій сфері;

11) інтернет, BEEZONE-технології, ноотехнології і грід-технології 
створюють безпрецедентні умови і можливості для розширення меж 
онлайн навчання — проте також піднімають далекосяжні і гострі пи-
тання про традиційну модель університету, інституту, академії;

12) експериментальні дослідження, які здійснюються провідними 
вузами і науковими установами України і США можуть докорінно 
змінити сутність, структуру та технології вищої освіти як в Європі, так 
і в світі. В таблиці 1 приведені результати порівняльного системного 
аналізу впровадження онлайн навчання в провідних вузах і наукових 
установах США і України [14, с. 31–35].
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Національна академія внутрішніх справ

Окремі питаННя прОфесійНОї підгОтОВки 
експертіВ-криміНалістіВ ОВс

Докорінні зміни в соціально-політичних та інших умовах життя 
суспільства і держави на нинішньому етапі розвитку України створили 
передумови для реформування системи кримінальної юстиції у напрямі 
подальшої демократизації, гуманізації, посилення захисту прав і свобод 
людини відповідно до вимог міжнародних правових актів і зобов’язань 
нашої держави перед європейським та світовим співтовариством.

В рамках реформування кримінальної юстиції 13 квітня 2012 року 
Верховною радою України прийнято новий Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України, який 20 листопада 2012 року набрав чинності.

З метою підвищення ефективності та результативності підготовки 
фахівців для органів внутрішніх справ в умовах дії нового КПК Мініс-
терством внутрішніх справ України здійснюються заходи щодо рефор-
мування відомчої освіти. Зокрема, відповідно наказу МВС України від 
20 листопада 2012 року № 1061 “Про організацію підготовки кадрів у 
Національній академії внутрішніх справ”, на базі навчально-наукового 
інституту підготовки слідчих і криміналістів Національної академії 
внут рішніх справ передбачено створення навчально-наукового інститу-
ту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів.
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На вказаний підрозділ покладено підготовку:
–  за денною формою навчання фахівців для експертно-криміналістич-

них підрозділів органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного 
рівня “магістр” за спеціальністю “Судова експертиза” (8.18010003) 
на базі вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “ба-
калавр” із числа осіб, підготовка яких здійснювалася для експертно-
криміналістичних підрозділів, терміном навчання — 1 рік, щорічним 
набором — 100 осіб;

–  за денною формою навчання фахівців для експертно-криміналістич-
них підрозділів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за спе-
ціальністю “Судова експертиза” (8.18010003) на базі профільної 
базової та повної вищої освіта, терміном навчання — 1 рік, щорічним 
набором — 25 осіб;

–  за денною формою навчання фахівців для експертно-криміналістич-
них підрозділів органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного 
рівня “бакалавр” за напрямом “Правознавство” (6.030401) на базі 
повної загальної середньої освіти, терміном навчання — 4 роки, 
щорічним набором — 100 осіб.
Процес підготовки експертів-криміналістів (судових експертів) та 

спеціалістів-криміналістів складний і пов’язаний із специфічністю да-
ної спеціальності, її комплексною природно-гуманітарною основою.

На сьогоднішній день при формуванні професійних якостей екс - 
перта-криміналіста необхідно враховувати наступні об’єктивні і суб’-
єктивні фактори, що впливають на суспільство: постійне вдосконален - 
ня науково-технічних засобів; збільшення обсягів інформації (в за-
гальному розумінні цього слова) в геометричній прогресії; зростання 
кримінальних правопорушень, скоєних складними і витонченими 
способами; зміна політичної та економічної ситуації в країні; зміна 
менталітету людини тощо.

Вважаємо, що під час підготовки експертів-криміналістів слід 
сконцентрувати основну увагу на спеціалізації експертів-криміналістів 
не тільки по об’єктно-методним принципам, але і за конкретними 
видами кримінальних правопорушень. В даний час відзначається, що 
успішно застосовувані раніше методи розкриття вже не спрацьовують. 
Причиною є як “грамотність” осіб що вчинили кримінальне правопо-
рушення, так і правові зміни законодавства, відповідно до яких окремі 
способи і засоби представляються незаконними. Слід також відзначити 
активізацію зусиль адвокатів у ході процесу досудового розслідування. 
У цій ситуації помітно зростає роль експерта-криміналіста в розкритті 
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та розслідуванні кримінального правопорушення. Іноді тільки завдяки 
використанню спеціальних знань експертів-криміналістів вдається 
успішно розслідувати кримінальні правопорушення. Виходячи з цього, 
модель професійної фігури експерта-криміналіста бачиться як особа, 
що володіє різносторонніми знаннями в багатьох галузях науки і техніки 
та одночасно досконало володіє навичками й уміннями застосування 
основних технічних засобів, прийнятих на озброєння органами внут-
рішніх справ. Очевидно, людські можливості не завжди відповідають 
цим вимогам. Тому, ще раз підкреслюючи об’єктивні і суб’єктивні чин-
ники, які впливають на людину в суспільстві, вважаємо, що треба змі-
нити акцент у методах і напрямках підготовки експертів-криміналістів 
для органів внутрішніх справ.

Пропонуємо здійснювати підготовку експертів-криміналістів за 
двома спеціальностями: експерт-криміналіст (судовий експерт); спеціа-
ліст-криміналіст.

Кожна із зазначених спеціальностей також повинна включати 
спеціалізацію, але не більше, ніж по двом-трьом напрямам. Експерт-
криміналіст, який отримує право проведення дактилоскопічної, трасо-
логічної, судово-балістичної, почеркознавчої та портретної експертиз, 
а також техніко-криміналістичної експертизи документів та експертизи 
холодної зброї, як показує вивчення експертної практики, в основно-
му проводить експертизи за двома-трьома конкретними напрямками.  
З іншого боку, помітне зростання нових методів дослідження, а також 
поява нових, раніше не досліджених як вид об’єктів і предметів свід-
чать про ускладнення експертизи в науковому та методичному сенсі. 
Для успішного вирішення експертних завдань необхідно постійне 
самовдосконалення експерта. Якщо враховувати тільки обсяг роботи 
експерта-криміналіста у відповідності з процесуальними та службови-
ми функціями і завданнями, то можна стверджувати про нереальність 
сказаного. Тому випускникові за спеціальністю “експерт-криміналіст” 
слід надавати право проведення експертиз по конкретних напрямках, 
наприклад, криміналістичне дослідження документів. У цьому ви-
падку можна бути впевненим в його професіоналізмі відповідно до 
вимог сьогодення. Кваліфікація буде присуджуватися щодо наданих 
прав проведення експертиз. Таким чином, сказане обумовлено без-
перервним зростанням кількості нових методів дослідження, появою 
нових об’єктів, що вимагають постійного самовдосконалення, а також 
значним обсягом роботи експерта-криміналіста відповідно до її про-
цесуальних і службових функцій.
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Аналогічний стан і зі спеціальністю “спеціаліст-криміналіст”. Як 
правило, в експертно-криміналістичних підрозділах формується графік 
чергувань співробітників, які входять до слідчо-оперативної групи. 
При необхідності вони беруть участь в якості спеціалістів у слідчих 
(розшукових) діях. Як правило, у графік чергувань включаються всі 
співробітники. Однак уявіть експерта-криміналіста, профілюючого в 
основному по криміналістичних досліджень документів, у такій слідчій 
(розшуковій) дії, як огляд місця вбивства із застосуванням вогнепаль-
ної зброї. Утворені стереотипи, не дозволяють визнати негативність 
таких ситуацій. По відношенню до описаного прикладу обов’язково 
виникне негативна реакція, і основним висновком буде твердження  
про необхідність проведення підготовки кожного співробітника екс-
пертно-криміналістичного підрозділу до різних видів огляду місць події 
і його навчання. Якщо ми говоримо про підвищення якості слідчих 
(розшукових) дій, ефективності розкриття і розслідування криміналь- 
них правопорушень, то сьогодні на практиці потрібен експерт-криміна-
ліст, який в якості спеціаліста може посприяти у виявленні, закріпленні 
та вилученні речових доказів при оглядах місць скоєння конкретних ви - 
дів кримінальних правопорушень. Виходячи з викладеного, вважаємо 
актуальною підготовку за фахом “спеціаліст-криміналіст”. Кваліфікація 
спеціаліста повинна проводитися щодо окремих видів кримінальних 
правопорушень.

В.В. хоша, зав. сектору

Харківський НДІ судових експертиз

теОретиЧНі та практиЧНі аспекти  
іНтерпретації ВимОг міжНарОдНОгО  

стаНдарту ISO 17025 з урахуВаННям специфіки  
судОВО-експертНОї діяльНОсті

Одним із актуальних етапів розвитку судово-експертних установ 
Міністерства юстиції України є розширення їх науково-методичної бази 
та поглиблення міжнародного співробітництва в галузі судової експер-
тизи — вступу до Європейської мережі судово-експертних установ —  
European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI).
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Відповідно до Конституції Європейської мережі, члени цієї органі-
зації повинні пройти акредитацію на відповідність міжнародного стан-
дарту ISO 17025. Законодавством України відносно СЕУ не передбачено 
будь-яких форм акредитації, що говорить про необхідність розроблення 
відповідної нормативної-технічної документації.

Стосовно державних СЕУ Мін’юсту України більшість рекомендацій 
(вимог) ENFSI можуть бути реалізовані в рамках прийнятого в нашій 
державі національного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 “Загальні 
вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабора-
торій”, який повністю відповідає ISO/IEC 17025:2005.

Незважаючи на широкий спектр застосування зазначеного стан-
дарту, на сьогодні актуальним завданням є інтерпретація його вимог з 
урахуванням специфіки судово-експертної діяльності.

Відносно лабораторій, що займаються проведенням судових екс-
пертиз, вирішення завдання з розширення сфери діяльності взяла на 
себе міжнародна організація з акредитації ILAC (International Laboratory 
Accreditation Cooperation), що оприлюднила у 2002 році “Посібник 
із застосування ISO/IEC 17025 при акредитації судово-експертних 
лабораторій — G19” (Guidelines for Forensic Science Laboratories ILAC-
G19:2002). Структура вимог та нумерація розділів в даному документу 
така ж, як у стандарті.

Загальна частина Посібника G19 присвячена вимогам до управлін- 
ня (документованим процедурам організації та проведення судової екс-
пертизи) та технічним вимогам лабораторії. Більшість вимог Посібника 
не суперечить сформованим експертним технологіям у СЕУ Мін’юсту 
України, а деякі з них фактично реалізовані у системі експертного за-
безпечення правосуддя.

Для створення методичних основ акредитації судово-експертних 
установ необхідно розроблення рекомендацій по підготовці та оформ-
ленню керівництва з якості судово-експертних лабораторій, положення 
о судово-експертних лабораторіях та галузі їх акредитації тощо.

Слід зазначити, що стандарт ISO/IEC 17025 зобов’язує проводити 
валідацію (оцінку на придатність) кожній знову розробленої або вже 
вдосконаленої методики, а також тих методик, які використовуються 
для випробувань нових об’єктів, раніше не включених у сферу засто-
сування даної методики.

Валідація (оцінка придатності) методики — підтвердження шляхом 
дослідження та надання об’єктивних доказів того, що конкретні вимоги 
до специфічного цільового використовування виконуються.
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Цілями валідації методики є:
1. Підтвердження та надання об’єктивних доказів того, що методика 

дозволяє проводити вимірювання саме тієї величини, для вимірювання 
якої вона і була розроблена, а також, що вона задовольняє встановлені 
до неї критерії;

2. Підтвердження чи оптимізація рівняння, що застосовується для 
обчислення результату вимірювання (перевірка та підтвердження адек-
ватності вибраної математичної моделі вимірюваної величини);

3. Дослідження характеристик результатів вимірювання даною 
методикою (наприклад, повторюваності, відтворюваності, невизначе-
ності вимірювання тощо) і підтвердження їх відповідності поставленим 
вимогам;

4. Встановлення “слабких місць”, суттєвих параметрів методики і 
їх оптимізація.

Крім того, валідація методики повинна проходити специфічно  
(з використанням обладнання, приміщення та персоналу конкретної 
лабораторії), на відповідному правильно працюючому та відкалібро-
ваному обладнанні.

Відповідно до вимог міжнародного стандарту лабораторія повинна 
оцінювати придатність методів до застосування їх у своїй роботі. Прак-
тика валідації судово-експертних методик існує в усьому світі.

Так, аналіз європейської практики в галузі організації судово-екс - 
пертної діяльності показав, що оцінка на придатність експертних ме-
тодик є одним із основоположних умов ефективної діяльності судово-
експертних установ, що входять до складу Європейської мережі судово-
експертних установ (ENFSI). Судово-експертні лабораторії, що входять 
до міжнародного співтовариства, у своїй діяльності використовують 
Керівництво по валідації — Validation of the “Guidelines on Representative 
Sampling” DWG-SGL-001–vers002.

Також однією з вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 є про-
цедура оцінювання невизначеності вимірювання, що реалізується через 
параметр, пов’язаний з результатами проведених вимірювань, який 
характеризує розкид значень, що з достатньою підставою можуть бути 
приписані вимірюваній величині.

Основним джерелом невизначеності можуть бути:
–  процес відбору проб (зразків) або фіксації слідів;
–  підготовка проб або зразків для дослідження;
–  властивість, стан і склад проби (зразка);
–  застосовані методи й обладнання;
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–  навколишнє середовище;
–  оператор;
–  стандартні зразки, чисті речовини, зразки з порівняльних колекцій.

Для більш докладної інформації стандарт ISO/IEC 17025 відсилає 
до Посібника з вираження невизначеності результатів вимірів — Guide 
to the Expression of Uncertainty in Measurement.

Тому, при валідації методики в судово-експертній діяльності необ-
хідно використовувати способи зіставлення оцінки невизначеності ре-
зультатів аналізу на основі теоретичних уявлень та практичних даних.

Також для підвищення ефективності діяльності судово-експертних 
установ не менш важливим, ніж валідація методик, є експеримент 
по міжлабораторному професійному тестуванню або спільний тре-
нінг лабораторій, які широко використовуються зарубіжними судово-
експертними установами.

Таким чином, на сьогодні актуальним завданням з вирішення за - 
значених питань є розроблення відповідних науково-методичних доку-
ментів, які після затвердження будуть використовуватися при акреди-
тації лабораторій науково-дослідних установ судових експертиз Мі - 
ністерства юстиції України.

а.О. полтавський, зав. лабораторії,  
г.В. лінючев, зав. відділу,  

О.О. посільський, канд. хім. наук,  
головн. судовий експерт

Київський НДІ судових експертиз

деякі ОсОблиВОсті рОбОти ВимірЮВальНОї 
лабОратОрії при акредитації за дсту ISO 17025

Одна з основних проблем вимірювальних лабораторій — отримання 
незмінно стійких якісних за точністю результатів вимірювань.

Будь-яка лабораторія, атестована за певними галузями, працює в 
межах галузей атестації і періодично переатестовується, а також прово-
дить своєчасно повірку усього наявного обладнання. Така процедура не 
дає абсолютної гарантії стабільності постійно виконуваних вимірювань, 
так як атестація лабораторії проводиться на трирічний період а повірка 
окремих приладів — щороку.
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На сьогоднішній день не регламентовано періодичність перевірки 
результатів вимірювань у проміжку між вказаними періодами, незалеж-
но від віку приладів, їх типу та призначення, стану при експлуатації, 
стабільності калібровок, а значить і результатів вимірювань.

Власне, таким станом справ і викликана необхідність проведення 
контролю якості вимірювань у лабораторії, яке можливе за умови акре-
дитації лабораторії за ДСТУ ISO 17025. Вказаний стандарт поширюється 
на усі акредитовані лабораторії, “що здійснюють випробовування та 
(або) калібрування. Він охоплює випробовування і калібрування, за 
стандартизованими методами, не за стандартизованими методами та 
методами, розробленими лабораторією” [1].

ДСТУ ISO 17025 забезпечує постійну бездоганну систему контролю 
якості роботи лабораторії. Це забезпечується відповідно до п. 5.1.1. 
вказаного ДСТУ, де визначено, що “точність та вірогідність випробо-
вування та (або) калібрування, проведених лабораторією, визначають 
такі чинники: 1) людський чинник; 2) приміщення та умови довкілля; 
3) методи випробовування та калібрування і оцінювання придатності 
методів; 4) устаткування; 5) простежуваність вимірювання; 6) відби-
рання зразків; 7) поводження з випробовуваними та призначеними для 
калібрування виробами” [1].

Стосовно криміналістичних лабораторій більшість із указаних 
чинників врегульовані незалежно від ДСТУ ISO 17025 на державно-
му рівні іншими нормативними документами. Наприклад, людський 
чинник, а точніше вимоги до персоналу, прописані як на рівні Закону 
[2], так і відомчих інструкцій (наприклад, [3]). Аналогічно прописані  
і вимоги до устаткування, особливо до вимірювального обладнання, яке 
в обов’язковому порядку проходить відповідну повірку. Методи випро-
бування, відбір зразків та поводження з випробувальними об’єктами 
також чітко врегульовані відповідними відомчими методиками, які 
відповідним чином розроблені, апробовані, впроваджені в експертну 
практику, внесені до Реєстру Міністерства юстиції України.

Але серед наведених чинників є і такі, що нормативно взагалі не 
врегульовані, або їх регулювання не чітко виражені. До вказаних чин-
ників, в першу чергу, слід віднести усі, які стосуються калібрування 
обладнання, контроль за приміщеннями, в яких проводиться вимірю-
вання і, особливо, простежуваність вимірювання. Власне, це і є область 
постійного контролю якості.

Згідно ДСТУ ISO 17025 “Лабораторія повинна відстежувати, конт-
ролювати і реєструвати умови довкілля відповідно до технічних вимог, 
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методик та процедур, якщо вони впливають на якість результатів. 
Належну увагу треба приділяти, наприклад, біологічній стерильності, 
пилові, електромагнітним завадам, радіації, вологості, електропос-
тачанню, температурі, рівню шуму та вібрації, стосовно відповідної 
технічної діяльності” [1]. Серед вказаних параметрів, в першу чергу, 
підлягає контролю мікроклімат приміщень, особливо температура та 
вологість. Причому, параметри не лише вимірюються, але і відповідним 
чином реєструються, що дозволяє їх враховувати не лише в момент 
проведення вимірювань, але і враховувати в подальших порівняльних 
дослідженнях.

Особливо цінним є позиція обов’язковості “оцінювання невизна-
ченостей вимірювань, а також статистичні методи аналізування даних”. 
Причому, лабораторія повинна використовувати процедуру оцінювання 
невизначеності вимірювання не лише до досліджуваних об’єктів, але і в 
процесі калібрування обладнання, а факт виконуваних дій реєструється і 
документується детально і регулярно. У результаті визначаються границі 
та точність значень, одержуваних за допомогою використаних методів 
досліджень, (наприклад, “значень невизначеності результатів, границі 
виявлення, селективності методу, лінійності, границі збіжності та (або) 
відтворюваності, тривкості до зовнішніх впливів та (або) поперечної чут-
ливості до інтерференції матриці зразка/об’єкта випробовування” [1].

У процесі калібрування “лабораторія встановлює простежуваність 
вимірювання своїх власних еталонів та вимірювальних інструментів із 
системою SI за допомогою нерозривного ланцюга калібрування або 
зіставлень, що зв’язують їх із відповідними первинними еталонами 
одиниць системи SI” [1].

Висока якість виконуваних досліджень в першу чергу досягається 
необхідністю постійно реєструвати вимірювання “так, щоб можна 
було виявити тенденції і там, де це можливо, повинні бути застосовані 
статистичні методи для аналізування результатів” [1]. Крім того, вона 
забезпечується: 1) регулярним використанням сертифікованих стан-
дартних зразків та (або) внутрішнім контролюванням якості викорис-
товуваних вторинних стандартних зразків; 2) участю у міжлабораторних 
порівняннях; 3) дублюванням досліджень та калібрувань; 4) повторними 
дослідженнями та калібруваннями; 5) кореляцією результатів різних 
методів досліджень між собою стосовно одного і того ж об’єкту.
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структура та зміст експертНих метОдик

Загально відомо, що експертні методики складаються з послідов- 
них, логічно об’єднаних між собою стадій, кожна з яких має свої окре-
мі завдання та шляхи їх вирішення. Усі стадії мають свою значущість  
та суттєвість для досягнення головної мети кожної експертної методи- 
ки — вирішення завдань, поставлених перед експертом.

Свого часу (протягом 2002–2007 років) нами розроблялося зміс-
товне наповнення стадій загальної методики судової експертизи [1] 
та загальної методики дактилоскопічної експертизи [2], яке постійно 
актуалізувалося під час експертної діяльності, та репрезентується (зміс - 
товне наповнення) в якості можливих варіантів будови методик, у сьо-
годнішньому стані, в наведеній нижче порівняльній таблиці.

Зміст стадій загальної  
експертної методики

Зміст стадій загальної методики 
дактилоскопічної експертизи

Стадія попереднього дослідження

Завдання: з’ясування мети дослід-
ження; оцінка представлених у роз-
порядження експерта (спеціаліста) 
матеріалів з точки зору достатності 
для вирішення поставлених питань; 
формування загальної уяви про дос-
ліджувані об’єкти, явища, події, їх 
ознаки; побудова гіпотез; планування 
експертного дослідження.

Завдання: з’ясування мети досліджен-
ня; оцінка наданих у розпорядження 
експерта матеріалів з точки зору дос-
татності для вирішення поставлених 
питань; формування загальної уяви про 
досліджувані об’єкти, їх властивості та  
ознаки; розроблення експертних вер-
сій; планування експертного дослід-
ження.
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експертної методики

Зміст стадій загальної методики 
дактилоскопічної експертизи

Шляхи вирішення завдань:
–  ознайомлення з наданими матері-

алами (постанова, ухвала, відно-
шення, кримінальна справа тощо), 
встановлення цілісності упаковки, 
наявності об’єктів дослідження 
(досліджуваних та порівнюваль-
них), їх відповідності переліку в 
супровідних документах. При про-
веденні ідентифікаційних експер-
тиз дослідження починається з тих  
об’єктів, що ідентифікуються (ос-
новні об’єкти);

–  ілюстрація упакування об'єктів до-
слідження, самих об’єктів;

–  вивчення стану об’єктів дослід жен - 
ня (їх цілісність, відсутність змін, 
спричинених транспортуванням 
тощо);

–  встановлення достатності та якості 
представлених матеріалів, об’єктів 
дослідження;

–  вивчення порівнювальних об’єктів 
(зразків) на предмет оформлення 
їх відповідно до вимог процесу-
ального законодавства;

–  встановлення порівнянності об’-
єктів дослідження;

–  вивчення питання про необхід-
ність порушення клопотань про 
надання додаткових матеріалів, 
необхідних для дачі висновку;

–  визначення необхідного комплек-
су методів дослідження (методик) і 
послідовності їх застосування.

Порядок проведення.
Попереднє дослідження починається з 
моменту ознайомлення з постановою 
про призначення експертизи.
При наданні на дослідження об’єктів-
слідоносіїв з метою запобігання при-
родних змін слідів рук, які на них зна - 
ходяться (можуть знаходитися), попе-
реднє дослідження повинно проводи-
тися у найкоротші терміни для їх ви-
явлення та фіксації.
Для виконання завдань попереднього 
дослідження експерт:
–  ознайомлюється з наданими мате-

ріалами (постановою або ухвалою 
про призначення експертизи, кри-
мінальною справою тощо), звертаю-
чи увагу на ті обставини справи, які 
безпосередньо відносяться до умов 
утворення та наступного зберіган-
ня слідів (об’єктів-слідоносіїв), які 
підлягають дослідженню, при цьому 
встановлює:

•  час вчинення злочину та вилучення 
слідів (час проведення огляду місця 
події);

•  в яких умовах утворені сліди, якими 
діями людини сліди утворені;

•  методи та засоби, застосовані для ви - 
явлення, фіксації та вилучення слідів 
при огляді місця події;

•  інформацію про наявність, харак-
тер та межі можливих змін об’єктів 
експертизи (слідів чи об’єктів-слі-
доносіїв), які могли виникнути у 
період між їх виявленням на місці 
події та початком експертного дос-
лідження;

•  встановлює можливу давнину утво-
рення слідів у разі надання об’єктів-
слідоносіїв та необхідності виявлен-
ня латентних слідів рук;

Продовження таблиці
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Зміст стадій загальної методики 
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•  час дактилоскопіювання осіб, дак-
тилокарти яких надані в якості по-
рівнюваних матеріалів;

•  проміжок часу між можливим утво-
ренням слідів та отриманням від-
битків (відтисків);

•  цілісність упакування, його відпо-
відність опису в постанові (ухвалі) 
про призначення експертизи, стан 
упакування: чи зберігає упакування 
можливість несанкціонованого до-
ступу до об’єктів дослідження чи ні, 
забезпечує упакування схоронність 
(цілісність) слідів, у тому числі на 
об’єктах-слідоносіях чи ні;

–  проводить фотозйомку упакування;
–  розкриває упаковку та встановлює 

наявність об’єктів дослідження (до-
сліджуваних та порівнювальних), 
їх відповідність опису в постанові 
(ухвалі), переліку в супровідних до-
кументах;

–  вивчає стан об’єктів дослідження: 
їх цілісність, відсутність змін, спри-
чинених транспортуванням тощо, 
при цьому дослідження починається 
з тих об’єктів, що ідентифікуються 
(тобто основних об’єктів у випадку 
проведення ідентифікаційних екс-
пертиз);

–  фотографує сліди (об’єкти-слідо но-
сії), зразки за правилами оглядової, 
вузлової та детальної фотозйомки;

–  встановлює достатність та якість по-
рівнювальних об’єктів дослідження 
(зразків); час отримання порівняль-
ного матеріалу (дактилокарт); при 
необхідності порушує клопотання 
перед особою, що призначила екс-
пертизу, про надання додаткових 
матеріалів;

–  вивчає порівнювальні об’єкти (зраз-

Продовження таблиці
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–  ки) на предмет оформлення їх від-
повідно до вимог процесуального 
законодавства;

–  встановлює порівнянність (співстав-
ність) об’єктів дослідження (осно-
вних та порівнювальних об’єктів);

–  розробляє експертні версії та складає 
план подальшого експертного дос - 
лідження, визначаючи при цьому 
необхідний комплекс методів дос-
лідження і послідовність їх засто-
сування, враховуючи інформацію, 
отриману під час вивчення матері-
алів справи;

–  при необхідності застосування мето-
дів, які видозмінюють вже виявлені 
сліди (у разі необхідності підсилен-
ня їх контрасту тими ж або іншими 
методами), об’єкти-слідоносії, при 
необхідності надання додаткових ма-
теріалів порушує клопотання перед 
особою, що призначила експерти-
зу про їх застосування, якщо це не 
визначено в постанові (ухвалі) про 
призначення експертизи;

–  у певних випадках інформує слід-
чого про неможливість проведення 
експертизи;

–  виявляє латентні сліди рук на об’єк-
тах-слідоносіях, застосовуючи мето-
ди від неруйнуючих до руйнуючих з 
урахуванням типу поверхні слідоно-
сія, часу утворення слідів рук; при за-
стосуванні фізико-хімічних методів 
перевіряє якість речовин, які входять 
до їх складу, у тому числі шляхом їх 
застосування для виявлення слідів 
рук на експериментальних об’єктах, 
аналогічних досліджуваним;

–  у разі необхідності підсилює конт-
раст вже виявлених або слабкови-
димих слідів рук (наданих на дослід-
ження), слідів;

Продовження таблиці
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–  фотографує виявлені сліди рук за 
правилами вузлової та детальної фо-
тозйомки.

Стадія роздільного дослідження

Завдання: всебічне і повне вивчення 
властивостей та ознак досліджуваних 
об’єктів, явищ, процесів. Формуван-
ня проміжних висновків про придат-
ність об’єктів для ідентифікації (ото-
тожнення), встановлення механізму 
дії, наслідків події тощо.
Шляхи вирішення завдань:
–  вивчення ознак і властивостей кож - 

ного з досліджуваних об'єктів, явищ,  
процесів;

–  вивчення виявлених загальних (фор- 
ма, розмір, рід, вид тощо) та окре-
мих ознак (своєрідні деталі зов-
нішньої будови, характерні влас-
тивості тощо) кожного з об'єктів 
дослідження, явищ, подій;

–  оцінка кожної виявленої ознаки з 
точки зору механізму її утворення, 
стійкості, індивідуальності та час-
тоти зустрічальності ознак;

–  формування проміжного висновку 
(про придатність для ідентифікації, 
встановлення групової належності 
тощо) за результатами проведеного 
вивчення;

–  ілюстрація виявлених ознак.

Завдання: всебічне і повне вивчення 
властивостей та ознак досліджуваних 
об’єктів, формування проміжних ви-
сновків про придатність основних 
об’єктів для ідентифікації, зразків — 
для проведення порівняльного дослі-
дження.
Порядок проведення.
На стадії роздільного дослідження екс-
перт:
–  роздільно досліджує кожен слід, ви-

значаючи окремі елементи механізму 
слідоутворення (вид речовини сліду; 
у ході якої слідоутворюючої сили та 
на якій слідосприймаючій поверхні 
утворені сліди; чим вони залишені: 
папілярними лініями (позитивні слі-
ди), міжпапілярними борозенками 
(негативні сліди) чи тими й другими 
(комплексні позитивно-негативні 
сліди) одномоментно; сліди утворе-
ні нашаруванням чи відшаруванням 
слідоутворюючої речовини тощо; ло-
калізацію (якою ділянкою долонної 
поверхні руки утворений слід); за-
гальні (тип та вид папілярних узо-
рів, щільність їх розташування на 
одиницю виміру тощо) та окремі 
ознаки будови узорів та папілярних 
ліній (еджеоскопія, пороскопія), їх 
особливості;

–  встановлює стійкість відображення 
ознак, їх індивідуальність та частоту 
зустрічальності;

–  при проведенні первинної експерти-
зи іншим експертом, переконується 
у правильності її висновків;

–  у разі:

Продовження таблиці
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•  невиявлення слідів рук; відсутності  
ознак папілярних узорів та ліній у  
виявлених слідах; нечіткого відоб-
раження слідів, відображення вияв-
лених слідів у вигляді мазків, пооди-
ноких папілярних ліній без окремих 
ознак формулює висновок про від-
сутність слідів та (або) наявність слі-
дів, непридатних для ідентифікації;

•  виявлення достовірних загальних та 
окремих ознак будови папілярно-
го узору, папілярних ліній, що ві - 
добразилися у сліді, аналізує їх якіс-
но-кількісні характеристики та вза-
єморозташування, встановлює на 
підставі проведеного аналізу наяв-
ність комплексу ознак, достатнього 
для висновку про придатність сліду 
для ідентифікації; при наявності та-
кого комплексу формує зазначений 
висновок;

•  виявлення в слідах обмеженої кіль-
кості достовірних загальних та окре-
мих ознак, наявності більшості ви-
явлених ознак, що мають велику 
частоту зустрічальності, формулює 
висновок про придатність слідів для 
виключення осіб, які могли їх за-
лишити;

•  виявлення в слідах поганої якості 
обмеженої кількості достовірних за-
гальних та окремих ознак; наявно-
сті тільки або більшості виявлених 
ознак, що мають велику частоту зу-
стрічальності; наявності ознак, що за 
поганої якості сліду можуть бути від-
несені до категорії сумнівних та (або) 
випадкових формулює висновок про 
придатність слідів для виключен-
ня осіб, які могли залишити сліди, 
та вирішення питання про придат-
ність сліду для ідентифікації під 
час проведення порівняльного дос-

Продовження таблиці
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–  лідження з конкретними відбитками 
(відтисками);

–  для встановлення можливої тотож-
ності між собою порівнює сліди, 
придатні для ідентифікації; сліди, 
придатні для виключення осіб, які 
могли їх залишити; сліди придатні 
для виключення осіб, які могли їх 
залишити, з вирішенням питання 
про їх придатність для ідентифікації 
під час проведення порівняльного 
дослідження з конкретними відбит-
ками (відтисками);

–  при наданні порівняльного матеріалу 
(у разі проведенні ідентифікаційних 
експертиз) досліджує його на пред-
мет придатності для проведення по-
рівняльного дослідження; встанов-
лює відповідність розташування від-
битків за контрольними відтисками 
з визначенням загальних та окремих 
ознак відбитків (відтисків), які мо-
жуть бути використані в подальшому 
дослідженні;

–  у разі:
•  чіткого та повного відображення від-

битків (відтисків) пальців (долонь) 
рук формулює висновки про придат-
ність наданого матеріалу для прове-
дення порівняльного дослідження;

•  нечіткого та (або) часткового відо-
браження відбитків (відтисків) паль-
ців (долонь), які виключають мож-
ливість вирішення питання по суті, 
порушує клопотання про надання 
порівняльного матеріалу або форму-
лює висновок про неможливість на-
дання відповідей щодо ідентифікації 
досліджуваних основних об’єктів за 
наданим порівняльним матеріалом.

Стадія експертного експерименту

Завдання: встановлення механізму 
слідоутворення, взаємодії певних час-

Завдання: встановлення механізму слі-
доутворення, стійкості відображення 
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тин механізмів – об’єктів досліджен-
ня, виявлення причинного зв’язку 
між певними явищами, процесами, 
отримання зразків для порівнюваль-
ного дослідження.
Шляхи вирішення завдань:
–  відтворення певних умов, макси-

мально наближених до тих, у яких 
відбувалося формування досліджу-
ваних об’єктів, явищ та процесів;

–  перевірка експертних версій, що 
виникли на попередніх етапах дос- 
лідження, отримання даних, необ-
хідних для вирішення поставлених 
питань;

–  ілюстрація результатів проведено-
го експерименту;

–  проведення оцінки результатів екс-
перименту з точки зору індивіду-
альності та стійкості відображення 
виявлених ознак досліджуваних 
об’єктів, явищ, процесів, форму-
вання попередніх висновків.

Загальні вимоги, які висуваються до 
проведення експертного експеримен-
ту:
–  вжиття заходів із запобігання руй-

нування об’єктів дослідження;
–  створення умов, максимально на-

ближених до тих, у яких відбува-
лося формування досліджуваних 
об’єктів, явищ та процесів;

–  проведення експерименту до отри-
мання бажаного результату, але не 
менше 3-х разів.

ознак, отримання зразків для проведен-
ня порівнювального дослідження.
Порядок проведення.
На стадії експертного експерименту 
експерт:
–  моделює механізм слідоутворення, 

відтворюючи певні умови, макси-
мально наближені до тих, у яких від-
бувалося утворення досліджуваних 
слідів рук;

–  перевіряє експертні версії, що ви-
никли на попередніх етапах дослід-
ження, отримує дані, необхідні для 
вирішення поставлених питань;

–  ілюструє результати проведеного 
експерименту;

–  проводить оцінку результатів експе-
рименту з точки зору індивідуально-
сті та стійкості відображення виявле-
них ознак досліджуваних слідів рук, 
причин, які визвали викривлення 
відображень ознак у слідах, можливі 
межі таких викривлень, формулює 
попередні висновки з цих питань.

У ході експертного експерименту екс-
перт:
–  вживає заходів із запобігання руйну-

вання об’єктів дослідження;
–  проводить експерименти до отри-

мання бажаних результатів, але не 
менше 3-х разів.

Стадія порівнювального дослідження

Завдання: встановлення ознак по-
дібності (тотожності) та (або) роз-
біжності (відмінності) досліджуваних 
об’єктів, явищ та процесів.
Шляхи вирішення завдання:
–  порівнювання встановлених за-

гальних ознак досліджуваних об’ -

Завдання: встановлення ознак поді-
бності (тотожності) та (або) розбіжності 
(відмінності) досліджуваних об’єктів.
Порядок проведення.
Під час проведення порівнювального 
дослідження експерт:
–  порівнює досліджувані об’єкти між
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єктів, явищ та процесів;
–  порівнювання встановлених окре-

мих ознак досліджуваних об’єктів, 
явищ та процесів;

–  порівнювання ознак здійснюється 
способами зіставлення, накладен-
ня і суміщення;

–  формування проміжного виснов ку 
про наявність чи відсутність подіб - 
ності (тотожності) та (або) розбіж-
ності (відмінності);

–  ілюстрація результатів порівню-
вального дослідження.

–  собою, після чого проводить їх по-
рівнювання з наданими зразками за 
принципом від загального до окре-
мого — від порівняння загальних 
ознак до порівняння окремих ознак 
будови папілярного узору та папі-
лярних ліній; у випадку встановлен-
ня факту залишення досліджуваних 
слідів однією особою порівняння із 
зразками проводиться за одним най-
більш інформативним з ідентичних 
слідів;

–  здійснює порівняння із застосуван-
ням способів зіставлення, накладен-
ня та суміщення;

–  встановлює ознаки, що співпадають  
та різняться, оцінює їх якісно-кіль - 
кісні характеристики, у тому числі 
із застосуванням ймовірно-статис-
тичних методів;

–  оцінює розбіжності з точки зору ме-
ханізму слідоутворення;

–  визначає ступінь викривлення, ви-
дової зміни деталей узорів та папі-
лярних ліній;

–  враховує три важливі умови:
•  порівняння повинно бути повним;
•  співпадіння повинні бути достовір-

ними, а не сумнівними;
•  порівняння повинно бути двосто-

роннім;
–  формує проміжний висновок про 

наявність чи відсутність подібності  
(тотожності) та (або) розбіжності 
(відмінності);

–  ілюструє результати порівнювально-
го дослідження.

Стадія оцінки результатів проведеного дослідження та формулювання висновків

Завдання: комплексна оцінка резуль-
татів проведеного експертного дос - 
лідження, наукове обґрунтування по-
ходження встановлених ознак, фор-
мулювання висновків.

Завдання: комплексна оцінка результа-
тів проведеного експертного досліджен-
ня, наукове обґрунтування походження 
встановлених ознак, формулювання 
висновків.
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Шляхи вирішення завдань:
–  визначення стійкості й індивіду-

альності виявлених ознак;
–  визначення суттєвості комплексу 

ознак, що збігаються і різняться, 
їхньої значимості для висновку 
про наявність чи відсутність то-
тожності;

–  оцінка результатів проведеного 
дослідження, ґрунтована на все-
бічному, повному й об’єктивному 
науковому аналізі всіх ідентифіка-
ційних ознак:

–  встановлення, чи утворюють озна-
ки, що збігаються, сукупність, до-
статню для ідентифікації конкрет-
ного об’єкта, явища, процесу;

–  встановлення, чи є розбіжність 
стійкою і суттєвою, чи достатня 
вона для висновку про відсутність 
тотожності;

–  якщо в процесі порівнювального 
дослідження виявлені ознаки, що 
збігаються, й ознаки, що різнять-
ся, то чим це пояснюється, та які 
з них більш суттєві;

–  оцінка ознак, що збігаються, на 
основі:

–  визначення стійкості ознак (чи по-
вторюються ознаки, чи не випад-
кові вони, чи не піддалися ознаки 
викривленню, якщо так, то якою 
мірою);

–  визначення частоти зустрічальнос-
ті ознак;

–  збігу варіацій ознак;
–  визначення достатності сукупності 

ознак, що збігаються, для іденти-
фікації конкретного об’єкта, яви-
ща, події;

–  оцінка ознак, що різняться, на 
основі визначення:

–  стійка чи випадкова розбіжність 
ознак;

Порядок проведення.
При проведенні оцінки проведеного 
порівняльного дослідження та форму-
люванні висновків експерт:
–  визначає достатність ознак, що збіга-

ються, оцінюючи їх якісно-кількісні 
характеристики (у тому числі, з ура-
хуванням застосування ймовірно-
статистичних методів), стійкість ві-
дображення з точки зору утворення 
індивідуального комплексу;

–  визначає ознаки, що різняться з точ-
ки зору їх суттєвості та впливу на на-
явність індивідуального комплексу 
ознак, що збігаються, у тому числі 
випадкових, видозмінених, викрив-
лених у результати різного механізму 
слідоутворення тощо, або їх достат-
ності для встановлення відсутності 
тотожності;

–  встановлює та оцінює причини не-
можливості вирішення поставлених 
питань по суті;

–  формує категоричний позитивний  
висновок у разі встановлення при 
порівнянні слідів, які визнані на ста - 
дії роздільного дослідження придат-
ними для виключення особи з визна-
ченням їх придатності для ідентифі-
кації при проведенні порівняльного 
дослідження з конкретними відбит-
ками (відтисками); а також слідів, 
придатних для ідентифікації, інди-
відуального комплексу достовірних 
ознак, що збігаються, при відсут-
ності розбіжностей, які не можуть 
бути пояснені;

–  формує категоричний негативний 
висновок у разі встановлення при 
порівнянні слідів, придатних для ви-
ключення особи з визначенням їх 
придатності для ідентифікації при 
проведенні порівняльного дослід-
ження з конкретними відбитками (від-
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–  чи не обумовлена розбіжність оз-
нак їхньою видозміною або ви-
кривленням унаслідок різних умов  
формування і відображення оз-
нак;

–  чи не є розбіжність результатом 
того, що в розпорядженні експер-
та (спеціаліста) було недостатньо 
зразків (якщо розбіжність стійка і 
не може бути пояснена причина-
ми, зазначеними в попередніх двох 
підпунктах, то експерт (спеціаліст) 
визнає її суттєвою, а це є підста-
вою для негативного висновку);

–  формулювання висновків на під-
ставі оцінки результатів проведе-
ного дослідження:

–  категоричний позитивний чи не-
гативний;

–  вірогідний позитивний чи нега-
тивний;

–  про неможливість вирішення пи-
тання.

Оцінка встановлених ознак може бу-
ти розпочата як з ознак, що збігають-
ся, так і з ознак, що різняться.

тисками), а також слідів, придатних для 
ідентифікації:
•  наявності загальних достовірних оз-

нак, що різняться;
•  наявності загальних ознак, що спів-

падають, та окремих ознак, що різ-
няться, навіть при однієї встановле-
ної достовірної окремої ознаки;

•  наявності загальних та окремих оз-
нак, що різняться;

–  формує ймовірний висновок щодо 
тотожності (про можливість зали-
шення слідів конкретною особою) 
при наявності загальних та окремих 
ознак (папілярних узорів, папіляр-
них ліній), що збігаються, але комп-
лекс яких не може бути визнаний 
індивідуальним;

–  формує висновок про неможливість 
вирішення питань у разі:

•  непорівнянності ознак, виявлених в 
основних об’єктах та у зразках;

•  недостатності ознак, які відобрази-
лися;

•  неможливості проведення порівняль-
ного дослідження за причини відсут-
ності зразків, а також їх якості;

•  відсутність в експерта криміналіс-
тичних техніки або засобів, необхід-
них для вирішення питання;

•  відсутність методики експертного 
дослідження або не володіння нею 
експертом;

•  виходу питань за межі компетенції 
експерта;

•  ненадання експерту за окремим 
пись мовим клопотанням додатково 
зразків, необхідних для вирішення 
питань.

Оформлення ходу та результатів експертного дослідження висновком

Завдання: оформлення проведеного 
експертного дослідження висновком 
експерта (спеціаліста або експертно-

Завдання: оформлення проведеного 
експертного дослідження висновком 
експерта.
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го дослідження).
Шляхи вирішення завдання:
–  складання висновку за результата-

ми проведеного дослідження від - 
повідно до встановленої структу-
ри;

–  виготовлення ілюстративного ма-
теріалу.

Порядок проведення.
При складанні висновку дактилоско-
пічної експертизи за результатами про-
веденого дослідження експерт:
–  у вступній частині зазначає:
•  найменування експертного підроз-

ділу, в якому проводилося судова 
дактилоскопічна експертиза; його 
юридична адреса, телефон секре-
таріату (канцелярії); найменування 
документа (висновок експерта), його 
номер, місце та дата складання;

•  посада експерта, який проводив дос-
лідження, освіта, наявність у нього 
наукового ступеню, вченого звання, 
прізвище, ім'я та по батькові, ква-
ліфікація судового експерта (екс-
пертна спеціальність), свідоцтво про 
присвоєння кваліфікації судового 
експерта, стаж експертної роботи;

•  підстави для проведення досліджен-
ня: коли і ким (посада, прізвище, 
ініціали особи та (або) найменування 
органу) винесені постанова або ухва-
ла про призначення експертизи;

•  про попередження експерта про кри-
мінальну відповідальність за завідомо 
неправдивий висновок експертизи, 
проведеної у рамках кримінального 
процесу, а у випадку проведення екс-
пертизи, крім цього, при проведенні 
експертизи в адміністративному та 
цивільному провадженні – також 
і за відмову без поважних причин 
від виконання покладених на нього 
обов'язків, з посиланням на відпо-
відні статті Кримінального кодексу 
України;

•  обставини справи, які мають безпо-
середнє відношення до проведення 
експертизи з обов'язковим зазна-
ченням джерела їх отримання;

•  перелік основних об’єктів дослід -
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•  ження (їх коротке найменування та 
основні характеристики); у разі на-
дання зразків для проведення порів-
нювального дослідження наводиться 
їх перелік;

•  відомості про надані матеріали спра-
ви (у тому числі вид (назва) мате-
ріалів (документів) та кількість ар-
кушів);

•  питання, поставлені на вирішення 
експертного дослідження (дослівно 
у формулюванні постанови, ухва-
ли, відношення, звернення, заяви 
тощо);

•  відомості про процесуальні підста-
ви та осіб, які були присутні під час 
проведення досліджень (прізвище, 
ініціали, процесуальний статус);

•  у випадку проведення повторної екс-
пертизи – відомості про попередні 
експертизи; прізвища, ініціали екс-
пертів, найменування експертних 
установ чи місця роботи експертів, 
номери та дати висновків, зміст по-
вторно поставлених питань; висно-
вки попередніх експертних дослі-
джень з цих питань, а також мотиви 
призначення повторної експертизи, 
які зазначені в постанові (ухвалі) про 
її призначення; у разі, якщо такі мо-
тиви в постанові (ухвалі) не вказані, 
про це робиться відповідний запис;

•  дату направлення клопотання екс-
перта про надання додаткових ма-
теріалів, уточнення експертного за-
вдання та зміст цього клопотання; 
дату надходження додаткових мате-
ріалів або відомостей про наслідки 
розгляду клопотання;

•  перелік довідково-нормативних ма-
теріалів, інших інформаційних дже-
рел, що використовувалися при про-
веденні експертизи, оформлений за
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бібліографічними правилами;
–  у дослідницькій частині зазначає:
•  спосіб доставки та вид упакування 

досліджуваних об’єктів із зазначен-
ням відомостей про те, чи впливав 
спосіб упакування на їх збереже-
ність;

•  відповідність наданих на досліджен-
ня об’єктів їх переліку в постанові 
(ухвалі) про призначення експер-
тизи;

•  характеристики основних об’єктів (їх 
ознаки та властивості);

•  у разі проведення додаткової екс-
пертизи висновки попередньої екс-
пертизи;

•  методи, засоби та технічні прийоми, 
які використовувалися для вивчення 
об’єктів, явищ, процесів (у тому чис-
лі при ілюстрації);

•  мету, умови і кількість застосованих 
матеріалів, приладів, використаних 
при проведенні експертних експе-
риментів, їх результати, способи фік - 
сації отриманих результатів; виго-
товлення ілюстративного матеріа-
лу; опис результатів застосування 
інструментальних методів дослід-
ження та проведення експертних 
експериментів може обмежуватися 
викладенням кінцевих результатів; у 
зазначених випадках графіки, діагра-
ми, таблиці, матеріали експертних 
експериментів мають зберігатися в 
наглядових експертних проваджен-
нях і на вимогу осіб, які мають право 
знайомитися з матеріалами експерт-
ного дослідження, надаватися їм для 
вивчення;

•  характеристику основних ознак і  
властивостей основних об’єктів, зраз - 
ків експертизи; наявність аномальних 
особливостей будови кистей люди-
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•  ни, яка залишила слід папілярного 
узору, наявність інших вагомих іден-
тифікаційних ознак;

•  хід порівнювального дослідження: 
відзначаються збіг і розбіжність іс-
тотних загальних й окремих ознак; 
якщо встановлені ознаки, що збі-
гаються, та ознаки, що різняться, 
експерт описує їх, пояснюючи при-
чини утворення та значення таких 
ознак для формування висновку; 
якщо наявні тільки істотні ознаки, 
що збігаються, чи ознаки, що різ-
няться, то експерт відзначає тільки 
їх; спочатку описують загальні озна-
ки, що збігаються, або ознаки, що 
різняться, а потім – окремі; експерт 
має право провести дослідження з 
питань, поставлених на вирішення 
експертного дослідження, у поряд-
ку, обумовленому логічною послі-
довністю проведення експертного 
дослідження;

•  узагальнення та оцінка результатів 
окремих досліджень, які є підста-
вою для формулювання (синтезу) 
висновків – відповідей на поставлені 
питання;

•  факти, які мають значення для спра-
ви, і з приводу яких йому не були 
поставлені питання;

•  посилання на ілюстрації, додатки і 
необхідні пояснення до них;

•  причини розбіжностей при прове-
денні повторної експертизи з вис-
нов ками попередніх експертиз, якщо 
такі були;

•  відомості про кількість об’єктів, ви-
користаних для проведення дослід-
ження, кількість об’єктів, що повер-
таються ініціаторові, упакування об’-
єктів (характер, розміри упаковки, 
спосіб запобігання несанкціоновано-
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му доступу до об’єктів дослідження, 
зміст написів, кількість та належність 
підписів, відтисків печаток, їх розта-
шування на упаковці, подальша доля 
упаковки, в якій об’єкти надійшли на 
дослідження), подальший рух об’єктів 
дослідження;
–  у висновках:
•  викладає відповіді у тій послідов-

ності, в якій наведені питання у 
вступній частині висновку експерта 
(спеціаліста); формулювання відпо-
відей повинні бути короткими, але 
зрозумілими, повними, конкретни-
ми, такими, які б не допускали дво-
значних тлумачень;

•  на кожне з поставлених питань дає 
відповідь по суті або вказує, з яких 
причин неможливо його вирішити;

•  при формулюванні висновків не за-
стосовує будь-які позначення, які 
для зручності використовувалися 
при описі об’єктів, явищ, подій у 
ході дослідження.

–  до висновку експерта додає ілю-
стративний матеріал (ілюстративні 
зоб раження, виконані за допомогою 
фотографічної техніки, у тому числі 
з розміткою ознак, схеми, креслення 
тощо), який повинен наочно висвіт-
лювати процес експертного дослід-
ження та його результати; ілюстра-
тивний матеріал може розміщувати-
ся в тексті висновку або додаватися 
до висновку експерта;

–  в ілюстративному матеріалі експерт 
обов’язково відображає:

•  упакування об’єктів дослідження 
(можливі порушення упаковки);

•  надані об’єкти дослідження: основні 
та зразки (при цьому за правилами 
детальної зйомки фотографуються 
всі сліди рук (папілярних ліній), на-
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•  дані на дослідження, незважаючи на 
висновки, які зроблені по відношен-
ню до них: придатні для ідентифіка-
ції; не придатні для ідентифікації; 
придатні для виключення осіб, які 
могли їх залишити; придатні для 
виключення осіб, які їх могли за-
лишити з вирішенням питання про 
їх придатність для ідентифікації під 
час проведення дослідження з кон-
кретними відбитками (відтисками); 
встановлені конкретні властивості 
(ознаки) об’єктів, зміна їх стану;

•  на знімках об’єктів-слідоносіїв та 
зразках виділяються, відповідно міс-
ця знаходження слідів, відбитки у 
дактилокартах, які співпали зі слі-
дами;

•  на зображеннях в слідах, відбитках 
(відтисках) рук папілярні лінії по-
винні бути темними, міжпапілярні 
борозенки — світлими; зображення 
слідів рук повинні бути прямими по 
відношенню до відбитків (відтисків) 
у дактилокартах;

•  зображення слідів та відбитків (від-
тисків) з дактилокарт, якими ілю-
струються висновки, повинні бути 
одномасштабними;

•  зображення слідів повинні мати їх 
(слідів) межі;

•  ознаки об’єктів дослідження, що 
збігаються або різняться, з розміт-
кою; при нанесенні на зображення 
розмітки нижче розміщують анало-
гічні зображення, але без розмітки 
(контрольні зображення); розмітка 
здійснюється по колу за годинни-
ковою стрілкою, починаючи з ниж-
нього лівого кута зображення, ознак, 
що збігаються однойменними циф-
рами, барвником червоного кольору; 
ознак, що різняться — барвником си-
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•  нього кольору, діагностичних ознак —  
барвником зеленого кольору; з лівого 
боку розміщують ілюстрації об’єкта, 
що ідентифікується, з правого — по-
рівнювального об’єкта;

•  кожна ілюстрація повинна супрово-
джуватися пояснювальним текстом, 
який містить інформацію про те, що 
зображено на ній.

Не претендуючи на ексклюзив в поданому змісті стадій експертних 
методик, зазначимо, що вони залежать, перш за все, від:
–  виду експертних задач (iдентифiкацiйних, діагностичних (неiденти-

фiкацiйних), класифікаційних, ситуаційних (ситуалогічних);
–  рівня їх (методик) загальності (загальних (родових, видових), окре-

мих (типових) та конкретних (за рівнем загальності конкретна ме-
тодика є окремою (типовою), але вона пристосована для рішення 
конкретного нетривіального експертного завдання).
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Київський НДІ судових експертиз

актуальНі питаННя ВдОскОНалеННя метОдиЧНОгО 
забезпеЧеННя судОВО-експертНОї діяльНОсті

Розвиток інформаційного простору України, збільшення кількості 
паперових та електронних інформаційних джерел викликає проблеми 
своєчасного знаходження та ефективної роботи з необхідними мето-
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дичними матеріалами, які використовуються спеціалістами в галузі 
судової експертизи.

Відомо, що одним з важливих етапів проведення судової експертизи 
є раціональний вибір необхідного комплексу методів дослідження на 
основі вивчення методичної, рекомендованої довідкової та науково-
технічної літератури з проведення судових експертних досліджень, а 
опанування методичних джерел з окремих видів досліджень входить 
в плани стажувань майбутніх експертів-криміналістів. Також з метою 
визначення актуальних напрямків досліджень та подальших наукових 
розробок в сфері судової експертизи необхідне здійснення детального 
аналізу вже існуючих методик та методичних рекомендацій з про-
ведення відповідних судових експертиз. Але підбір та систематизація 
інформаційних джерел, що містять такі методики, їх пошук потребує 
значних затрат навчального, та особливо робочого часу, що призводить 
і, зокрема, до зниження продуктивності праці. До того ж, на сьогодні 
ресурси бібліотек експертних установ України представлені досить 
обмеженою кількістю примірників літературних джерел, які містять 
методики, необхідні експертам для вирішення поставлених перед ними 
завдань. Серед інших проблем — значний рівень неоднорідності забез-
печення науково-методичною та довідковою літературою зазначених 
експертних установ, що зумовлює відсутність окремих методичних та 
інших літературних джерел з проведення судових експертиз серед їх 
інформаційних ресурсів.

Актуальність вирішення вищевказаних проблем обумовлюється та-
кож створенням Міністерством юстиції України офіційної електронної 
бази атестованих в Україні методик проведення судових експертиз — 
Реєстру методик проведення судових експертиз (затверджений наказом 
Міністерства юстиції України від 02 жовтня 2008 року № 1666/5) та 
Переліку рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури 
(затверджений наказом Міністерства юстиції України від 30 липня 
2010 року № 1722/5), які має використовувати експерт при проведенні 
судових експертиз. Зазначена електронна база методик та перелік реко-
мендованої літератури з проведення судових експертиз можуть зміню-
ватися, що спричинить необхідність термінового вивчення експертами 
внесених до Реєстру та Переліку нових методичних джерел.

Проблема всебічного доступу та використання необхідних методик 
проведення судових експертиз може бути вирішена завдяки викорис-
танню засобів автоматизації процесів пошуку, заснованих на застосу-
ванні комп’ютерних систем, а саме створенні інформаційно-довідкової 
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бази даних та системи інформування користувачів щодо наявності 
відповідних інформаційних джерел та щодо місць їх збереження.

На даний час подібні бази даних або системи в мережі науково-
дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України 
відсутні.

Створення інформаційно-довідкової бази даних методик прове-
дення судових експертиз дозволить задовольняти запити користува-
чів щодо надання інформації про наявність відповідної методики та 
місцезнаходження джерела, яке її містить. Це безпосередньо відобра-
зиться в структурі інформаційного масиву і необхідності створення 
розгорнутого, зручного інтерфейсу та пошукової системи. Тобто дана 
інформаційно-довідкова система має реалізуватися на принципово 
новій техніко-технологічній основі, включаючи ЕОМ, інше апаратне 
забезпечення, програмне та лінгвістичне забезпечення, засоби теле-
комунікації, інформаційні ресурси. Таким чином, зазначена система 
зможе також виконувати функції інтеграції електронних інформацій-
них ресурсів, що містять методики проведення судової експертизи, 
забезпечуватиме ефективну навігацію для їх пошуку та доступ до них 
користувачів незалежно від місцезнаходження [2]. Такий інформа - 
ційно-довідковий банк даних повинен мати відкриту структуру, що 
передбачатиме можливість нарощування інформаційного масиву, роз-
ширення його функцій та корегування відповідно до можливих змін.
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ННІПСК Національної академії внутрішніх справ

Напрями ВикОристаННя  
аВтОматизОВаНих аНалітикО-іНфОрмаційНих 

систем В рОзслідуВаННі злОЧиНіВ

Сучасний рівень розвитку суспільства характеризується стрімким 
зростанням потоків і обсягів інформації, ускладненням механізмів 
управління соціальними процесами та явищами. Однією із важливих 
функцій органів управління будь-якої соціальної системи є інформа-
ційне забезпечення її діяльності. Така діяльність спрямована на ство-
рення, організацію функціонування та вдосконалення інформаційних 
систем, які служать успішному виконанню завдань управління.

Окремі аспекти проблеми використання досягнень науки і техніки, 
інформаційного забезпечення привертали уваги відомих криміналістів 
і процесуалістів: Р.С. Бєлкіна, В.В. Бірюкова, Т.В. Варфоломеєвої,  
В.Г. Гон чаренка, Г.Л. Грановського, А.В. Іщенко, Н.І. Клименко, В.О. Ко - 
новалової, В.К. Лисиченка, М.В. Салтевського, М.Я. Сегая та ін.

Інформаційне забезпечення можна визначити як комплекс органі-
заційних, правових, технічних і технологічних заходів, засобів та мето-
дів, які забезпечують в процесі управління і функціонування системи 
інформаційні зв’язки та елементи (суб’єктів і об’єктів) шляхом опти-
мальної організації інформаційних масивів баз даних і знань.

Інформаційні системи застосовують для різноманітних сфер екс-
пертної діяльності. Такі системи одержують, зберігають, переробляють 
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і видають інформацію для вирішення аналітичних завдань, формування 
висновків експерта, їх ілюстрування, забезпечення автоматизованого 
оброблення даних та вирішення обліково-статистичних завдань.

Інформаційно-аналітичне забезпечення сьогодні є перспективним 
напрямом у боротьбі зі злочинністю.

Інформаційно-аналітична робота під час розслідування злочинів —  
це збирання, збереження, систематизація й аналізування доказової 
інформації, орієнтованої на прийняття оптимальних для даної слідчої 
ситуації кримінально-правових, кримінально-процесуальних і тактич-
них рішень, а також забезпечення діяльності взаємодіючих експертних 
підрозділів і органів дізнання.

Інформаційна робота розуміється як діяльність із забезпечення 
посадових осіб відомостями, необхідними для виконання покладених 
на них завдань.

Аналітична робота розглядається як складова частина творчої діяль-
ності і призначена для оцінювання інформації та підготовки прийняття 
рішень. Вона складає основний зміст повсякденної роботи кожного 
керівника й окремого працівника (Ю.О. Пилюков, 2006 р.).

Правове регулювання інформаційно-аналітичної діяльності забез-
печують чинні законодавчі документи Верховної Ради і Уряду України 
в галузі інформатизації: Конституція України, закони України (“Про 
науково-технічну інформацію”, “Про державну таємницю”, “Про за-
хист інформації в автоматизованих системах”, “Про інформацію”, “Про 
Концепцію Національної програми інформатизації”, “Про Національну 
програму інформатизації”, “Про науково-технічну інформацію”, “Про 
захист інформації в автоматизованих системах”, укази Президента Укра-
їни, постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.

К.І. Бєляков, розглядаючи питання інформаційного забезпечення 
розслідування злочинів на базі автоматизованих інформаційно-логіч - 
них систем (АІЛС), ще у 1993 році серед їх переваг визначив: одночас-
ний пошук за декількома обліками, “ініціативний” пошук за обліками, 
який полягає в тому, що одне звернення автоматично призводить до 
пошуку за всіма масивами.

Аналітико-інформаційна система являє собою сукупність автомати-
зованих інформаційних систем з відповідними базами даних та інфор-
маційних ресурсів (як правило, спеціалізованих програм), спрямованих 
на здійснення інформаційно-аналітичної діяльності.

Застосування сучасних автоматизованих аналітико-інформаційних 
систем дозволяє в автоматичному режимі опрацьовувати величезні об-
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сяги інформації різних баз даних, встановлювати зв’язки між базами 
даних різних інформаційних систем, по яких розсіяно різноманітну  
за призначенням та змістом інформацію про певні об’єкти, встанов-
лювати зв’язки між різними об’єктами, інформація стосовно яких має 
однакові характеристики.

Автоматизована інформаційно-пошукова система “АРМОР”. АІПС 
“АРМОР”, зокрема, об’єднує 19 комп’ютерних інформаційних під-
систем: “Контур”, “Особа”, “Адміністративна практика”, “Розшук”, 
“Сторожова картка”, “Доставлені”, “Впізнання”, “Іноземець”, “Факт”, 
“Злочин”, “Слід”, “Наркотик”, “ТОР”, “Угон”, “Номерні речі”, “Втра-
чені документи”, “Кримінальна зброя”, “зареєстрована зброя. Всі ці 
підсистеми інтегровані в єдиний інформаційний банк даних, в якому 
завдяки взаємозв’язку підсистем між собою користувач має можливість 
отримувати різноманітні розгорнуті досьє на осіб чи події.

Тобто, дана система виконує наступні функції — пошукові, облі- 
кові, довідкові, прогнозуючі (В.С. Бондар, Ю.О. Пилюков, Д.Г. Терьо-
хін, 2009 р.).

Автоматизована інформаційно-аналітична система “Сова” (УІТ 
ГУМВС України в Луганській області). Дана система використовує для ана- 
лізу інформаційний ресурс криміналістичної та іншої інформації, авто-
матизовані бази даних оперативно-розшукової інформації, а також дані 
АІС інших відомств. Причому в цій ААІС реалізовано функції надання 
інформації у вигляді: графічних зображень (“Схема зв’язків об’єкта 
аналізу”); розташування об’єктів на картах чи планах (геоінформаційні 
технології); структурованого текстового повідомлення (“Електронне 
досьє”); таблиць. Функції згаданої системи аналітичні, плануючі, діаг-
ностичні (В.В. Бірюков, 2009 р.; Ю.А. Задорожний, 2007 р.).

АІС “Армекс” являє собою систему, де висвітлюється інформація 
стосовно виконання експертиз, проведення оглядів місць подій та ве-
дення слідотек. За допомогою АІС “Армекс” здійснюється контроль за 
кількістю виїздів на ОМП та процент залучення експертів.

Основними завданнями експертів при роботі з системою “Амекс” 
є вчасне повне та об’єктивне занесення інформації про виконані екс-
пертизи, дослідження та проведені огляди місць подій (НДЕКЦ при 
ГУМВС України в Тернопільській області, НДЕКЦ при ГУМВС України 
в Київській області).

Особливої актуальності вона набуває при розслідуванні криміналь-
них справ, які поєднують розслідування декількох епізодів злочинної 
діяльності та містять ознаки серійності. Для оптимального інформацій-
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ного забезпечення розслідування цих злочинів проведення моніторингу 
має бути орієнтованим на виконання таких завдань: а) виявлення групи 
неодноразових злочинів, ймовірно вчинених однією особою (особами); 
б) встановлення та розшук осіб, які вчинили неодноразові злочини;  
в) виявлення додаткових епізодів, що становлять серію зі вчиненими 
злочинами, коли підозрюваний (обвинувачений) намагається прихо-
вати факти від слідства.

Сукупність баз даних певних автоматизованих аналітико-інфор ма-
ційних систем, об’єднана в інтегровані банки даних, надає реальні мож-
ливості для повноцінного аналізу інформації, що в них міститься.

Сучасні інформаційні системи виконують значні обсяги аналітич - 
ної роботи, сприяють скороченню витрат робочого часу працівників 
правоохоронних органів, значно підвищують якість інформаційно-
пошукової роботи оперативних служб.

л.В. плукчи, ассистент

Национальный университет “Одесская юридическая академия”

мОтиВ и мОтиВация  
В расследОВаНии преступлеНий

Как известно, для наиболее эффективного и быстрого раскрытия 
преступлений работниками правоохранительных органов необходимо 
в кратчайшие сроки установить круг лиц, являющихся непосредствен-
ными либо опосредованными участниками совершенного общественно 
опасного деяния, затем, постепенно его сужая, выйти на виновного в 
совершении преступления. Как для определения, так и для дальней-
шего исключения лиц, имеющих отношение к совершению преступле-
ния, в первую очередь необходимо определить мотивацию и мотив, 
которые могли бы подтолкнуть лицо к совершению противоправных 
действий.

Невозможно разобраться в понятиях мотивации и мотива, их взаи-
модействии между собой и значении их для раскрытия преступления, 
не обратившись к психологии. Среди всех понятий, используемых 
психологией как наукой для описания и объяснения побудительных 
моментов в поведении человека основными являются понятия моти-
вации и мотива [1].
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Они включают в себя представление о потребностях, интересах, 
целях, намерениях, стремлениях, побуждениях, имеющихся у человека, 
о внешних факторах, которые заставляют его вести себя тем или иным 
образом, об управлении деятельностью в процессе ее осуществления 
и т.п.

Термин “мотивация” представляет более широкое понятие, чем 
термин “мотив”. Слово “мотивация” используется в двояком смысле: 
как обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение 
(сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, 
стремления и многое другое), и как характеристика процесса, который 
стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определен-
ном уровне. Мотивацию можно определить как совокупность причин 
психологического характера, объясняющих поведение человека, его 
начало, активность и направленность [2].

Понятие “мотив” (от лат. movere — двигать, толкать) означает по-
буждение к деятельности, побудительную причину действий и поступ-
ков. Мотивы могут быть различные: интерес к содержанию и процессу 
деятельности, долг перед обществом, самоутверждение и т.п.

Мотив преступления — непосредственная внутренняя побудитель- 
ная причина преступного деяния (напр.: ревность, месть, корысть).

Научному изучению причин активности человека их детерминации, 
положили начало еще великие мыслители древности — Аристотель, Ге-
раклит, Демокрит, Лукреций, Платон, Сократ, упоминавшие о “нужде” 
как учительнице жизни. Демокрит, рассматривая нужду (потребность) 
как основную движущую силу, говорил о том, что она не только при-
водит в действие эмоциональные переживания, но делает ум человека 
изощренным, позволяет приобрести язык, речь и привычку к труду. Вне 
потребностей человек не смог бы выйти из дикого состояния.

Большую роль потребностям в поведении человека отводил Н.Г. Чер - 
нышевский. Только через них, считал он, можно понять отношение 
субъекта к объекту, определить роль материально-экономических усло-
вий для психического и нравственного развития личности.

В XXІ веке понятие “мотивация” остается тесно связанным с по-
нятием “потребности”. При этом потребностные теории мотивации 
противопоставля лись взглядам на мотивацию бихевиористов, согласно 
которым поведение развертывается по схеме “стимул — реакция” [3].

Мотивация объясняет целенаправленность действия, организо-
ванность и устойчивость целостной деятельности, направленной на 
достижение определенной цели.
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Следовательно, мотив в отличие от мотивации — это то, что при-
надлежит самому субъекту поведения, является его устойчивым лич-
ностным свойством, изнутри побуждающим к совершению определен-
ных действий. Мотив также можно определить как понятие, которое в 
обобщенном виде представляет множество диспозиций.

Выделяют следующие виды мотивации человека: сознательную и 
подсознательную.

Сознательная мотивация связана с намерением. Намерение (в юри-
дической терминологии — “умысел”) — это сознательно принимаемое 
решение достичь определенной цели с отчетливым представлением 
средств и способов действия.

Подсознательная мотивация — мотив помогает установить истину 
по делу. Без установления мотива совершенное преступление остается 
загадкой.

Мотив в конкретном человеческом поведении прежде всего вы-
полняет динамизирующую роль. Он стимулирует поведение, является 
источником активности личности. Мотив стоит в начале волевого 
процесса и выступает как побудительная сила к совершению действия. 
Само этимологическое значение этого термина непосредственно свя-
зано с отмеченной функцией мотива. Латинские термины “motum”, 
“moveo” — двигать, двигаю,— как нельзя лучше выражают данную 
особенность мотива.

Из всех возможных диспозиций наиболее важной является понятие 
потребности. Потребность как состояние личности всегда связана с 
наличием у человека чувства неудовлетворенности, связанного с дефи-
цитом того, что требуется (отсюда название “потребность”) организму 
(личности).

Второе после потребности по своему мотивационному значению 
понятие — цель. Мотив и цель в конкретном человеческом поведе-
нии, прежде всего, выполняют побудительную роль, характеризуют 
динамическую сторону активности личности. Но этим роль мотива и 
цели далеко не исчерпывается. От них зависит и смыслообразующий 
характер человеческой деятельности, т. е. то, как лицо объясняет свое 
поведение, с какими обстоятельствами его связывает, какую цель наме-
ревалось осуществить в следствии совершения тех или иных действий. 
С мотивом и целью непосредственно связана нравственно-этическая 
оценка деяния.

Следовательно, мотивация и мотивы являются сознательным ком-
понентом волевого, целенаправленного поведения, интегрируют в 
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себе общую направленность преступной деятельности личности. Для 
того, чтобы обеспечить большую эффективность и повысить уровень 
раскрываемости преступлений, в первую очередь, необходимо опреде-
лить мотив совершения преступления. Преступления, в которых мотив 
является обязательным элементом состава, невозможно раскрыть без 
определения и выявления механизма его образования.
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місце НеВербальНОї іНфОрмації В дОпиті

Криміналістика, як наука, має велику та багату на події історію 
свого розвитку. За тривалий час вона створила відповідні стійкі прин-
ципи та засади свого функціонування. Однак, не зважаючи на це в 
умовах стрімкого розвитку науково технічного прогресу, новітніх дос-
лідженнях соціальних зв’язків, більш глибокого вивчення людини як 
особистості та як живого організму, певні розділи криміналістики мають 
динамічний характер та нагальну потребу у подальшому розвитку та 
вдосконаленні. Вони постійно доповнюються, випробовують, шукають 
та застосовують нові методи розслідування злочинів. В першу чергу це 
стосуєтся розділів криміналістичної техніки та криміналістичної так-
тики. Так в умовах сучасних досліджень психології та емоцій людини, 
було теоретично обґрунтовано та практично перевірено використання 
невербальної інформації при розслідуванні злочинів. Зокрема, успішно 
використовуються методи отримання невербальної інформації саме 
під час допиту.

Невербальна інформація — це сукупність сигналів тіла (організму) 
людини, які передаються в навколишнє середовище без свідомого 
контролю з її боку.

Найчастіше, говорячи про засоби передачі та зчитування невер-
бальної інформації в умовах сучасності, ми маємо на увазі три основні 
напрямки: кінесику, такесику та проксеміку.
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Кінесика виступає в двох аспектах, як сукупність рухів тіла люди-
ни, і як наука, що вивчає дані рухи. В рамках кінесики розглядаються 
жести, міміка та інші рухи особи під час спілкування, за винятком 
мовних джерел передачі інформації. Виступаючи як наука, кінесика 
вивчає відображення поведінки людини в його невербальних проявах 
до яких відносяться міміка (рухи м’язів обличчя), пантоміміка (рухи 
тіла), особливості голосу мовлення (інтонація, тембр, ритм), експресія 
(виразність та сила проявлених емоцій).

Такесика також виступає в двох іпостасях, по-перше — це невер-
бальне спілкування за допомогою дотиків, по-друге — це наука, яка 
вивчає такий вид спілкування. Щодо дотиків, то найпоширеніші з них 
це поплескування, рукостискання, удари, поцілунки та інші.

Проксеміка — сфера соціальної психології, яка займається вивчен- 
ням просторової та часової орієнтації людини. Тут вивчається безпосе-
реднє переміщення в просторі та часі. Саме в проксеміці було встанов-
лено, що як правило всі люди при спілкуванні мають свої міжсуб’єктні 
зони: інтимна (від 0 до 50 см), персональна або особиста (від 50  
до 120 см), соціальна (від 120 до 360 см), суспільна (від 360 см і далі).

Знання засобів виявлення, зчитування, фіксування, аналізу, дос-
лідження та застосування невербальної інформації мають величез-
ний потенціал ефективного використання на практиці при розслі-
дуванні конкретних видів злочинів. Зокрема, такі знання доцільно 
використо вувати в тактиці допиту. Так, ще до початку роботи з до-
питуваним, слідчий або особа, яка проводить допит, використовуючи 
методи отримання невербальної інформації, може більш детально 
підготуватися до допиту, або скорегувати сам допит під час процесу, 
відповідно до емоційних особливостей допитуваного. При цьому, не-
вербальна інформа ція буде виконувати координаційно-орієнтуючу  
функцію.

Однак, застосування невербальної інформації під час допиту є 
цілком самостійним елементом. Дана практика експерементально зас-
тосовувалася за кордоном і надала вражаючі результати.

Особливістю використання невербальної інформації під час допиту 
є те, що навіть без особистого спілкування слідчого з допитуваним, він 
може отримати широкий спектр інформації про допитувану особу, та 
про події що мали місце в її житті. При цьому не порушуються ні за-
конодавчі, ні моральні норми суспільства.

Система застосування методів невербальної інформації основним 
чином базується на криміналістичному методі спостереження, що ви-
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ключає будь-яке втручання в життя допитуваного або будь-який не-
гативний вплив на його самопочуття.

При правильному застосуванні методів зчитування невербальної 
інформації під час допиту, отримати такі значимі дані, як: психічний 
стан допитуваного; відношення допитуваного з іншими учасниками 
провадження; бажання допитуваного сприяти допиту, або навпаки за-
вадити його проведенню; підтвердження або спростування інформації, 
яка була надана вербальним шляхом; емоційне вираження та його від-
повідність дійсності переданої інформації та ряду іншої доказової або 
криміналістично-значущої інформації.

Під час допиту допитуваний може лукавити та давати не достовірну, 
неправдиву інформацію щодо обставин злочину, що негативно впливає 
на розслідування та на розкриття злочину в цілому. Застосування не-
вербальної інформації в тактиці допиту надасть можливість виявляти 
брехню вже на перших хвилинах проведення допиту і, таким чином, 
можна зкоорденувати допит так, щоб отримати істинну інформацію від 
допитуваного. В свою чергу, це позитивно вплине на термін розкриття 
злочину, зменшить затрачений час та збереже відповідні ресурси.

р.В. мельник, експерт

ДНДЕКЦ МВС України

ОсОблиВОсті ежекції стріляНих гільз  
при Огляді місця пОдії із застОсуВаННям 

ВОгНепальНОї збрОї

Аналіз всесвітнього досвіду свідчить про те, що проблеми кримі-
нального використання вогнепальної зброї актуальні для будь-якої краї-
ни, в тому числі і для України. Криміналістичному дослідженню слідів 
використанням вогнепальної зброї присвячені наукові праці багатьох 
вчених-криміналістів світу. Проте, на наш погляд, недостатньо уваги 
надається такому аспекту, як дослідження особливостей ежекції гільз в 
автоматичній та напівавтоматичній зброї, аналізу та криміналістичному 
використанню цієї інформації для встановлення важливих обставин по 
конкретній кримінальній справі.

Особливістю сучасної автоматичної та напівавтоматичної зброї є 
видалення гільзи механізмом ежекції під впливом порохових газів, які 
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утворюються під час пострілу. Відмінності в конструкції моделей зброї 
зумовлюють індивідуальні ознаки ежекції гільз, тобто різницю в куті та 
дистанції викидання стріляної гільзи після пострілу. Вищеназвана озна-
ка конструкції конкретної моделі зброї має високу варіативність, про 
що згадується в роботах авторів (А.І. Устінова, М.М. Блюма, Б.М. Ко - 
маринця), які займалися цим питанням. Крім того, існує думка, що 
практичне використання цього джерела отримання криміналістичної 
інформації обмежене декількома обставинами, зокрема наявністю 
на місці дослідження кількох гільз, використанням автоматичної або 
напівавтоматичної зброї, набоїв з аналогічними характеристиками, 
відсутністю перешкод, що впливають на викидання гільз при огляді 
місця події [1, с. 3].

Особливістю таких оглядів є велика територія, численність пред-
метів, які підлягають огляду, та систематизація, складність при вияв-
ленні та вилученні слідів пострілу та інших речових доказів, які мають 
відношення до вчиненого злочину [2].

При знаходженні на місці події стріляних гільз потрібно встано - 
вити місце находження стріляючого. Для встановлення місця стрі-
ляючого, через точку на місцевості, де була вилучена гільза, умовно 
проводиться пряма лінія, направлена в сторону направленого руху 
кулі. Потім використовуючи довідкові дані, потрібно виміряти (як 
правило вліво) відстань, рівну середній дистанції викидання гільзи.  
В межах кутів ежекції визначається найвірогідніше місце знаходження 
стріляючого. При цьому потрібно враховувати, що гільза може змінити 
направлення під час рикошету.

Найбільш за все залишаються гільзи набоїв автоматичних пістолетів 
(вони викидаються після кожного пострілу). Менше гільзи знаходять 
в тих випадках, коли постріли проводились з неавтоматичної зброї —  
тут все залежить від того, перезаряджалася зброя для наступного пост-
рілу, чи ні. При пострілі з револьверів, стріляні гільзи залишаються 
в зброї. На місці події їх знаходять в рідких випадках — коли зброя 
пере заряджалася.

Перш за все необхідно встановити, до якого типу набоїв відносить-
ся знайдена гільза, і з якої зброї вона могла бути стріляна. При огляді 
гільз звертається увага на наявність або відсутність слідів від відбивача 
і зачепа викидача. Якщо сліди відсутні, то стрільба більш за все про-
водилася з використанням револьвера або саморобної неавтоматичної 
зброї. І те місце, де були знайдені під час огляду місця події гільзи, 
є найвірогіднішим місцем стріляючого. Якщо на гільзі наявні сліди  
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від відбивача і зачепа викидача, значить стрільба проводилися з ви-
користанням автоматичної зброї [3].

Огляд слідів на кулях та гільзах від вогнепальної зброї на місці події 
найбільш ефективно може провести спеціаліст в галузі судової баліс-
тики, якого рекомендують залучати по таких справах.

По слідам на стріляних гільзах та кулях можна встановити систему 
(модель, зразок), зброї з якої вони були стріляні, саморобного чи за-
водського вона виготовлення.

По слідах на перешкодах визначається вогнепальний характер 
пошкоджень, вид боєприпасів, які застосовувалися, калібр зброї, нап-
рямок стрільби [4].

На думку Б.О. Маклакова і В.В. Ковальова, використання інфор-
мації щодо особливостей ежекції гільз у різних моделях вогнепальної 
зброї в сукупності з іншими даними, які отримані в ході проведення 
огляду місця події, дозволяє встановити важливі обставини подій зло-
чину. Вони можуть бути використані для:
–  полегшення пошуку гільз у важкодоступних місцях (сніг, бруд, на-

громадження предметів на місцевості, інші перешкоди);
–  визначення типу та моделі зброї, яка використовувалася під час 

вчинення злочину;
–  визначення або уточнення вірогідного місцезнаходження стріляючо-

го в момент пострілів для подальшого обстеження даної території з 
метою пошуку речових доказів (слідів взуття, пальців рук, предметів, 
загублених злочинцем, об’єктів біологічного походження тощо);

–  встановлення фактичних обставин події, вирішення діагностичних 
задач, та перевірки свідчень на місці події [1, с. 4].
На жаль, в існуючих літературних джерелах відсутня інформація  

щодо особливостей ежекції гільз у нових моделях (зразках) вогнепаль-
ної зброї. Тому, на основі викладеного можна констатувати, що знання 
ежекції гільз у різних нових моделях вогнепальної зброї у подальшому 
забезпечить успішне проведення судово — балістичної експертизи та  
дозволить експерту як найкраще провести огляд місця події та правиль-
но зафіксувати, вилучити та упакувати речові докази.
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ННІПСК Національної академії внутрішніх справ

рОзслідуВаННя злОЧиНіВ,  
пОВ’язаНих з ВикОристаННям еНергії Вибуху

Останніми роками в державі позначилася стійка тенденція зрос-
тання злочинів із застосуванням енергії вибуху вибухових пристроїв. 
Застосування цього способу для здійснення вбивств на замовлен-
ня, дестабілізації в суспільстві, пошкодження майна громадян є для 
злочинців дуже зручним. На місці злочину залишається мінімальна 
кількість слідів, забезпечується безпека виконавців (невисока віро-
гідність затримання по “гарячих слідах”). Це якраз той випадок, коли 
спосіб приховування передбачений в структурі самого способу здійс-
нення злочину. Для вбивств на замовленням останнє є характерним  
явищем.

Практика розслідування справ за фактами вибухів показала, що 
успіх розслідування даного виду злочинів залежить, в першу чергу, від 
того, наскільки грамотно і повно було оглянуте місце події і вилучені 
необхідні речові докази. Велику роль також для отримання значимих 
результатів вибухотехнічної і хімічної експертиз відіграють правильна 
упаковка і транспортування речових доказів. Навіть при правиль-
ному вилученні речових доказів, недотримання вимог щодо їх паку-
вання може привести до негативних результатів експертного дослід- 
ження.

Досвід практичної роботи дозволяє виділити три типові ситуації 
щодо злочинів, пов’язаних з використанням енергії вибуху:
–  загроза вибуху по прийнятому повідомленню, коли вибуховий при-

стрій не виявлений;
–  загроза вибуху при виявленні предмета, підозрілого на приналеж - 

ність до вибухового пристрою;
–  безпосередньо місце вибуху (тобто, вибух вже стався).
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Перша типова ситуація: загроза вибуху по прийнятому повідомлен-
ню, коли вибуховий пристрій не виявлений.

Оскільки інформація, що поступила черговому, як правило, не 
містить відомостей, що дозволяє зробити які-небудь висновки, то не-
обхідно раціонально організувати подальшу роботу, виходячи із забез-
печення безпеки громадян і фахівців, що беруть участь в розслідуванні. 
Для цього необхідно вжити наступні заходи:
–  терміново викликати фахівців вибухотехників з метою очищення 

місцевості від вибухонебезпечних предметів;
–  визначити межу небезпечної зони. Відстань від неї до місця розта-

шування вибухонебезпечного предмета визначається з урахуванням 
конкретної обстановки як правило, не менше 100 м;

–  організувати евакуацію людей з небезпечної зони;
–  організувати оточення по межах небезпечної зони за допомогою 

постів і умовних знаків(червоні прапорці, огороджувальна стрічка 
і тому подібне);

–  направити на місце події слідчо-оперативну групу.
Друга типова ситуація: загроза вибуху при виявленні предмета, 

схожого на вибуховий пристрій.
При виникненні цієї ситуації необхідно вжити наступні заходи:

–  виконати увесь комплекс заходів, передбачених для першої типової 
ситуації;

–  зробити фотографування, а по можливості — і відеозйомку вибухо-
небезпечного предмету;

–  скласти детальний опис цього об’єкту: зовнішній вигляд, габарити 
і забарвлення, засоби перенесення і маскування(сумки, портфеля, 
валізи і тому подібне), зовнішній вигляд, габарити і забарвлення 
самого об’єкту(по можливості), видиме маркування і інші специ-
фічні ознаки;

–  при прибутті на місце події фахівців вибухотехників, негайно вирі-
шити питання про можливість транспортування вибухонебезпечного 
об’єкту у безпечне місце для його знешкодження або знищення;

–  якщо фахівець з розмінування визнає можливим транспортування 
цього об’єкту, а також безпечними певні маніпуляції з ВП (повороти, 
підведення і тому подібне), то необхідно досліджувати поверхню 
вибухового пристрою на наявність слідів рук, при цьому доцільно 
зробити (за можливості) рентгенівську зйомку предмету;

–  якщо фахівець з розмінування визнає необхідним зробити руйну-
вання вибухонебезпечного предмету за допомогою гідроруйнівної 
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гармати на місці події, треба вжити заходи по відвертанню роз-
льоту осколків корпусу вибухового пристрою і інших вражаючих 
елементів(використати вибухозахисний контейнер, мішки з піском 
і т. п.);

–  після руйнування осколки і інші фрагменти вибухового пристрою 
упаковуються і направляються на експертизу;
Третя типова ситуація: огляд місця вибуху.
В разі знаходження на місці вибуху вибухових пристроїв, що не 

спрацювали, то необхідно викликати, окрім оперативно-слідчої групи 
і фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. При вияв-
ленні подібних предметів необхідно виконати увесь комплекс заходів, 
передбачених для другої типової ситуації.

Місце вибуху необхідно оглядати в наступному порядку:
–  зафіксувати обстановку місця події(фото і відео зйомка);
–  організувати при необхідності рятувальні і аварійно-відновлювальні 

роботи, а за наявності жертв і потерпілих викликати на місце події 
працівників відповідних медичних служб;

–  намалювати план-схему місця події, на якій необхідно відмітити 
просторово-взаємне розташування епіцентру вибуху (воронки і 
тому подібне), осколків або фрагментів підірваного об’єкту, де-
формацій на предметах обстановки і тому подібне, жертв і потер- 
пілих;

–  відновити на схемі навколишнє(речове) оточення на місці події до 
вибуху;

–  детально оглянути: об’єкт вибуху, територію, безпосередньо прилеглу 
до місця вибуху, потерпілих, а також їх одяг, документи і речі;

–  зафіксувати шляхом опису або фото і відеозйомки наявність, вид, 
розміри локальних деформацій, вм’ятин, сколків на місці події, а 
також інших проявів руйнівної дії вибуху на предметах навколиш-
нього оточення, характер матеріалів, в якому вони утворені, відстань 
від центру вибуху;

–  зафіксувати в протоколі огляду місця події, необхідні для проведення 
експертизи, геометричні і якісні характеристики;

–  зафіксувати характер травм у потерпілих;
–  зібрати предмети з кіптявою, причому доцільно вилучати їх повністю, 

якщо об’єкт-носій занадто громіздкий, а локалізація кіптяви відома, 
то необхідно вилучити відповідний фрагмент об’єкту;

–  здійснити ретельний збір осколків і уламків вибухового пристрою 
(металеві осколки, шматки шнурів, дроту, електродротів, деталі 
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годинникових механізмів, радіодеталі, елементи електроживлення, 
частини можливої упаковки);

–  якщо вибух стався на ґрунті, узяти проби ґрунту безпосередньо з 
епіцентру вибуху, а також в якості зразків порівняння контрольні 
проби на достатньому видаленні від місця вибуху;

–  при виявленні на залишках і деталях вибухового пристрою або ото-
чуючих місце вибуху предметах часток порошкоподібної кристаліч- 
ної речовини або часток, схожих на порошинки, необхідно їх ви-
лучити і упакувати окремо;

–  при зборі речових доказів не треба забувати про виявлення і фікса - 
цію традиційних криміналістичних слідів(відбитки пальців, сліди 
взуття, сліди інструментів і тому подібне).
Інформація, отримана на стадії попереднього дослідження слідів 

вибуху, частіше за все є дуже приблизною, неповною і такою, що не 
має доказового значення, але вона потрібна для визначення видів і 
послідовності проведення оперативно-розшукових заходів і здійснення 
слідчих дій; інформація, отримана експертами в лабораторних умовах, 
здатна внести ясність в суть справи і відповісти на широке коло пи-
тань, що сприятиме розкриттю злочину, пов’язаного з протиправним 
вибухом. Але це є можливим тільки за умови правильної фіксації та 
вилучення слідів вибуху і послідовності призначення тієї або іншої 
експертизи.

Вибухотехнічна експертиза, як правило, носить комплексний ха-
рактер і її проведення вимагає залучення фахівців, що мають знання 
в різних галузях науки, техніки, ремесла. Крім того, за фактом вибуху 
нерідко виникає необхідність в призначенні інших видів експертиз, 
послідовність проведення яких визначається з урахуванням інформації, 
отриманої на стадії попереднього дослідження криміналістичних слідів, 
що є основними об’єктами подальших досліджень. Інакше важлива для 
слідства і працівників карного розшуку інформація може бути втрачена, 
а речові докази видозмінені або зруйновані. Уникнути цього — одна з 
головних вимог криміналістичного підходу до дослідження усієї сукуп-
ності ознак, що виражають властивості речових доказів. 
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Национальная академия внутренних дел

сОВремеННые ВОзмОжНОсти  
судебНых экспертиз и НапраВлеНия  

их испОльзОВаНия при расследОВаНии 
серийНых сексуальНых убийстВ

Важное место в расследовании и установлении обстоятельств прес-
туплений занимают результаты судебных экспертиз. В последние годы 
появились новые и эффективные методики экспертного исследования 
вещественных доказательств, позволяющие успешно разрешить не-
которые задачи расследования преступлений. В дальнейшем, с по-
явлением современных эффективных методик исследования их роль 
будет возрастать.

Одним из таких перспективных направлений является идентифи-
кация личности методами ДНК-анализа. Использование геномной ин-
формации имеет важное значение в раскрытии преступлений именно 
сексуального характера, в том числе серийных сексуальных убийств. 
Исходя из мотива и особенностей совершения указанных преступле-
ний, зачастую отсутствуют традиционные следы (рук, ног, зубов, ору- 
дий преступления, транспорта и др.). Поэтому для поиска преступни-
ка необходимо искать и изымать все объекты жизнедеятельности его 
организма, которые он не мог уничтожить, и которые могли остаться 
на месте обнаружения трупа, его частей, на теле и одежде жертвы, на 
орудиях преступления и прочих предметах.

В результате совершения сексуальных убийств остаются и могут 
быть обнаружены на телах, одежде потерпевших волосы, чешуйки 
эпидермиса (в подногтевом содержимом жертвы), слюна, сперма, пот, 
иногда кровь преступника. Данные биологические объекты несут зако - 
дированную информацию о свойствах человека, извлечь которую мож-
но лишь экспертным путем, в частности с помощью серологических 
методов (групповые характеристики) и новейших методов ДНК-анализа 
(индивидуальные свойства). Результаты генотипоскопических иссле-
дований при наличии ряда условий позволяют отождествить человека 
по его следам биологического происхождения. Исследование объектов 
указанными методами позволяет соотнести следы с конкретным чело-
веком; идентифицировать личность того, кто оставил следы в разное 
время и в разных местах; устанавливать биологическое родство.
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Использование данных ДНК-анализа также позволяет предотвра-
тить или значительно сократить случаи привлечения к ответственности 
невиновных лиц. Анализ расследования серийных сексуальных убийств 
показал, что по таким делам всегда имеются необоснованно заподоз-
ренные, обвиненные и даже осужденные люди. Например, использо-
вание геномной информации в Красноярском крае, первым в России 
создавшем базу ДНК осужденных преступников, помогло оправдать 
невиновного человека по делу об изнасиловании, а спустя некоторое 
время и задержать настоящего преступника [1]. Обобщение мировой 
научной информации дает основания для вывода, что в перспективе 
за ДНК-профилем возможно установление фенотипических характе-
ристик лица (возраст, цвет глаз, волос и др.) [2, с. 169].

При расследовании указанной категории преступлений наиболее 
часто проводятся экспертизы вещественных доказательств: частей и 
тканей расчлененного трупа, следов спермы, крови, иных биологиче-
ских выделений человека, частиц почвы и других микрообъектов. Такие 
исследования могут во многом ограничить район нахождения трупов 
жертв, установить идентичность оставленных следов, помочь в выдви-
жении версий. Судебно-медицинская экспертиза, в частности, может 
дать основания для вывода о сексуальном мотиве и характере преступ-
ления, используемых орудиях причинения повреждений, времени и 
причине наступления смерти, о половых признаках потерпевших.

Установление пола жертвы преступления имеет важное значение, 
поскольку позволяет использовать эти сведения для построения “пси-
хологического профиля” преступника. Михасевич, Ткач, Кузьменко 
(“васильковский маньяк”) выбирали жертвами исключительно жен-
щин. Головкин и “заслуженный учитель РСФСР” Сливко предпочи - 
тали исключительно мальчиков определенного возраста и телосложе-
ния, Чикатило и Ряховский не разбирали пола своих жертв.

Важно установить пол и возраст жертв преступления, так как ма - 
ньяки совершают преступления на протяжении многих лет (Чика- 
тило — 12, Головкин — 8, Ткач — 25). Трупы жертв находят спустя 
не которое, порой, значительное время. Наличие же данных о возрас-
те может способствовать как установлению времени исчезновения и 
местонахождению пропавших без вести граждан (их трупов), которые 
могут стать жертвами серийных сексуальных убийц-маньяков, так и 
указывать на время совершения преступления. Используя эти данные, 
можно выдвигать версии о совершении серии сексуальных убийств. 
Установлению “серийности” способствует также судебно-медицинское 
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исследование способа совершения преступления и расчленения. Как 
правило, быстро и умело, по суставам, глубокими и единичными раз-
резами проводят расчленение лица, обладающие определенными про-
фессиональными (реже — приобретенными) навыками: мясники, ра-
ботники мясокомбината, медики, ветеринары и т.п. При отсутствии или 
недостаточности таких навыков, расчленение может занять несколько 
часов или дней. Установление данного обстоятельства помогает с из-
вестной долей вероятности заподозрить дело рук серийного убийцы.

Возможности использования результатов судебных экспертиз за-
висят от ряда условий, в частности: своевременности и необходимости 
их назначения, полноты и правильности поставленных на разрешение 
эксперта вопросов следователем, соблюдению предъявляемых требо-
ваний к направляемым на исследование объектам и сравнительным 
образцам, профессионализма и профессиональной порядочности экс-
перта, использования им новейших методик.

Учитывая опасность указанных преступлений, их особую жесто-
кость, характеристику личности преступников, объективные трудности 
их установления, сложности с формированием доказательственной 
базы, при расследовании серийных сексуальных убийств нельзя пре-
небрегать ничем, необходимо использовать все имеющиеся сведения.  
В совокупности с другими полученными в ходе расследования данны-
ми, эти сведения могут представить целостную картину преступления, 
указывающую на действие именно серийного сексуального убийцы, что 
даст возможность вести поиск в нужном направлении, не отвлекаясь 
на проверку иных версий.
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дОкумеНтальНые истОЧНики иНфОрмации  
Об ОргаНизОВаННОй преступНОй  

деятельНОсти В сфере экОНОмики:  
пОНятие, Виды, метОды исследОВаНия

Изложены понятие документов в криминалистике, предложена классифика-
ция документальных источников информации об организованной преступной 
деятельности в сфере экономики, методы их исследования и комплексный 

подход к использованию консультационной помощи специалистов.

Каждая финансовая, хозяйственная операция в сфере экономиче-
ской деятельности отражается в учетных документах и электронных 
носителях информации, на основании которых делаются записи в 
учетных регистрах, журналах, счетах. При помощи документов даются 
распоряжения о совершении финансово-экономических операций, 
заключении сделок, договоров; документы отражают выполнение 
этих распоряжений; они имеют правовое значение; устанавливают 
ответственность исполнителей за произведенные ими финансовые, 
хозяйственные операции. При расследовании экономических пре-
ступлений, совершаемых организованной преступной группой (ОПГ), 
документы относятся к основным источникам информации о событии 
преступления, его способе, исполнителе, других обстоятельствах, 
свидетельствующих об организованной преступной деятельности или 
создании условий для такой деятельности. Поэтому исследование доку-
ментов является одним из основных направлений работы следователя. 
Участие специалистов в исследовании документов поможет обнаружить 
признаки материального и интеллектуального подлогов, установить 
исполнителей документов, отобрать документы, необходимые для экс-
пертного исследования.

Уголовно-процессуальное законодательство Украины к докумен- 
там, как источникам доказательств, относит: письменные документы 
(в том числе цифры, нотные знаки, иероглифы), фото-, видео-, фоно-, 
кино- документы, рисунки, карты, схемы, чертежи, перфокарты, та-
буляграммы. В криминалистике большинство исследователей к доку-
ментам относят письменный или специально изготовленный предмет, 
на котором с помощью письма, иных знаковых систем зафиксированы 
сведения об обстоятельствах, имеющих доказательственное значение 
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для дела [2]. Заслуживает внимания точка зрения М.В. Салтевского, 
который рассматривает документ как материально фиксированную 
информацию, отражающую криминалистически значимые отношения 
и факты [6, с. 337]. В большинстве случаев документы по исследуемой 
категории преступлений имеют письменную форму.

С появлением компьютерной техники компьютерная запись стала 
одной из форм удостоверения событий и фактов, имеющих юриди-
ческое значение. Статьей 200 УК Украины предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконные действия с документами на переводы 
платежными карточками и другими способами доступа к банковским 
счетам, устройствам для их изготовления. При этом, законодатель в 
примечании к указанной статье под документами на перевод понимает 
документы в бумажном или электронном виде. Следует согласиться с 
А.В. Носовым, В.Б. Веховым, которые относят компьютерную запись к 
самостоятельному типу документов [4, c. 10–14]. Между тем, С.М. Ас- 
тапкина к документу относит не только компьютерную запись, но и 
предмет, с помощью которого она фиксируется или изготавливается 
[1, c. 49]. К числу таких предметов относится пластиковая карта. Она 
является универсальным платежным документом, выполненным на 
материальном носителе в форме частично или полностью доступной 
восприятию ЭВМ в виде компьютерной информации [4, c. 12].

Определение понятия “пластиковая карта” дано в комментарии 
УК РФ под редакцией Н.Ф. Кузнецовой и Г.Н. Миньковского. Оно 
выглядит так: “К кредитным, расчетным картам и иным платежным 
документам относятся документы, не являющиеся ценными бумагами, 
но которые обладают свойствами платежного документа, удостоверяю-
щего, устанавливающего или предоставляющего имущественные права 
либо удостоверяющего или устанавливающего также обязанности” [7, 
c. 407].

В юридической литературе высказано мнение о том, что предметом 
хищений являются и документы, которые выполняют роль денежного 
эквивалента; приватизационные чеки, приватизационные сертификаты 
[3, c. 407]. Согласно законодательных актов Украины к финансовым и 
банковским документам отнесены ценные бумаги, то есть платежные 
документы, выраженные в валюте Украины, иностранной валюте или 
монетарных металлах [5].

Резюмируя изложенное, полагаем, что в криминалистике под доку-
ментами следует понимать материально фиксированную форму удостове-
рения информации об обстоятельствах изучаемого события преступления, 
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а также ценные бумаги, компьютерные записи, предметы, с помощью 
которых они фиксируются и изготавливаются, имеющие доказательст-
венное значение.

Таким образом, источником информации о событии и других 
об стоятельствах совершения преступления могут быть письменные, 
графические документы, фото-, кино-, видео-, звукозапись, компью-
терная запись и предмет, с помощью которого она фиксируется или 
изготавливается, ценные бумаги, выраженные в валюте Украины, ино-
странной валюте или монетарных металлах.

При расследовании экономических преступлений, совершаемых 
ОПГ, следователь сталкивается с огромным количеством документаль-
ных источников, в которых имеется информация о способе соверше-
ния преступления, способах формирования организованной группы, 
создании фиктивной фирмы, назначении финансово-экономических 
операций, используемых членами ОПГ как средство реализации зара-
нее запланированного и тщательно подготовленного способа престу-
пления, сокрытии следов организованной преступной деятельности и 
обстановки, которая использовалась или специально создавалась для 
совершения преступных акций.

Поэтому всестороннее исследование документов — важное направ-
ление расследования. На наш взгляд, исследование документов включает 
комплекс процессуальных и непроцессуальных действий, позволяющих 
следователю выявить механизм отражения преступных действий в 
учетных документах; определить производственные участки, финансово-
экономические, хозяйственные операции, которые были использованы 
организаторами преступного бизнеса; выдвинуть версии о способах со-
вершения преступления, возможных участниках организованных групп, 
их коррупционных, транснациональных связях.

Исследование документов на начальном этапе расследования поз-
воляет ознакомиться со структурой субъектов хозяйственной дея-
тельности. Эти документы, подтверждают: факт создания субъекта 
предпринимательской деятельности; совершение производственной, 
финансовой операции субъектов хозяйственной деятельности; характер 
производственно-хозяйственных, финансово-экономических операций 
и их соответствие Уставу; несоответствие документов фактическому 
положению дел; указывают на их исполнителей.

Следователь располагает разнообразными средствами исследования 
документов, позволяющими на основе их изучения и проверки устано-
вить обстоятельства совершения ОПГ экономического преступления 
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тем или иным способом и сокрытия следов организованной преступ- 
ной деятельности. Эти средства должны использоваться в комплексе. 
В частности, к ним относятся: личное ознакомление с документами 
самостоятельно или с учас тием специалиста, группы специалистов. Это 
может быть как непроцессуальное (разведывательное) ознакомление, 
так и проведение следственного осмотра с последующим изъятием 
документов (ст. 237 УПК); изучение документов на предприятии и в 
разных организациях, связанных с ним в той или иной степени, на-
пример, с банковскими документами — в банке; с Уставом и решением 
о регистрации, другими документами — в налоговой инспекции, у 
контрагентов и т. п.; производство документальной ревизии по требо-
ванию следова теля; допросы и иные следственные действия с участием 
осведомленных лиц, причастных к операциям либо участвовавших в 
составлении документов; производство различных экспертиз по до-
кументам; проведение оперативно-розыскных действий органами до-
знания по поручению следователя.

Документальные источники информации об обстоятельствах изу-
чаемого события преступления образуют определенную систему, что 
позволяет их сгруппировать в отдельные подгруппы, подгруппы — в 
группы, определить информационное содержание, места нахождения. 
По рассматриваемой категории дел можно выделить следующие группы 
документов:

1) организационно-правовые;
2) учредительные;
3) регламентирующие;
4) распорядительные;
5) бухгалтерские (учетные);
6) документы, отражающие финансовую деятельность;
7) документы, отражающие формирование фондового рынка цен-

ных бумаг;
8) документы, отражающие основание, порядок и процедуру при-

ватизации государственного и коммунального имущества;
9) документы, отражающие хозяйственную деятельность;

10) документы, отражающие использование бюджетных средств;
11) договоры и иные обязательства;
12) документы по учету кадров;
13) документы органов государственного контроля;
14) документы правоохранительных и правоприменительных ор-

ганов;
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15) электронные документы;
16) документы, регламентирующие правила работы с мобильными 

средствами связи, вычислительной техникой, машинными носителями 
информации;

17) “черновые” записи;
18) личные документы.
Исследование какой-либо группы или всей системы документов 

связано с видом конкретного экономического преступления, совер-
шаемого ОПГ, и складывающейся следственной ситуацией на опреде-
ленном этапе расследования.

При расследовании экономических преступлений, совершаемых 
ОПГ, может возникнуть необходимость в изучении иных, кроме выше-
указанных, документов, поскольку предусмотреть их все невозможно. 
Однако, планируя работу с документами, следователю необходимо ру-
ководствоваться предложенной криминалистической классификацией 
документов, которая облегчает обнаружение следов организованной 
преступной деятельности; установление связи между преступным 
поведением и содержанием документов; определение изменений в 
содержании документов; выявление признаков подложности доку-
ментов, сомнительных операций, отраженных в этих документах.  
В частности, следует обратить внимание на следующие признаки под-
ложности документов: рассогласованность записей, операций, системы 
взаимосвязанных технико-экономических показателей; несоответствие 
документов установленным требованиям; подписание документов 
неуполномоченными на это лицами; несовпадение реквизитов и текста 
в различных экземплярах учредительных документов; необоснованное 
открытие расчетного счета хозяйствующему субъек ту, впоследствии 
получившему кредит; заключение неисполнимых договоров между 
ссудозаемщиком и контрагентом; явные признаки материального под-
лога: подделка подписи, исправ ления, дописывание, а также признаки 
подлогов в электронных документах.

Криминалистической, следственной практикой выработаны раз-
личные приемы и формы распознания подложных документов. К числу 
распространенных относятся осмотр и изучение документов. Процесс 
исследования документов предлагается разделить на три этапа: осмотр 
документов; изучение; выявление документов, подлежащих экспертному 
исследованию. Изучение документов включает проверку: соблюдения 
правил составления и оформления документов; подлинности доку-
ментов и содержащихся в них реквизитов и записей; соответствия 
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производственно-хозяйственных, финансово-экономических опера-
ций, отраженных в документах, установленным правилам.

На всех этапах процесса исследования документов следователю 
целесообразно использовать помощь специалиста. Консультационная 
помощь специалиста в соответствии со статьей 71, 360 УПК Украины 
относится к процессуальной форме участия специалиста в уголов-
ном судопроизводстве. Непроцессуальная форма участия достаточно 
исследована в криминалистике, судебной экспертологии, уголовно-
процессуальном праве, тогда как консультация специалиста, как про-
цессуальная форма его участия в уголовном судопроизводстве требует 
дальнейшего научного исследования. С учетом сложившейся ситуации, 
следователь решает вопрос, когда и какого специалиста необходимо 
пригласить и что требуется с его помощью выяснить, осмотреть, ис-
требовать и т. п. Именно на основе правильно организованных кон-
сультаций и создаются условия для выбора направления расследования, 
возникают взаимосвязи с иными формами использования специальных 
познаний, в том числе, при формировании с помощью специалиста 
вопросов эксперту, определении заданий ревизорам, аудиторам.

Организованные преступные группы, преступные организации, со-
вершают изощренные экономические преступления с использованием 
современных информационных технологий, коррупционных, меж-
региональных, транснациональных связей. В связи с этим возникает 
необходимость консультационной помощи нескольких специалистов 
по одному и тому же вопросу. Другие формы участия специалистов в 
расследовании указанных преступлений являются необходимым усло-
вием эффективного выявления следов организованной преступной 
деятельности в сфере экономики.

Как свидетельствуют проведенные исследования, следователи след - 
ственных отделов “ОП” органов внутренних дел Украины при рассле-
довании экономических преступлений, совершаемых ОПГ, привлекали 
специалистов, в частности, бухгалтеров, экономистов, работников 
банковских учреждений, налоговых органов, программистов, опера-
торов информационных систем. Специалист-бухгалтер может оказать 
помощь следователю в изучении нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих ведение бухгалтерского учета и отчетности; порядка и 
правил оформления документов; выявлении признаков подложности 
документов и т. д. С его участием целесообразно проводить осмотр 
документов, изъятие документов и другие следственные действия. 
Специалист-бухгалтер при выявлении признаков материального или 
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интеллектуального подлогов в учетно-отчетных и иных документах 
может рекомендовать следователю провести документальную ревизию 
(аудиторскую проверку), судебно-бухгалтерскую экспертизу и под-
готовить вопросы, которые могут быть поставлены следователем на 
разрешение ревизору, эксперту.

В соответствии с требованиями ст. 360 УПК Украины в судебном 
заседании суд имеет право использовать устные консультации или 
письменные разъяснения специалистов, предусмотренные на основе 
его специальных знаний. Вместе с тем, дальнейшего научного иссле-
дования требует проблема предоставления комплексной консультаци-
онной помощи группы специалистов, которые владеют специальными 
знаниями в одной и той же области (экономистов, бухгалтеров) или 
разных областях знаний (экономистов, программистов, операторов 
информационных систем). Полагаем, что комплексный подход к ис-
пользованию консультационной помощи специалистов в уголовном 
судопроизводстве должен быть закреплен соответствующей нормой в 
Уголовном процессуальном кодексе Украины.
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ННІПСК Національної академії внутрішніх справ

спеціальНі зНаННя у метОдиці  
рОзслідуВаННя криміНальНих праВОпОрушеНь  

у сфері Обігу культурНих ціННОстей

Становлення України як незалежної держави накладає на неї від-
повідальність за долю самобутніх історичних реліквій різних часів 
і народів, що знаходяться на її території і є невід’ємною частиною 
світової культурної скарбниці. Від збереження пам’яток різних епох і 
періодів залежить повнота й об’єктивність висвітлення історії, і взагалі, 
показник цивілізованості суспільства, розуміння глибинних тенденцій 
у розвитку культури.

Пам’ятки історії та культури — значний і своєрідний пласт куль-
турної спадщини, літопис життя народів, свідчення її самобутнього 
розвитку. Втілюючи в собі досвід, життєві та етнічні ідеали різних по-
колінь, вони являють собою справжню енциклопедію пізнання мину-
лого і сучасного. За загальною кількістю пам’яток, наявністю шедеврів 
культури Україну без перебільшення можна віднести до країн з багатою 
історико-культурною спадщиною.

Згідно із Законом України “Про охорону культурної спадщини” від 
08.06.2000 р. № 1805-III, до останньої належать нерухомі пам’ятники — 
розташовані просто неба матеріальні об’єкти і локалізовані території, 
що є реальними свідками історичних подій та явищ. Рухомі пам’ятники 
історії та культури — писемні й речові — зберігаються в архівах, біб-
ліотеках і музеях. Їх охорона та збереження регулюються відповідно 
законодавством про музейну й архівну справу.

У фондах 550 загальнодержавних, республіканських та місцевих 
музеїв зберігається понад 8 млн. рухомих пам’яток усіх видів і типів.  
В Україні 1399 населених пунктів та понад 8 тис. сіл, 1020 парків ста-
новлять історико-архітектурну й культурну цінність, налічується близь-
ко 150 тис. пам’яток археології, історії, архітектури і містобудування, 

Summary
The concepts of the documents in forensic science, classification of documents and 

sources of information on organized crime in the sphere of economy, methods of research and 
a comprehensive approach to the use of professional advice.
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монументального мистецтва. Багато з них мають загальнодержавне 
значення, найбільш видатні включені до списку всесвітньої культурної 
спадщини ЮНЕСКО.

Охорона і збереження культурних і історичних пам’яток має за-
гальнодержавне значення. Стаття 54 Конституції України визначає, що 
держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, 
що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в 
Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.

Вважаючи, що культурні цінності є основними елементами циві-
лізації і культури народів, а ознайомлення з ними сприяє взаємному 
розумінню і взаємній повазі між народами, Генеральна конференція 
Організації Об’єднаних Націй ще у 1964 році виробила рекомендації 
для держав про заходи, спрямовані на заборону незаконного вивозу, 
ввезення і передачі права власності на культурні цінності та запобі-
гання цьому.

За даними Організації Об’єднаних Націй, транснаціональна зло-
чинність поділяється на 17 груп. Одна із цих груп спеціалізується на 
викраданні історичних і культурних цінностей, їх контрабанді. Інтер-
полом тільки у Західній Європі відслідковується понад 40 організованих 
злочинних угруповань, з числа колишніх громадян СРСР, що спеціалі-
зуються на цьому протиправному бізнесі.

За оцінками англійського журналу “Таймс”, щорічно у світі вчи-
нюється крадіжок культурних цінностей на суму приблизно 3,0 млрд. 
доларів США.

За останні 10 років в Україні вчинено понад 3 тис. злочинів, пов’я-
заних із заволодінням культурних цінностей, з них розкрито тільки 
40%. Найбільш уразливими регіонами в частині злочинних зазіхань 
на культурні цінності залишаються Вінницька, Одеська, Львівська, 
Черкаська області.

В Департаменті інформаційних технологій МВС України в маси-
ву банку даних “Антикваріат”, на сьогоднішній день, нараховується  
1,5 тис. культурних цінностей, які розшукуються або вилучені органами 
внутрішніх справ. Недоліком масиву банку даних є те, що більшість ви-
краденого, а це 77,8%, не має зображення, що унеможливлює виконати 
експертну оцінку і ідентифікацію культурних цінностей.

Однією з проблем, актуальною для держави, є попередження не-
законних археологічних розкопок. Так звані “чорні археологи” діють 
на території всієї держави. Добуті злочинцями археологічні цінності 
реалізуються на території України та за її межами. За свідченнями 
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науковців-археологів, масштабність торгівлі історичними цінностями  
за межами України — вражаюча. Це пояснюється незахищенністю 
земель історико-культурного призначення, а також тим, що ринок 
антикваріату в Україні перенасичений, а купівельна спроможність її 
громадян незначна, тому більша частина предметів злочинного “біз-
несу” реалізується за кордоном.

Іншою проблемою для держави є розкрадання культурних цін-
ностей, які знаходяться під водою. За даними фахівців Департаменту 
підводної спадщини Міністерства культури і туризму України, 86% 
випадків руйнацій, знищення, розкрадання об’єктів історії припадає 
на Чорноморський басейн, Одеську область — 7%, Миколаївську об-
ласть — 4%, Херсонську область 3%. Ситуація зі збереження підводної 
культурної спадщини характеризується як не керована, з тенденцією 
зросту кількості порушень діючого законодавства. Мова йдеться про 
широко масштабне знищення, розкрадання підводних пам’яток в ак-
ваторії, яка знаходиться під юрисдикцією України.

У зв’язку з поширеністю і суспільною небезпечністю зазначене 
питання було предметом гострого обговорення на засіданні Координа-
ційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю 
при Президентові України в серпні 1999 року. Це послужило поштовхом 
для прийняття нових законів.

Однак, незважаючи на прийняті заходи, ефективно розкривати і 
розслідувати ці злочини за допомогою традиційних методів стає не-
можливим. Для цього потрібні сучасні методичні розробки, які засно-
вані на комплексних наукових розробках трансформацій в механізмах 
злочинної діяльності.

Низьке розкриття і недоліки по справах цієї категорії багато в чому 
пояснюються слабким науковим забезпеченням слідчої, судової та екс-
пертної практики. Слідчі, експерти, судді, адвокати в більшості випад-
ків мають труднощі в практичному застосуванні нового кримінального 
законодавства, припускають помилки при кваліфікації таких дій, не 
володіють методикою встановлення обставин, які мають значення по 
справі, не завжди використовують спеціальні знання для дослідження 
і правильного з’ясування предметів і установлення їх історичної, нау-
кової, художньої і культурної цінності.

Існує гостра необхідність внесення вагомих корективів в наукові 
дослідження і викладання криміналістики в вищих юридичних учбових 
закладах, а також в установах перепідготовки і підвищення кваліфікації 
співробітників органів внутрішніх справ.
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В теперішній час у криміналістичних дослідженнях спостерігаєть-
ся закономірна тенденція розробки методик розслідування злочинів 
окремих видів, пов’язаних з культурними цінностями: контрабанда; 
пошкодження релігійних споруд чи культових будинків; неналежне 
утримування, осквернення або знищення релігійних святинь; крадіж-
ка; грабіж; розбій; шахрайство; привласнення особою знайденого або 
чужого майна, що випадково опинилось у неї; умисне знищення або 
пошкодження майна; умисне знищення або пошкодження територій, 
взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду; 
знищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури. Це 
дозволяє досліджувати спеціальний механізм вчинення цих злочинів, 
з’ясовувати кримінально-правові і криміналістичні ознаки і сформу-
лювати відповідні рекомендації щодо виявлення і розслідування.

Разом з тим, існує ряд загальних проблем для окремих методик роз-
слідування злочинів у сфері обігу культурних цінностей. В узагальнено-
му вигляді ці злочини представляють собою єдину злочинну технологію 
заволодіння культурними цінностями, яка реалізується з застосуванням 
зовнішньо законних форм. Структура цієї діяльності достатньо складна 
і її елементи можуть мати кримінально-правову кваліфікацію і відпо-
відний предмет доказування, переплетення і взаємозв’язок крадіжки і 
інших злочинних зазіхань на культурні цінності в одній кримінальній 
справі, вимагає комплексного дослідження деяких проблем, розсліду-
вання на більш узагальненому рівні, ніж окрема методика.

Потреби слідчої і судової практики потребують комплексного під-
ходу в оновленні криміналістичних методик, більш різностороннього 
зв’язку криміналістики з іншими галузями знань, особливо з археоло-
гією, історією, мистецтвознавством, музейною та архівною справою, 
навчальними курсами забезпечення спеціалізації підготовки кадрів для 
правоохоронної системи.

Практика свідчить, що ефективність розслідування злочинних по-
сягань на культурні цінності багато в чому залежить від своєчасного 
призначення експертиз і якісного їх проведення.

Висновки експертів дозволяють правильно розслідувати, розгля - 
дати і кваліфікувати злочини.

Спеціальні знання дуже часто застосовуються не тільки при дос-
лідженні об’єктів матеріально-культурної спадщини. У ряді випадків, 
вони використовуються в ході огляду місця подій, обшуку і виїмки з 
метою виявлення доказів, а також під час вивчення причин і умов, що 
сприяли вчиненню злочинних за4зіхань на культурні цінності.
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Проте, комплексного дослідження цієї проблеми не проводилось, 
наукові розробки методики розслідування злочинних посягань на куль-
турні цінності, по суті знаходиться на початковій стадії, що негативно 
впливає на практику боротьби з цим видом злочину. Тому розробка про-
блем використання спеціальних знань у методиці особливо актуальна.

На основі аналізу діючого законодавства, літературних джерел, по-
ложень природничих і технічних наук, відомостей слідчої, експертної 
і судової практики слід вирішити такі проблеми:
–  визначення типічних задач і засобів їх вирішення в стадії порушення 

кримінальних справ і на початковому етапі розслідування;
–  визначення типічних слідчих ситуацій і відповідних їм комплексів 

процесуальних і інших дій, характерних для розслідування злочинів 
у сфері обігу культурних цінностей;

–  визначення видів, форм і конкретних задач застосування спеціальних 
знань при розслідування злочинних зазіхань на культурні цінності;

–  з’ясування основних напрямків профілактичної діяльності при роз-
слідування злочинів у сфері обігу культурних цінностей;

–  визначення основних напрямків вдосконалення діючого законодав-
ства з точки зору попередження злочинів у сфері обігу культурних 
цінностей і створення сприятливих умов для їх виявлення і роз-
слідування;

–  розробка пропозицій, спрямованих на вдосконалення викладання 
криміналістики, окремих спецкурсів при підготовці фахівців для 
правоохоронних органів;

–  здійснення ретроспективного аналізу становлення державно-пра-
вових заходів протидії злочинним зазіханням на культурні цінно-
сті; аналізу соціально-політичних передумов криміналізації дій, 
пов’язаних зі злочинами у сфері обігу культурних цінностей;

–  дослідити змістовні елементи інформаційного забезпечення протидії 
злочинним зазіханням на культурні цінності;

–  сформувати поняття спеціальних знань на підставі сучасних теоре-
тичних положень криміналістики та в умовах реформування кримі-
нального процесуального законодавства;

–  класифікувати спеціальні знання, що використовуються при роз-
слідуванні кримінальних правопорушень у сфері обігу культурних 
цінностей;

–  визначити форми спеціальних знань, що використовуються при роз-
слідуванні кримінальних правопорушень у сфері обігу культурних 
цінностей;
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–  виділити суб’єктів, які використовують спеціальні знання при роз-
слідуванні кримінальних правопорушень у сфері обігу культурних 
цінностей;

–  окреслити коло питань, що вирішується шляхом використання 
спеціальних знань;

–  визначити спеціальні знання, що використовуються при виявленні 
розкрадань, при установленні справжності та оцінці вартості куль-
турних цінностей;

–  визначити спеціальні знання, що використовуються при розшуку 
викрадених культурних цінностей та встановленні осіб, які його 
вчинили.

О.В. мельник, канд. юрид. наук, доцент

Національна академія внутрішніх справ

дактилОскОпіЮВаННя НаселеННя сьОгОдНі: 
ВартО Чи Ні?

В статті приділено увагу історії розвитку та деяким характерним рисам 
впровадження дактилоскопії. В ній висвітлено теоретичні думки та емпіричні 
дані, що стосуються проблеми використання біометричних даних. Автором 
зроблена спроба проаналізувати точку зору Священного Синоду Руської 

православної Церкви для з’ясування даного питання.

Злочинність являє собою складне соціальне явище, що має свої 
об’єктивні причини і умови. Здійснення на сучасному етапі задачі 
зниження рівня злочинності можливо лише шляхом правильного 
застосування в боротьбі з правопорушниками комплексних заходів 
координації діяльності правоохоронних органів.

В комплексі заходів, направлених на скорочення і ліквідацію зло-
чинності в нашій державі, важливе значення має і дактилоскопія.

Водночас, права i свободи людини, їх гарантії визначають зміст та 
спрямованiсть дiяльностi демократичної, соціальної, правової держави. 
Основний 3акон України закріпив положення про те, що людина, її 
життя i здоров’я, честь i гiднiсть, недоторканність i безпека є найви-
щою соцiальною цiннiстю для держави. Україна почала відроджувати 
національну правову систему, яка перш за все визнає загальнолюдські 
цінності, права і свободи громадян.



201

Надійний захист прав людини — найвищій критерій оцінки діяль-
ності всіх юридичних інститутів держави, які складають систему право-
охоронних органів та правозахисних організацій. Визначальною в роботі 
таких органів є застосування на практиці знань з криміналістики.

Історія дактилоскопії куди стародавніше за історію самої кри-
міналістики, і йде вона своїм корінням углиб століть. У Вавилоні, 
Давньому Єгипті, Китаї, Японії відбитки великого пальця спрадавна 
використовували для посвідчення особи при укладенні різних договорів 
і операцій.

Із розвитком дактилоскопії відомі події 1917 р. в Росії на деякий 
час призупинили вдосконалення дактилоскопічної реєстрації та іден-
тифікації: були ліквідовані поліцейські карно-реєстраційні установи, 
в яких виконувалися дактилоскопічні експертизи, фактично не діяли 
кабінети судової експертизи. Але вже на початку 20-х років учені і 
практики продовжили свою діяльність. Завдяки науковцям, серед яких 
К. Боневі, В.І. Громов, Г.І. Данилевський, Ю.М. Кубицький, С.Н. Мат-
вєєв, С.М. Потапов, І.М. Якимов, інтенсивно розробляються теоретичні 
питання, продовжується робота з інформаційного впровадження дак-
тилоскопії. Видається низка підручників, в яких зокрема представлена 
і дактилоскопія, та посібників для практичних працівників.

В Україні в Центральному управлінні карного розшуку почав 
функціонувати науково-технічний відділ, до складу якого увійшли й 
реєстраційно-дактилоскопічне відділення.

Упродовж десятиліть ця сфера криміналістики широко викорис-
товувалася не лише як надійний та ефективний метод ідентифікації 
й реєстрації, а й профілактика злочинності. Вже в 1958 р., за даними 
оперативно-слідчої практики органів міліції Української РСР, май-
же 45% становили саме дактилоскопічні експертизи та дослідження.  
Особлива увага надається дослідженню та використанню в практич-
ній діяльності нових методів виявлення і фіксацій слідів пальців рук  
[2, с. 121].

Наприкінці 70-х років дактилоскопія як метод ідентифікації та 
реєстрації досягла своїх максимальних можливостей при ручному ва-
ріанті роботи з базами даних. Зростала кількість слідів рук, вилучених 
з місць подій.

У США з 1980 року діє загальнонаціональна база даних (Automated 
Fingerprint Identification Systems (AFIS)). З 1999 року вона повністю  
комп’ютерізована. Відбиток пальця сканується, закладається в ком-
п’ютер і автоматично порівнюється з базою даних, в якій міститься 
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приблизно 110 млн. відбитків. Проте в процесі експертизи беруть 
участь живі експерти, які аналізують відбитки пальців, ґрунтуючись 
на критеріях, які поки неможливо закласти в комп’ютерну програму. 
Саме вони виносять остаточний вердикт і саме тут закладена “міна” 
під дактилоскопією. В світі не існує єдиного методу аналізу відбитків 
пальців. У Італії, наприклад, відбитки пальців аналізуються на підста-
ві 16 або 17 точок збігу. У Бразилії для цієї ж мети використовується  
30 крапок, в Швеції — 7, в Австралії — 12.

Дактилоскопія застосовується в США дуже широко. Наприклад, 
для отримання виду на постійне проживання в США всі іноземці 
зобов’язані здавати відбитки пальців. Для влаштування на деякі робочі 
місця (наприклад, для отримання права доглядати за самотніми людьми 
похилого віку) необхідно здати відбитки пальців і отримати довідку, що 
ці відбитки не належать злочинцеві або людині, яка підозрюється в ско-
єнні злочинів. Приватні детективні агентства пропонують будь-якому 
охочому перевірити, чи знаходяться відбитки пальців його знайомого 
в поліцейській картотеці. Для покупки річного абонемента на відвід-
ини парку розваг “Диснейворлд” (Disnay’s World’s Magic Mountains), 
потрібно здати відбитки пальців. Пройшли перші експерименти в 
магазинах роздрібної торгівлі. Покупцям пропонується здати відбиток 
великого пальця, яким вони зможуть “розплачуватися”, якщо забу-
дуть гаманець вдома. Нині біометричними пристроями, зокрема при-
строями пізнання відбитків пальців, оснащуються не тільки секретні  
об’єкти, але й звичайні офіси, а також приватні автомобілі, сотові теле-
фони, комп’ютери тощо.

Паспортна Служба США (Passport Services) повідомила, що з жовт-
ня 2004 року всі американські паспорти містять комп’ютерний чіп з 
біомет ричною інформацією про власника паспорта (у тому числі і з 
відбитками пальців). Одночасно, на прикордонних контрольно-про-
пускних пунктах США будуть встановлені спеціальні пристрої, здатні 
прочитувати цю інформацію. Раніше принципове рішення про ство-
рення біометричних паспортів ухвалив Європейський Союз. Зараз 
розробками біометричних технологій займаються близько 800 амери-
канських компаній, що входять в “Біометричний Консорціум” (The 
Biometric Consortium), об’єднання, створеного за допомогою державних 
структур США. Приблизно третина з них розробляє дактилоскопічні 
технології.

Сучасний рівень технологій теоретично дозволяє без особливих 
проблем упровадити біометричні механізми повсюдно. Спеціальни-
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ми сканерами, що “прочитують” відбитки пальців, оснащені деякі 
сейфи. З’явилися розробки вогнепальної зброї, оснащеної подібним 
сканером, здатним відрізнити відбиток пальця власника зброї і що 
включає блокування пострілу, якщо відбиток не відповідає відбитку 
власника, що робить неможливим використання пістолета або рушниці 
зловмисни ками. Відбитками пальців швидше за все оснащуватимуться 
кредитні картки — банківська індустрія, страждаюча від діяльності 
шахраїв, обговорює можливість використання подібних технологій 
вже в майбутньому десятилітті. Існують технології, здатні використо-
вувати відбитки пальців людини як паролі, потрібні багатьма сайтами  
Інтернету.

Дактилоскопія до цього дня вважалася одним з найнадійніших і 
перевірених методів біометрії. Відбитки пальців людини практично 
не зазнають змін під час життя, і вони повністю відновлюються, якщо 
шкіра пошкоджена. Для взяття відбитку пальця не потрібне складне 
устаткування, використовуються певні системи. Прикладами таких 
систем можуть бути автоматизована дактилоскопічна ідентифікацій-
на система по слідах і відбитках пальців і долонь “АДІС Папілон” 
(Росія), система обліку робочого часу і контролю доступу по від-
битках пальців BioTime (Росія), Next Generation Identification (NGI) 
глобальна система ідентифікації, що розробляється ФБР [3]. Інші 
методи біометрії, наприклад, ідентифікація людини за формою вуха, 
радужки ока, тембру голосу, ДНК тощо значно більш дорожчі і не такі  
зручні.

Правоохоронні органи усіх рівнів сьогодні докладають значних 
зусиль щодо комп’ютеризації своєї роботи. З 2000 р. у найбільш роз-
винених країнах Європи 70 відсотків усіх систем дактилоскопічного 
обліку використовують лише електронні засоби і носії, а до 2008 р. 
частка “паперових” систем у них складе тільки 8 відсотків. Злочин-
цям, володіючи значними фінансовими ресурсами, неважко змінити 
зовнішність з допомогою пластичної операції, однак поки що не роз-
роблені способи корекції папілярних візерунків пальців рук. Сьогодні 
високорозвинені країни Європи накопичили багато розрізнених систем 
автоматизації і зіштовхнулися з проблемою інтегрального вирішення 
проблеми ідентифікації (включаючи дактилоскопічну) і обліку. Інакше 
кажучи, названі країни увійшли в епоху переходу кількості у якість, 
коли острови автоматизації (системи дактилоскопічного обліку, керу-
вання транспортом, страховий бізнес тощо) поступово переростають 
у архіпелаг інтеграції.
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Правоохоронні органи країн Європи широко використовують ав-
томатизовані інформаційно-пошукові системи, які дозволяють значно 
оптимізувати розкриття та розслідування злочинів.

Таким чином, вельми актуальним видається перейняття такого пе-
редового досвіду розвинених країн. Але чи зможемо ми сьогодні впро-
вадити таку ідеальну модель, яка б не суперечила правам та свободам 
людини і громадянина, а також його особистим переконанням?

Але з цього приводу вельми цікавим є думка Священного Синоду 
Руської Православної Церкви. Зрозуміло, що на сьогоднішній день 
освіта та наука є світськими, але право знати точку зору Церкви ніхто 
відмінити не може.

Так, видається сприйнятним використання для безпеки людства 
сучасних технічних досягнень, в тому числі електронних засобів, 
які лише розвивають вже звичні методи, адже зображення обличчя 
та тіла особи використовувалися вже в далекі стародавні часи. По-
кращення засобів їх запису не несе само по собі нічого принципово  
нового.

Проте, як зазначив Священний Синод, разом з технічними пере-
вагами, створення і об’єднання масивів особистої інформації, а також 
розвиток електронних засобів, пізнання особи таїть в собі немало 
небезпек. Зростає залежність людини від неминучих технічних збоїв, 
помилок, халатності персоналу або втручання зловмисників. Не уне-
можливлено централізованого збору відомостей про приватне життя 
громадян і про їх переконання. Це створює загрозу правам і свободі 
особи, робить можливим тотальний контроль за життям людини, у 
тому числі за його світоглядом. Такий розвиток подій підсилює не-
безпека упередженого відношення до людини на підставі його ре-
лігійних, політичних або інших поглядів. Дана небезпека набуває 
вельми реальних контурів саме тоді, коли в національному і міжна-
родному праві закріп люються ідеї етичного і світоглядного реляти- 
візму [4].

У багатьох питаннях влади вже пішли назустріч побажанням ві-
руючих. Вельми важливо, щоб і надалі всі заходи, що робляться в цій 
делікатній сфері, проводилися гласно, під строгим суспільним конт-
ролем. Звернувшись до властей країн, в яких переважно проживає 
паства Російської Православної Церкви, Священний Синод виразив 
ряд побажань, задоволення яких могло б зняти наявну заклопотаність 
і не піддавати випробуванням традиційну для православних християн 
лояльність по відношенню до цивільних встановлень.
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Зокрема, відмічена небезпека збору і зберігання даних про приватне 
життя людей, особливо про їх релігійний і політичний вибір, здоров’я, 
круг спілкування, подорожах і тому подібному.

Є невиправданим дистанційне пізнання людини без його відома, 
особливо в місцях, де він не зобов’язаний представлятися.

Кожна людина повинна знати, яка саме інформація про нього 
міститься в “електронному досьє”, і мати можливість виключати з 
нього відомості, що втратили актуальність. Перелік збираних даних, що 
зберігаються, на думку Церкви, слід було б ясно визначити і зробити 
загальновідомим.

Представляється важливим, щоб розробка електронних систем  
ідентифікації і обліку громадян велася гласно, під суспільним конт-
ролем, з чітким поясненням її мотивування, а також з розкриттям 
значення використовуваних символів.

Важливим та необхідним є визначення списку інстанцій, що мають 
доступ до баз даних, а також прийняти заходи до захисту персональної ін-
формації, підсиливши відповідальність за її незаконне викорис тання.

Засоби пізнання людини не повинні шкодити його здоров’ю, при-
нижувати його честь і гідність. Бачаться неприйнятними такі різновиди 
подібних засобів, які були б невід’ємні від людського тіла.

Найголовніше те, що неприпустимо, щоб люди, що з різних при-
чин відмовляються від участі в новій ідентифікаційній системі, були 
відтіснені на узбіччя життя, істотно уражені в правах, піддані дискри-
мінації при прийомі на роботу, розподілі соціальної допомоги і так далі.  
Для таких громадян має бути передбачена альтернатива, що дозволяє 
повноцінно жити в суспільстві, не перешкоджає здійсненню їх прав  
і свобод, користуванню законними пільгами незалежно від тих або 
інших форм ідентифікації особи.

Як вважає Священний Синод, православні християни повинні 
пам’ятати, що прийняття або неприйняття нових документів, у тому 
числі тих, що містять електронну інформацію про природні властивості 
людського тіла, не має бути приводом для засудження одних громадян 
іншими, для сіяння смути і розколу в державі [4].
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резюме
В статье уделено внимание истории развития и некоторым характерным чертам 

внедрения дактилоскопии. В ней отражены теоретические мысли и эмпирические дан-
ные, которые касаются проблемы использования биоматематических данных. Автором 
сделанная попытка проанализировать точку зрения Священного Синода Руской Право-
славной Церкви для выяснения данного вопроса.

Resume
In the article special attention is payed to the history of development and some features 

of introduction of dactylography. Theoretical ideas and empiric information which touch the 
problem of the use of biometrical information are reflected in it. By an author the done attempt 
to analyse the point of view of Sacred Synod of Ruskoy Orthodox Church for finding out of 
this question.

В.В. Черепущак, канд. юрид. наук, асистент

Національний університет “Львівська політехніка”

прОВедеННя слідЧих (рОзшукОВих) дій  
із застОсуВаННям ВідеОзйОмки

Застосування судового відеозапису під час проведення слідчих 
(розшукових) дій передбачено кримінальним процесуальним кодек-
сом України. Так, згідно із ч. 5 ст. 224 КПК України, під час допиту 
може застосовуватися відеозапис. В ч. 7 ст. 223 КПК України зазна-
чено, що проведення таких слідчих (розшукових) дій як, пред'явлення 
особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, освідування особи 
можливе без залучення понятих тільки при застосуванні безперерв-
ного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії  
[1, с. (КПК)].

За своєю природою носій із відеозаписом відноситься до документів 
та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Відеозапис дає можливість здійснювати фіксацію зображення та 
звуку, дозволяє записувати об'єкти під час їх руху (при цьому забез-
печується максимально точний збіг запису звуків з рухами і пояснен-
нями окремої особи) та дозволяє зафіксувати найважливіші моменти 
здійснюваних слідчих (розшукових) дій.

Судовий відеозапис являє собою систему видів, методів і прийомів 
зйомки, які застосовуються при проведенні слідчих (розшукових) дій 
та негласних слідчих (розшукових) дій, судових експертиз з метою 
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розслідування кримінальних правопорушень і надання суду наочного 
доказового матеріалу [2, с. 87].

Необхідно підкреслити, що специфіка криміналістичного відео-
запису, на відміну від звичайної зйомки, полягає в особливостях його 
завдань і використовуваних методів фіксації, а також “в неприпус-
тимості здійснення зйомки і запису за заздалегідь розробленим ігро-
вим сценарієм і шляхом застосування комбінованих і інших методів, 
що не відповідають принципу об'єктивного відтворення дійсності”  
[3, с. 103; 4, с. 98–101].

Практичним працівникам органу досудового розслідування добре 
відома складність і трудомісткість проведення слідчих (розшукових) 
дій із застосуванням відеозапису.

Як показує практика, слідчі, навіть із немалим досвідом практичної 
слідчої роботи, досить часто допускаються помилок при проведенні 
слідчих (розшукових) дій із застосуванням відеозапису. Адже слідчий, 
усвідомлюючи, що його дії фіксуються на відеоносій і на нього на-
правлений об'єктив відеокамери, виявляє певне хвилювання і тоді від-
чувається невпевненість слідчого, ним допускаються непослідовність, 
повторення, паузи тощо. Тому, перед проведенням слідчої (розшукової) 
дії, слідчому необхідно на чернетці підготувати текст вступної частини 
та запитання, які потрібно поставити особі, з якою проводиться слідча 
(розшукова) дія із застосуванням відеозапису, що й допоможе одразу ж 
увійти в необхідний ритм роботи.

Застосування відеозапису не може створювати слідчому додатко-
вих перешкод, а навпаки, має гарантувати точну фіксацію результатів 
проведеної дії, її законність і дотримання прав та свобод особи, з 
якою проводиться така дія. У деяких слідчих увійшло в практику за-
стосування відеозапису під час проведення слідчих (розшукових) дій 
при досудовому розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів, 
навіть на початковому етапі розслідування. Оскільки, злочинці, яким 
інкримінуються тяжкі та особливо тяжкі злочини, на подальшому етапі 
досудового розслідування, протидіючи доказуванню, не рідко змінюють 
раніше дані показання, мотивуючи тим, що під час проведення слідчих 
(розшукових) дій, відносно них застосовувались протиправні методи 
з боку працівників міліції чи слідчого. Проведений відеозапис під час 
слідчих (розшукових) дій, дає можливість зафіксувати показання, дії 
і рухи, поведінку і настрій особи, з якою проводяться такі дії, а також 
вплив на неї слідчого чи оперативних працівників, які залучаються до 
проведення слідчих (розшукових) дій. Застосування відеозапису на 
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досудовому розслідуванні забезпечує точну й послідовну фіксацію дій 
усіх учасників слідчої (розшукової) дії та ускладнює підозрюваному в 
подальшому відмовитись від показань, даних ним під час слідчої (роз-
шукової) дії, проведеної із застосуванням відеозапису.

Необхідно відмітити, що законодавцем передбачено норму про 
можливість невнесення показань до протоколу, якщо допит фіксується 
за допомогою технічних засобів. Так, в п. 2 ч. 2 ст. 104 КПК України 
вказано, що коли за допомогою технічних засобів фіксується допит, 
текст показань може не вноситись до відповідного протоколу за умови, 
що жоден з учасників процесуальної дії не наполягає на цьому. У та-
кому разі у протоколі зазначається, що показання зафіксовані на носії 
інформації, який додається до нього [1, с. (КПК)].

Проведення відеозапису в розслідуванні кримінальних правопору-
шень зумовлено наступними чинниками: забезпечує найбільш точну 
і повну фіксацію тих чи інших подій та об’єктів; дозволяє фіксувати 
об’єкти не тільки в статиці, а й у динаміці; дозволяє одночасно фіксу-
вати звук і зображення на відео носії та візуально контролювати якість 
запису; дає можливість сформувати адекватне уявлення про зафіксовані 
на відео носії події та об’єкти; заповнює прогалини, допущені слідчим 
в описвій частині відповідного протоколу.

Підводячи підсумок, необхідно підкреслити, що відеозапис є най-
більш ефективним засобом фіксації при проведенні слідчих (розшу-
кових) дій. Результати застосування криміналістичної відеозйомки 
можуть бути використані як докази в процесі досудового розслідування 
та судового розгляду кримінального провадження.

Станом на сьогодення, в органах досудового розслідування іс-
нують суттєві проблеми щодо застосування відеозапису під час про-
ведення слідчих (розшукових) дій через відсутність чітко розроблених 
методико-криміналістичних рекомендацій проведення відеозапису.  
У зв’язку з тим, із різних причин, існують непоодинокі випадки ви-
знання судом результатів застосування криміналістичної відеозйомки 
недопустимими. Тому висвітлена тематика потребує подальшого нау-
кового дослідження.
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4 кРИМИнАЛИСТИЧеСкАЯ 
экСпеРТИзА

т.В. сохранич, зав. лабораторії, 
В.г. абросимова, провідн. судовий експерт

Харківський НДІ судових експертиз

прОблеми ВикОристаННя  
спеціальНих зНаНь експерта-пОЧеркОзНаВця  

у циВільНОму судОЧиНстВі

Можливості вирішення різних за рівнем складності й обсягом 
завдань, що виникають в практиці судового розгляду справ, зокрема 
у цивільному процесі, сьогодні реалізуються переважно шляхом про-
ведення судової експертизи.

Наявність судової почеркознавчої експертизи щодо виконавця ру-
копису (підпису, запису, тексту), посилює надійність і переконливість 
сукупності доказів, які підтверджують установлені факти. Разом з тим, 
ефективність судової почеркознавчої експертизи суттєво знижується 
у зв’язку з недоліками, яких припускаються судді при підготовці по-
рівняльних матеріалів, що примушує експертів вдаватися до тривалих 
листувань з метою роз’яснення цих недоліків.

Практика проведення почеркознавчих досліджень за цивільними 
справами показує, що в експертів виникають певні труднощі, зумовлені 
недостатньою обізнаністю суддів у питаннях підготовки та оформлення 
матеріалів для призначення даного виду експертизи. У зв’язку з цим 
виникла необхідність проведення аналізу експертної практики Хар-
ківського науково-дослідного інституту судових експертиз. За 2012 р. 
для проведення почеркознавчих досліджень до інституту надійшло 460 
матеріалів за цивільними справами. Матеріали, за якими уточнювалися 
питання, заявлялися клопотання про надання об’єктів дослідження, 
порівняльних зразків та ін., склали 89% від загальної кількості. Мате-
ріали, що поверталися без виконання, склали 57% відносно загальної 
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кількості від наданих. Наведені показники свідчать про те, що значну 
кількість наданих на дослідження матеріалів за цивільними справами 
було підготовлено й оформлено неналежним чином.

Вивчення наглядових проваджень за експертизами, матеріали яких 
були відправлені без виконання, або за якими заявлені клопотання, 
дозволило встановити найбільш характерні недоліки та вади, котрих 
припускаються судді під час підготовки, оформлення матеріалів і при-
значення судової почеркознавчої експертизи.

Так, при винесенні ухвали про призначення даного виду експер-
тизи судді припускалися недоліків, які можна згрупувати наступним 
чином:

1. Неясність завдання для експерта:
а)  нечітке, неконкретне, невірне формулювання питань, що під-

лягають вирішенню;
б)  неточне зазначення об’єктів дослідження, реквізитів документів, 

прізвища, імені та по батькові особи, яка підлягає ідентифіка-
ції.

2. Відсутність відомостей про порівняльний матеріал, наданий на 
дослідження (відсутній перелік безсумнівних зразків підписів, почерку 
осіб, які підлягають ідентифікації, що можуть використовуватися екс-
пертом в якості порівняльного матеріалу).

3. Відсутність мотивів призначення додаткової чи повторної екс-
пертизи.

Аналіз матеріалів, надісланих для проведення судових почерко-
знавчих експертиз, свідчить про недоліки, які можна диференціювати 
на дві групи.

До першої групи можна віднести відсутність матеріалів, необхідних 
для проведення дослідження:

а)  відсутність у наданих на експертизу матеріалах досліджуваного 
документа або всіх матеріалів (надіслано тільки ухвалу);

б)  надання досліджуваних документів і/або порівняльних матеріа - 
лів (зразків підписів, почерку) у вигляді копій;

в)  відсутність матеріалів первинної експертизи у разі призначен-
ня повторної експертизи: висновку первинної або попередніх 
експертиз, порівняльного матеріалу, що використовувався при 
проведенні первинної (попередніх) експертиз.

Друга група включає недоліки щодо порівняльного матеріалу:
а)  відсутність або недостатня кількість вільних зразків підписів, 

почерку;
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б)  недостовірність вільних зразків підписів, почерку (надання зраз-
ків підписів, почерку від імені певної особи, що різняться між 
собою, справжність цих зразків судом не визначена);

в)  відсутність вільних зразків підписів, почерку, які відповідали б 
досліджуваним об’єктам: за змістом, умовами, видом документа, 
цільовим призначенням, способом виконання;

г)  відсутність вільних зразків підписів, почерку, що зіставляються 
з досліджуваним об’єктом за часом виконання;

ґ)  відсутність, недостатність експериментальних зразків підписів і 
почерку, або надання таких зразків, що не зіставляються з дос-
ліджуваним графічним об’єктом.

Проведене нами узагальнення експертної практики показує, що 
підготовка й оформлення (у тому числі, порівняльних) матеріалів для 
проведення почеркознавчої експертизи за цивільними справами за-
лишається важливою й досить актуальною проблемою.

Можливість вирішення експертом-почеркознавцем поставлених 
питань за сутністю залежить, перш за все, від інформаційної достат-
ності порівняльного матеріалу, тобто від його належної якості (що 
обумовлюється зіставлюваністю його за часом виконання та видом 
документа, мовою, змістом, матеріалом письма, способом виконання 
і, якщо це можливо, умовами виконання), а також достатньої кількості 
(саме такого його обсягу, який забезпечує можливість повного та все-
бічного аналізу всіх ознак, які притаманні досліджуваному підписові, 
рукописному записові, тексту).

До інших обов’язкових вимог належить встановлення безсумнів - 
ного походження вільних зразків підписів і почерку. Це перевіряєть-
ся суддею, який призначає експертизу. Перевірка має проводитися 
шляхом зіставлення результатів пред’явлення й огляду всіх реквізитів 
документа; зіставлення вільних зразків підписів і почерку зі зразками, 
що виконані тією самою особою за спеціальним завданням суду; зі-
ставлення даних, отриманих шляхом пред’явлення одних і тих самих 
документів різним особам. Особливо старанно має перевірятися досто-
вірність порівняльного матеріалу, що надається учасниками судового 
розгляду, оскільки ці зразки теоретично можуть бути тенденційно та 
вибірково підібрані й надані особами, які зацікавлені в необ’єктивному 
вирішенні справи.

Наступне актуальне питання, яке пов’язане з підготовкою порів-
няльного матеріалу, — це одержання не тільки обов’язкових вільних, 
а й (за умови наявності особи, яка перевіряється) експериментальних 
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зразків. Необхідність надання експериментальних зразків підписів, 
почерку обумовлена тим, що вони можуть дати змогу:
–  провести додаткову перевірку достовірності вільних зразків;
–  заповнити прогалини в обсязі та якості вільних зразків (відсутність 

серед останніх відповідних досліджуваним різних варіантів рукопи-
сів, подібних за буквеним і штриховим складом, за змістом);

–  в окремих випадках провести експертне дослідження за відсутності 
вільних зразків.
Підсумовуючи проведене узагальнення, слід відмітити, що судді, 

призначаючи почеркознавчу експертизу за цивільними справами, не 
завжди дотримуються меж процедури, яка регламентується чинним 
законодавством щодо підготовки та оформлення матеріалів для призна-
чення даного виду експертизи. Це призводить до необхідності надання 
експертами додаткових запитів, що, в свою чергу, збільшує строки 
судового розгляду справи, а також до зайвої витрати часу судового 
експерта, що відволікає його від основної роботи.

с.с. кириленко, мол. науков. співробітник

Київський НДІ судових експертиз

істОрія рОзВитку діагНОстиЧНих дОсліджеНь  
В судОВОму пОЧеркОзНаВстВі

Розглянуто історичний аспект, виділено етапи розвитку діагностичних по-
черкознавчих досліджень в цілому та окремих їх напрямів, охарактеризо-
вано найбільш вагомі внески вчених, зокрема і вітчизняних, в розвиток ідей 
судово-почеркознавчої діагностики, становлення як наукової дисципліни.

Спеціалістами Київського НДІСЕ щорічно проводиться близько 
4000 почеркознавчих експертиз та експертних досліджень, на вирі-
шення яких у приблизно половині випадків поставлено діагностичні 
питання або ж надання висновку експертиз вимагає їх вирішення. Це 
підтверджує актуальність та потребу у подальшому розвитку цього 
напрямку судового почеркознавства з вдосконалення вже існуючих і 
створення нових методик діагностичних почеркознавчих досліджень 
та зумовлює потребу у розгляді для цього відповідних здобутків віт-
чизняних та зарубіжних спеціалістів. Серед досліджень, що висвітлю-
ють це питання, варто виділити роботу В.Ф. Орлової, в якій досить 
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детально розглянуті особливості виникнення та розвитку діагностичних 
досліджень в контексті досягнень зарубіжних криміналістів в судово-
почеркознавчій діагностиці [3].

Проведено аналіз етапів розвитку судово-почеркознавчої діагности-
ки, внеску вітчизняних та зарубіжних дослідників в розвиток напрямів 
діагностичних досліджень та становлення її як наукової дисципліни.

Судово-почеркознавча діагностика, як одна з основних складових 
предмету судового почеркознавства, поділяється на окремі напрями та 
охоплює декілька етапів свого розвитку.

Етап зародження діагностичних досліджень почерку бере свій по - 
чаток з робіт графологів, що вперше звернули увагу на те, що між 
типологічними, індивідуальними, фізичними, в тому числі антропо-
логічними, фізіологічними та психічними властивостями особистості, 
з одного боку, та почерком — з іншого, існують визначені залежності. 
Виникнення першої графологічної школи відноситься до XIX століття. 
В кінці ж XIX і на початку XX століть центром графологічної думки 
стала Німеччина, розвиток якої в цій країні тісно пов’язаний з іменами 
В. Лагенбурха, Г. Буссе, В. Перейри, Г. Мейера та особливо Л. Кляге-
са, який вважається засновником наукової графології. Представники 
французької графологічної школи — М. Періо та П. Боссон багато  
уваги приділяли анатомії, біомеханіці та фізіології письма.

Відомі й експериментальні дослідження Є. Малеспіна, Р. Заудека, 
групи німецьких психологів — К. Титель, Й. Виртц, В. Дитрих, що на-
магалися виявити залежності між біомеханічними характеристиками 
письмових рухів.

В цілях медичної діагностики почерк вивчали А. Ерленмейер, що 
аналізував паталогічні прояви в почерку, а також психіатри креплін - 
ської школи (М. Майер та А. Гросс).

В.Н. Образцову належить один з перших описів механізму письма, 
він досліджував порушення в письмі душевнохворих та пов’язав їх з 
конкретною патологією письмового механізму.

Новий етап розвитку діагностичних досліджень пов’язаний зі ста-
новленням вже наукової почеркознавчої діагностики на початку XX ст., 
а саме ім’ям Є.Ф. Буринського, що заклав основи наукового судового 
почеркознавства, узагальнив та розвинув ідеї судово-почеркознавчої 
діагностики. Він виділяв в почерку постійні компоненти та змінні, 
випадкові, ситуативні. В своїй роботі “Судова експертиза документів” 
(1903 р.) він вказував на вибіркову мінливість почерку, що носить пата-
логічний характер. В ній розглянуті ознаки незвичного виконання ру-
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копису, що пов’язані з атаксією, тремтінням, алкогольним оп’янінням, 
старечими змінами організму і т.д. [3, с. 24–29].

Загалом, діагностичні судово-почеркознавчі дослідження прово-
дяться в декількох напрямках: дослідження проблем типології почерку 
та пошук її зв’язку з типологічними властивостями особистості, ви-
рішення проблеми встановлення по почерку визначених властивостей 
особистості, вивчення вибіркової мінливості почерку.

Проблема типології почерку та пошук її зв’язку з типологічними 
властивостями особистості привабила увагу радянських психологів  
у 40–50-ті роки, коли Е.В. Гурьянов та М.К. Щербак намагалися ви-
значити та розглянути види координації рухів у тих, хто тільки по-
чинав навчатися письму. Завдяки цим доробкам В.Ф. Орлова в своїй 
праці “Вивчення координації рухів при дослідженні почерку” 1956 р.  
пов’язала координацію рухів при письмі з виробленістю почерку, ви-
ділила ознаки, що відображали координацію рухів з врахуванням її 
видів в рукописі.

Зусиллями А.І. Манцвєтової, І.П. Неумивакіна, В.Ф. Орлової,  
В.А. Трубнікової та ін. була встановлена залежність між координацією 
рухів руки та станом космонавтів в різні періоди космічного польоту.

Г.І. Борягин вказував на важливе значення типів вищої нервової 
діяльності для судового почеркознавства та залежність можливостей 
пишучого від розвитку першої та другої сигнальних систем. Про вплив 
нервової діяльності, рухливості нервових процесів на швидкість та темп 
письма зустрічаємо і у Е.В. Гурьянова.

Пізніше в роботі А.І. Манцвєтової, В.Ф. Орлової та І.А. Славуцкої 
“Теоретичні основи судового почеркознавства” 1967 р. розглядалися 
питання залежності типологічних властивостей особистості при письмі 
в умовах “збиваючих” факторів, впливу на почерк типологічних власти-
востей через діяльність рухового аналізатору та висувалась гіпотеза про 
те, що з рухливістю нервових процесів пов’язана також і варіаційність 
почерку.

Згодом була здійснена класифікація високовироблених почерків на 
основі такої інтегральної характеристики, як координація та структурна 
складність рухів. Ці дослідження відобразилися в роботі Б.Л. Зотова, 
А.І. Манцвєтової, Е.Б. Мельникової та В.Ф. Орлової (1961 p.).

В.Ф. Орловою та I.A. Славуцкою за допомогою електроміографіч-
ного дослідження почерку було виявлено комплекси ознак, що дали змо- 
гу провести цікаву класифікацію високо вироблених почерків на групи 
та класифікувати почерки по ступеню досконалості будови рухів.
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Н.Г. Сахаровою була здійснена спроба типізувати почерки на біо-
механічній основі, а саме системній характеристиці “фона” почерку 
[3, с. 37–46].

Дослідженнями в сфері діагностики особистісних характеристик 
спочатку зацікавилися графологи, а згодом з проникненням в почер-
кознавство ймовірнісно-статистичного підходу та математичних мето-
дів дослідження вперше в історії світової криміналістики в 60-х роках  
XX століття П.Г. Кулагіним та А.І. Колотуновою була створена методика 
диференціації почерків на чоловічі та жіночі.

З.І. Кірсанов та А.П. Рогозін, які в 1970-х pp. продовжили цей нап-
рям і створили методику диференціації статі та віку по середньо- та 
маловиробленому почерку та намагалися пояснити можливість дифе-
ренціації статі по почерку з позиції нейрофізіології управління рухами 
при письмі.

В цей же період розпочата та згодом продовжена робота Ю.Н. По - 
гибко, Т.Х. Хусківадзе, В.А. Єфремова над створенням комплексу ме-
тодів, що дозволяють диференціювати стать, вік та психофізіологічні 
характеристики по почерку [3, с. 35–36].

В зарубіжній криміналістиці проблема встановлення особистісних 
характеристик по почерку мало цікавила дослідників. Відома лише 
робота угорського криміналіста Л. Кішша (1973 р.) з метою виявити 
залежності між загальними ознаками почерку та статтю пишучого, а 
також характером досліджуваного документа, його об’ємом та статтю 
виконавця. Дослідження з визначення статі в 1990-ті роки проводились 
і в Німеччині [3, с. 46].

В рамках судово-почеркознавчої ідентифікації з 1950-х років XX ст.  
розвивалося і вивчення вибіркової та тимчасової мінливості почерку,  
а саме можливості такого роду досліджень, визначався предмет, роз-
глядалися більш конкретні питання такої проблеми (автопідлог,  
наслідування підписів) одним з провідних спеціалістів в області су-
дового почеркознавства, співробітником ХНДІСЕ Л.Є. Ароцкером. 
Серед інших досліджень цього напрямку: визначення характеру впли-
ву пишучого приладу на ознаки почерку Н.С. Вольвач, встановлення 
фізичної втоми (С.М. Вул), незвичного психофізіологічного стану  
(Г.Н. Гордєєва, В.Г. Грузкова), письма лівою рукою (М.С. Єлівано-
ва), стану алкогольного сп’яніння (К.І. Костенко, Т.К. Нефедова 
та ін.), пози та матеріалу письма (Г.В. Рожкова), відсутності зоро-
вого контролю (A.C. Стаховская), травми мозку (В.А. Трубнікова,  
М.В. Шванкова). Одночасно досліджувався вплив на формування по-
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черку різних етапів його розвитку та вікового фактору (І.М. Можар, 
В.В. Томілін).

У 1930-х роках В.Н. Суровкін та В.В. Юдін виявили специфічність 
проявів ознак почерку при деяких захворюваннях — в маніакально-
депресивному стані, шизофренії різних видів, прогресивному паралічі, 
епілепсії та при хронічному алкоголізмі [3, с. 37].

В 1960–1970-х роках систематизовано проблеми почеркознавчої 
діагностики досліджувалися В.В. Томіліним. Автор детально розглядає 
зміну почерку при різноманітних захворюваннях, виділяє ряд діагнос-
тичних ознак, що відображають хворобливі зміни почерку взагалі. 
Окремо розглядаються особливості зміни письма при деяких захво-
рюваннях, інтоксикаціях і пошкодженнях (захворюваннях головного 
мозку, нервової системи, психічних захворюваннях та недорозвину- 
тості, загальних інфекціях, ендокринних розладах, авітамінозах, в 
результаті прийому медикаментів та при ураженні органів зору, при 
алкогольному оп’янінні) [3, с. 43–46].

В 1972 році вийшла робота авторського колективу під редакцією 
криміналіста Харківського НДІСЕ Л.Є. Ароцкера — “Неідентифіка- 
ційні дослідження в почеркознавчій експертизі”. В ній автори ви-
значають предмет неідентифікаційних досліджень почерку, експери-
ментально досліджують залежності ознак почерку від впливу таких 
незвичних умов, як фізична втома, низька температура навколишнього 
середовища, незвичний психофізіологічний стан, фактор часу.

В 1970-ті роки дослідження ознаменувалися застосуванням кіль-
кісних підходів та методів, статистичного аналізу і статистичної теорії 
розпізнавання образу. До таких належить, зокрема, розроблена автор-
ським колективом ВНДІСЕ під керівництвом Г.Р. Богачкіної, методика 
зі встановлення навмисної зміни почерку скорописним способом, де, 
окрім того, надані методичні вказівки при диференціації змінених та 
ускладнених почерків. В 1986 році вийшла і експериментальна робота 
А.Р. Расулова зі встановлення факту виконання рукопису незвичною 
до письма лівою рукою, побудована на аналогічній методологічній 
основі. В 1971 р. Т.І. Стрибуль представила результати досліджень щодо 
встановлення залежності ознак почерку від зміни нахилу з правого на 
лівий.

Приблизно з кінця 1970-х років дослідження почеркознавців кон-
центруються переважно на рукописах обмеженого об’єму — підписах та 
рукописних записах; це відобразилося на створенні кількісної методики 
встановлення справжності або несправжності коротких або простих  
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підписів, виконаних з наслідуванням після попереднього тренування 
(Н.В. Дутова), а також підписів, що виконані в стані алкогольного 
оп’яніння середньої тяжкості (Л.Ш. Горгошидзе та A.B. Смирнов)  
[3, с. 37–39].

В 1982 році теоретичні положення судово-почеркознавчих дос-
ліджень в плані впливу на почерк різноманітних “збиваючих” фак-
торів розглянуті в монографії A.A. Купріянової, де виділено підзадачі  
та елементи структури діагностичного процесу, запропонована кон-
цепція вибіркової мінливості ознак почерку, що залежить від впливу 
різних груп “збиваючих факторів”, на основі імовірнісно-статистич - 
ного аналізу визначено кількісні характеристики ймовірності версій 
при їх діагностуванні [1].

В цьому ж році були розроблені рекомендації щодо дослідження 
навмисно зміненого підписного почерку (автопідробка) фахівцем 
ХНДІСЕ Л.В. Марковою.

В 1990-ті роки російськими спеціалістами проводилися досліджен-
ня та були надані методичні рекомендації і розроблені методики щодо 
встановлення факту наслідування коротких записів із застосуванням 
ЕОМ.

Також в цей період В.Ф. Орловою та A.B. Смирновим було заверше-
не експериментальне дослідження підписів, що виконані в незвичних 
умовах з розробленням відповідної методики, що дозволяла встанов-
лювати в єдиному процесі наступні факти: автопідлог, наслідування, 
алкогольне оп’яніння, вплив групи обстановочних факторів та стресу 
[3, с. 43].

Спеціалістами Харківського НДІСЕ (Г.П. Денисюк, Т.В. Сохра-
нич, Л.Г. Гриненко, В.Г. Абросимова, О.І. Суєтнова, Н.В. Сиротенко-
Кацман) в 2004 році були розроблені методичні рекомендації щодо 
дослідження підписів, виконаних особами, які втратили зір внаслідок 
захворювань (катаракти, глаукоми) [2].

Найбільш значна зарубіжна література, здебільшого американських 
та німецьких дослідників, що присвячена діагностичним дослідженням 
почерку та підписів, стосується саме проблем впливу на почерк змі-
неного та хворобливого стану пишучого. А. Клецк в своїй монографії 
проаналізував письмо лівою рукою, навмисно зміненим почерком, 
різні патології письма, письмо сліпих і т.д. Аналіз впливу алкоголь-
ного оп’яніння на почерк здійснювали німецький психіатр М. Майер  
та О. Хілтон, який окрім того досліджував почерки душевно хворих та 
вплив на почерк лікарських засобів.
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Загалом проблемою алкогольного оп’яніння займалися численні 
автори. Найбільш змістовні з цих робіт: дослідження Г. Деннемарка, 
Д. Пуртелла, Н. Галбрайта, М. Стінсон, А. Сафьяновського. Цими 
дослідженнями були зафіксовані закономірні зміни, що наступають в 
залежності від фази алкогольного оп’яніння, концентрації алкоголю в 
крові, а також деяких інших факторів. Характер порушень, виявлених 
в результаті досліджень, в основному схожий та узгоджується з тими 
змінами, які спостерігалися та описані в роботах російських та україн-
ських дослідників.

Ряд авторів досліджували окремо вплив наркотичного оп’яніння 
на почерк, та виявили характерні діагностичні ознаки для виду цього 
впливу. Серед них М. Легень (Польша), Д. Пуртелл, Е. Гетшел.

Серед інших захворювань та незвичних станів, що впливали на 
письмо та цікавили зарубіжних дослідників: фактор “тремтячої руки” 
(А. Букве), письмо в стані гіпнозу (І. Лесі), екстрапірамідальні пору-
шеня головного мозку (М. Буассо), медикаментозне лікування транк-
вілізаторами шизофренії та психопатії (С. Гілмор і Дж. Бредфорд), ста-
речий тремор та паркінсонізм (А. Францхайм (Швейцарія)), старечий 
склероз (Дж. Беренда), сліпота (М. Біком), параліч, втрата зору, стареча 
слабкість (Б. Фоллі та Й. Феллі). Листи самогубців вивчав Д. Санду 
(Румунія), а передсмертні листи — ряд польських дослідників.

Зарубіжними криміналістами в діагностичних цілях досліджува-
лися також ліворучне письмо (В. Стівенс), підписи, що виконані за 
сторонньою допомогою (К. Селлерс, Л. Міхель), підписи, виконані із 
застосуванням допоміжних засобів та протезів при травмі пишучої руки 
(Д. Келлі), вплив обмеження місця нанесення підпису на підписний 
почерк (С. Мортон).

Дослідженнями зі встановлення факту навмисної зміни почерку 
займалися до 1970 року Шнейкерт, Г. Мейер, Б. Мюллер, Р. Майер, 
Є. Локар, О’Хара, Г. Пфанне. Пізніше навмисно змінений почерк 
вивчали Д. Харріс та Е. Алфорд, а навмисну зміну нахилу почерку —  
Дж. Регнет та А. Джемінсон (Канада). Цікаве дослідження навмисної 
зміни почерку, що відрізнялось більш вузькою та конкретною поста-
новкою задач провели П. Хальдерр-Зінн та Л. Майнерт [3, с. 46–59].

З впровадженням комп’ютерних технологій в судове почеркознав-
ство поступово з’являється й ряд комплексів та програм, призначених 
для автоматизації діагностичної почеркознавчої експертизи на основі 
попередніх розробок вищезгаданих російських та українських дослід-
ників.
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Значним є також внесок і почеркознавців Київського НДІСЕ в 
розвиток діагностичних досліджень, особливо що стосується вибір-
кової та тимчасової мінливості почерку та дослідження особистісних 
характеристик по почерку.

Спеціалістами КНДІСЕ В.Ф. Бєрзіним, М.Я. Сегаєм, Й.Я. Фрид-
маном, Б.А. Штерном була розроблена якісно-описова методика для 
рукописних текстів з ознаками незвичайності письма при наявності 
версії про навмисну зміну виконавцем свого звичайного почерку.

Колективом почеркознавців КНДІСЕ (В.Ф. Бєрзін, З.А. Коваль-
чук, З.С. Меленевская, С.Д. Павленко, А.Д. Топольский, М.Я. Сегай,  
С.А. Ципенюк, Б.А. Штерн, Т.М. Федоренко) було також створено 
якісно-описову методику для рукописних текстів з ознаками незви-
чайності письма при наявності версії про наслідування виконавцем 
почерку іншої особи. Обидві методики увійшли до двотомного науково-
методичного збірника “Судово-почеркознавча-експертиза” (1971 р.).

У 1975 році В.В. Липовським була розроблена якісно-описова ме - 
тодика для рішення діагностичних задач у відношенні підписів, ви-
конаних із застосуванням технічних прийомів.

Проблему вікової мінливості у 1980-ті роки досліджували кри-
міналісти Київського НДІСЕ Т.А. Чепульченко та В.В. Липовський.  
Т.А. Чепульченко розроблено методику дослідження рукописів, ви-
конаних особами похилого та старечого віку. В.В. Липовським дослід-
жувались підписи, що виконані від імені осіб старечого та похилого 
віку, завдяки чому була створена методика вирішення діагностичних 
задач стосовно підписів, виконаних особами похилого та старечого віку.  
Їх дослідження стосувалися встановлення впливу механізму вікових 
змін організму (старіння) та супутніх захворювань на письмо та почерк 
осіб похилого та старечого віку.

До окремих методик рішення класифікаційних задач у відношенні 
підписів можна віднести експертну систему “OLDMEN”, розроблену 
В.В. Липовським у 1994 р., за допомогою якої вирішується задача про 
вікову групу виконавця підпису, виконаного від імені особи похилого 
чи старечого віку.

В 1995 році в КНДІСЕ М.Є. Бондар, Л.М. Головченко, В.В. Ли-
сенковою, З.С. Меленевською, Г.І. Смирновою, Т.О. Сукмановою,  
С.А. Ци пенюк були розроблені методичні рекомендації якісно-описо-
вого характеру, розроблені для рішення діагностичних задач у від-
ношенні змінених підписів. Авторами було вдосконалено доповнено 
класифікацію збиваючих факторів.
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Ю.М. Беляк, М.Є. Бондар, Т.О. Сукмановою в 1997–2001 pp. була 
створена допоміжна півкількісна діагностична методика, що дозволяє 
встановити характер збиваючих факторів (природних або штучних), що 
впливали на виконавця підпису; представлена у вигляді комп’ютерної 
програми “Dia”.

В 2004 році М.Є. Бондар, Н.Г. Драпей, Т.О. Сукмановою в КНДІСЕ 
була створена якісно-описова методика вирішення діагностичної та 
ідентифікаційної задачі у відношенні підписів, виконаних за допомогою 
технічних прийомів, зокрема — шляхом перерисовки на просвіт [2].

В цьому ж році почеркознавцями КНДІСЕ складено звіт про НДР 
“Можливості встановлення за допомогою експертної системи конкрет-
ного збиваючого актора, що впливав на виконавця підпису” (керівник —  
М.Є. Бондар), в якому визначено можливості встановлення за допо-
могою експертної системи конкретного збиваючого фактору з 24-х 
можливих, що впливав на виконавця підпису з ознаками незвичайності 
письма.

Також варто відмітити статті вітчизняних почеркознавців, що сто-
суються діагностичних досліджень та містяться у збірнику “Кримі-
налістика та судова експертиза” (видається за сприянням КНДІСЕ  
з 1964 року).

Наукові діагностичні дослідження в КНДІСЕ проводяться і в те-
перішній час (подальша розробка експертної системи зі встановлення 
конкретного збиваючого фактору, що впливав на виконавця рукопису, 
дослідження почеркових об’єктів, що виконані незвичними пишучими 
приладами на незвичному матеріалі письма тощо).

Отже, розвиток почеркознавчої діагностики охоплює етап її за-
родження в XIX ст. та етап становлення як наукової дисципліни на 
початку XX ст. Найбільш розробленим напрямом як зарубіжних, так і 
вітчизняних діагностичних досліджень є вивчення вибіркової та тимча-
сової мінливості почерку, якому присвячено численні праці. Втім, саме 
російськими та українськими спеціалістами велика увага була приді- 
лена й двом іншим напрямкам діагностичних досліджень почерку.

З врахуванням вже наявних вищезгаданих досягнень в діагностич-
них дослідженнях почерку та підписів, значна частина яких має своє 
вираження в експертній практиці, та умов, потреб і нових можливостей 
для розвитку судово-почеркознавчої діагностики сьогодні, розробки в 
даному напрямку мають стосуватися:
–  створення і вдосконалення методик з вирішення класифікаційних 

задач (уточнення методик з визначення статі та віку виконавців 
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рукописних текстів, записів, створення відповідної методики у від-
ношенні підписів), дослідження інших особистісних характеристик 
по почерку;

–  вдосконалення методик зі встановлення деяких незвичних та хво-
робливих станів виконавця рукопису. Особливо актуальними є по-
дальше вивчення змін ознак почерку під впливом наркотичного та 
алкогольного сп’яніння, розробка методики зі встановлення факту 
виконання рукопису звичною до письма лівою рукою;

–  створення інтегральних методик, як ідентифікаційно-діагностичних, 
так і таких, що включали б вирішення комплексу задач певного на-
пряму діагностичних досліджень;

–  створення комплексних методик для встановлення часу виконання 
рукописних текстів, записів та підписів із залученням спеціальних 
знань спеціалістів суміжних галузей судової експертизи;

–  створення експертних систем для діагностичного дослідження ру-
кописних текстів, записів та підписів та розробки діагностичних 
методик в тому числі і із застосуванням методу математичного мо-
делювання;

–  заміни наявних трудомістких та ненадійних діагностичних методик 
новими, автоматизованими, надійними та гнучкими, що дало б змогу 
здійснювати їх корегування відповідно до потреб практики, напри-
клад, у зв’язку зі зміною існуючих прописів.
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резюме
Рассмотрена история, этапы становления и охарактеризован наиболее весомый вклад 

исследователей в развитие судебно-почерковедческой диагностики, даны рекомендации 
по дальнейшей разработке новых и совершенствованию уже существующих диагности-
ческих методик исследования почерка и подписей.

Summary
The history, stages of development and characterized the most significant contribution 

of researchers into the development of forensic handwriting diagnosis is reviewed, the 
recommendations for further development of new and improvement of existing diagnostic 
techniques for the study of handwriting and signatures are presented.
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т.В. Ніколайчук, судовий експерт

Дніпропетровський НДІ судових експертиз

ОсНОВНі фактОри, щО зміНЮЮть пОЧерк

Незважаючи на відносну стійкість почерку конкретної особи, під 
впливом різних обставин в ньому можуть відбуватися певні зміни.

У криміналістичній літературі по судовому почеркознавству до 
чинників, що змінюють почерк, відносять:
–  незручну позу, незвичне тримання пишучуго приладу, незвичайний 

матеріал або інші незвичні умови письма;
–  різноманітні травми рук, очей;
–  порушення нервового і фізичного стану пишучого: стрес, втома та ін.;
–  різні нервові захворювання;
–  виконання рукопису лівою рукою при звичайному виконанні пра-

вою;
–  виконання рукопису особливим чином: у незвичному темпі (старан-

но або поспішно), з наслідуванням почерку іншої особи, з насліду-
ванням друкарському шрифту або спеціальним шрифтам.
Стійкість письмово-рухового навику, збереження його особливос-

тей при письмі навіть у незвичайних умовах залежить від наступних 
чинників:
–  ступеню сформованості письмово-рухового навику;
–  особливостей нервового апарату управління рухами людини.

Стереотипність рухів у особи, яка не володіє сформованим пись - 
мово-руховим навиком, — низька, тому на практиці експерти-почерко-
знавці при вирішенні питання про виконавця рукопису зазнають пев-
них труднощів,

якщо мають справу з маловиробленим почерком. Нестійкість ру-
хів часто є причиною відмови експерта від вирішення питання про 
тотожність [1].

Таким чином, збереження особливостей рухів пишучого при письмі 
в різних умовах, стійкість (стереотипність) їх відтворення — це власти-
вості почерку, необхідні для ідентифікації особи. Особливістю прояву 
динамічного стереотипу письмово-рухового навику є його варіацій-
ність. Варіаційність -одна з властивостей сформованого письмово-
рухового навику. Ця особливість почерку є результатом пристосованості 
письмово-рухового навику до зазначених вище обставин об’єктивного і 
суб’єктивного характеру. В.Ф. Орлова [2] визначає двояку природу варі-
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аційності почерку, з урахуванням чинників об’єктивного і суб’єктивного 
характеру, що впливають на формування письмово-рухового навику.  
З одного боку, варіаційність почерку, на її думку, є результатом присто-
сування рухів у процесі автоматизації письма; з іншого — це результат 
свідомої перебудови механізму рухів у зв’язку з певною метою пишу-
чого. У пишучого можуть варіювати як одні і ті ж ознаки почерку, так і 
почерк в цілому. У першому випадку мова йде про варіаційність ознак 
почерку; у другому — про варіаційність почерку в цілому.

У зв’язку з тим, що у того, хто пише, може бути декілька варіантів 
почерку, у криміналістичній літературі варіант, що сформувався в про-
цесі навчання письму в школі і подальшому житті, прийнято називати 
основним. Цей варіант найчастіше зустрічається при написанні різних 
документів, записів та ін. Інші варіанти почерку, що з’явилися у люди-
ни пізніше в результаті різних обставин об’єктивного і суб’єктивного 
характеру, прийнято називати додатковими. Ними, наприклад, можуть 
бути: скорописне маскування, виконання рукопису з наслідуванням 
друкарському шрифту, виконання лівою рукою тощо.

Питання про стан пишучого, про умови, у яких виконаний рукопис, 
часто мають важливе доказове значення. Наприклад, встановлення 
факту алкогольного сп’яніння виконавця будь-якого документу (до-
ручення, заповіту тощо) може привести до визнання угоди недійсною 
і, таким чином, вплинути на кваліфікацію злочину. На сьогоднішній 
день судово-почеркознавча діагностика стала самостійним напрям-
ком у судовому почеркознавстві: створена теоретична база судово-
почеркознавчої діагностики, на основі експериментальних досліджень 
виявлені симптомокомплекси діагностичних ознак деяких природних 
і навмисних “збиваючих” чинників (психопатологічного стану пишу-
чого, скорописного маскування почерку, зміни звичної руки пишучого 
тощо), розроблена методика проведення діагностичних досліджень 
почерку [2–5]. Завдання діагностування незвичайних психофізіоло-
гічних станів виконавця рукопису за почерком вимагає системного 
вирішення на основі теоретичного аналізу положень криміналістики, 
судової експертизи та інших галузей знань, широкомасштабного екс-
периментального дослідження і спеціальних методичних розробок у 
галузі почеркознавчої експертизи.

Підводячи підсумок, можна сказати, що варіаційність почерку, як 
одна з форм пристосованості письмово-рухового навику до різних умов 
(об’єктивного і суб’єктивного характеру), не є перешкодою для іденти-
фікації особи. У той же час варіаційність завжди повинна враховуватися 
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експертом-почеркознавцем як при дослідженнях ідентифікаційного, 
так і неідентифікаційного характеру.
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Служба безпеки України

щОдО мОжлиВОстей ВстаНОВлеННя  
статі ВикОНаВця рукОписНОгО тексту,  
ВикОНаНОгО “друкОВаНим” пОЧеркОм

Оперативна практика та практика розслідування злочинів свідчить, 
що в деяких випадках, насамперед пов’язаних з анонімними доку-
ментами або іншими документами, що містять оперативно-значущу 
інформацію, відомості про підготовку або скоєння злочинів, тощо, 
висновок спеціаліста з дослідження почерку може дати більше інфор-
мації про особу автора та виконавця документа, ніж інші оперативні 
заходи. І особливо це стосується випадків виконання рукописних за-
писів друкованими літерами.

Ще у 1968 році С.А. Ципенюк було узагальнено практику про-
ведення експертиз таких почеркових об’єктів, задачею яких було 
встановлення виконавців текстів, виконаних друкованими літерами, 
друкарськими та спеціальними шрифтами. Вузловими проблемами 
стали дослідження особливостей формування “друкованого” почерку, 
питання його індивідуальності та стійкості ознак, розробки методики 
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дослідження такого роду почеркознавчих об’єктів. Було запропоновано 
класифікацію окремих ознак друкованих літер [1].

Ідентифікаційні дослідження “друкованого” почерку проводяться 
експертами різних експертних установ досить давно та доволі успішно. 
Щодо неідентифікаційних досліджень такого виду почеркознавчих 
об’єктів, то вони залишаються нерозробленими. Одне з важливих пи - 
тань, що постає перед спеціалістом з дослідження почерку при над-
ходженні на дослідження анонімного листа, є встановлення статі не-
відомого виконавця.

Враховуючи те, що писемно-рухові навички формуються під впли-
вом анатомічних і психофізіологічних особливостей людини, вчені-
криміналісти простежили особливості формування почерку чоловіків 
та жінок. Відмінності в побудові, розвитку й функціональній діяльності 
м’язів чоловіків та жінок виявляються у їх різній біоелектричній актив-
ності у процесі письма й призводять до різного прояву ознак у почерках 
чоловіків та жінок [2]. Наприклад, м’язова система чоловіків легше 
переносить короткочасне, проте енергійне навантаження, а м’язова 
система жінок — тривале, слабке. З цих причин рухи руки у процесі 
письма жінок більш плавні й економічні, аніж у чоловіків. Наслід-
ком цих відмінностей є переважна більшість в рукописах, виконаних 
жінками, овальних елементів писемних знаків і округлих зв’язків між 
ними, на відміну від рукописів, виконаних чоловіками (більше кутас-
тих елементів літер з різкими змінами напрямку рухів руки). Це дає 
можливість диференціювати ці групи осіб.

Існуючі методики встановлення статі виконавця за скорописним 
почерком мають певні характерні особливості. По-перше, всі вони роз-
раховані на встановлення виконавця при дослідженні текстів великого 
й середнього обсягу, тобто не менше сторінки рукописного тексту, що 
на практиці зустрічається доволі рідко.

По-друге, рукописний текст, що підлягає дослідженню, має бути 
виконаним у звичних умовах, незміненим почерком. Разом з цим, 
слідча практика в більшості випадків вимагає вирішення такого класи-
фікаційного завдання за наявності записів, значно менших за обсягом, 
ніж передбачено правилами застосування існуючих методик, та таких, 
що виконані в незвичних умовах, або ж навмисно зміненим почерком, 
наприклад, друкованими літерами.

Враховуючи викладене вище, нами було зроблено спробу провести 
відповідне експериментальне дослідження рукописних записів, вико-
наних друкованими літерами.
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Метою проведеного дослідження було встановлення можливостей 
виділення комплексів ознак, характерних для виконавців різної статі 
(наявність або відсутність закономірностей проявів ознак “друковано-
го” почерку залежно від статі виконавця).

До участі в експерименті було залучено всього 100 осіб, 50 жіночої 
та 50 чоловічої статі. Жодна з осіб не володіла навичкою виконання 
друкованих літер і не мала змоги попереднього тренування.

Відібрання зразків (рукописних записів, виконаних друкованими 
літерами), відбувалось у звичних умовах: у денний час, у звичній до 
письма позі (сидячи за столом), рівна підкладка (письмовий стіл), 
звичний пишучий прилад (кулькова ручка). В якості об’єкту виконання 
було обрано текст, що містив усі літери алфавіту. Зразки відбирались у 
вигляді однакових текстів (на аркушах білого паперу без лініювання) та 
у вигляді заповнення анкет (аркуші з типографським лініюванням).

В процесі дослідження було використано як ознаки, що викорис-
товуються почеркознавцями при вирішенні ідентифікаційних питань, 
так і деякі ознаки, якими характеризуються рукописи, виконані з на-
слідуванням друкарським та спеціальним шрифтам [3].

Проведеним дослідженням встановлено такі особливості:
–  до застосування “сквадрачення” овальних та напівовальних елемен-

тів вдались 13%, з них: 4% — жінки, 9% — чоловіки;
–  25% обрали в якості варіанту “друкованого” почерку свої власні ско-

рописні варіанти (але при цьому зникла або зменшилась зв’язність, 
збільшився розмір, знизився темп виконання), з них: 16% — чоло-
віки, 9% — жінки;

–  деяка, віддалена подібність до друкарських та креслярських шрифтів 
спостерігалась лише в 7%, з них: 6% — чоловіки, 1% — жінки;

–  власний варіант “друкованого” почерку з наявністю досить великої 
кількості скорописних варіантів обрали 55%, з них: 19% — чоловіки, 
36% — жінки.
Потім було проведено підрахунок одних і тих самих показників в 

рукописних текстах, виконаних друкованими літерами чоловіками та 
жінками.

За результатами експерименту було встановлено, що не існує таких 
ознак “друкованого” почерку, які були б притаманні лише рукописам, 
виконаним чоловіками, або виключно жінками. Проте є певні групи 
ознак, які переважають в “друкованих” рукописах, виконаних чолові-
ками, а в аналогічних документах, виконаних жінками, зустрічаються 
лише зрідка, і навпаки, що вказує на певний кількісний зв’язок ознак 
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“друкованого” почерку зі статтю виконавця. Наприклад, жіночі “дру-
ковані” почерки виявились менш варіативними, ніж чоловічі.

Отже, встановлення статі невідомого виконавця “друкованого” 
рукопису є принципово можливим.

В подальшому, з метою підтвердження цих закономірностей, необ-
хідно піддати результати аналізу математичній обробці і за коефіцієнта-
ми, що відображають різну частоту зустрічаємості ознак “друкованого 
почерку” в рукописах, виконаних жінками та чоловіками, визначати 
стать невідомого виконавця рукопису, виконаного друкованими літе-
рами.

Такий підхід має покласти початок фундаментального дослідження 
по розмежуванню особливостей ознак “друкованого” почерку чоловіків 
та жінок і створенню відповідної методики встановлення статі вико-
навця рукописів, виконаних друкованими літерами.

Подальші розробки в даному напрямку ми вважаємо необхідними 
та перспективними. Розробка відповідних методик дослідження є на-
гальною проблемою як для теорії, так і для практики проведення по-
черкознавчих експертиз, оскільки це дозволить отримувати необхідну 
пошукову інформацію і звузити тим самим коло розшукуваних осіб.
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ДНДЕКЦ МВС України

прОблемНі аспекти ВикОристаННя ісНуЮЧих 
кількісНих метОдіВ дОсліджеННя пОЧерку

наведено перелік існуючих кількісних методів дослідження почерку, про-
аналізовано стан використання науково-дослідних розробок при проведенні 
судово-почеркознавчих експертиз та визначено шляхи удосконалення про-

ведення почеркознавчої експертизи.
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Одними з найпоширеніших в експертній практиці є короткі та 
прості підписи. Враховуючи те, що в них відображається малий об’єм 
графічної інформації, який не лише не дає змогу, в ряді випадків, ви-
рішити поставлені перед експертом завдання за допомогою традицій-
них методів, а й призводить до помилкових висновків. Тому виникає 
потреба у використанні таких підходів і методів дослідження, які дають 
змогу отримувати додаткову інформацію в порівнянні з традиційними 
можливостями [2; 17], а саме: велика деталізація й формалізація об’єкта, 
використання нових, зокрема, динамічних, властивостей та вимірю-
вань [10]. Коли об’єктом вивчення стають більш дрібні відображення 
властивостей та ознак почерку, необхідно робити свого роду перехід з 
“макро-” на “мікро-” рівень [12, с. 10].

Основним напрямком під час дослідження підписів у сучасному 
почеркознавстві є комплексний характер дослідження [8], тобто поєд-
нання якісно-описових методів, що накопичені теорією та практикою 
впродовж багатьох тисячоліть, та математичного моделювання, яке від - 
бувалося за ймовірнісно-статистичним, вимірювально-статистич ним 
та кібернетичним напрямками [4, с. 16; 13, с. 24 — 26].

Спроби кількісної інтерпретації якісних характеристик почерку й 
розробка на цій базі методів дослідження в судовому почеркознавстві 
були розпочаті криміналістами різних країн ще наприкінці ХІХ сто-
річчя.

Ідею ймовірності зустрічальності ознак почерку й їх сукупності ви-
словив французький криміналіст А. Бертильон. Він писав у 1897 році, 
що “Судебная экспертиза почерка действительно превратится в науку 
лишь в тот день, когда создаст таблицы вероятностей для различных 
линий (признаков) букв, и эксперт будет давать свой вывод у такой 
форме: это почерк характеризуемый такими-то особенностями, можно 
встретить один раз на 1000, 10000 или 1000000 лиц той же социальной 
категории”. Його концепція отримала широке розповсюдження. Його 
ідеї розвивали такі криміналісти як С. Оттоленгі, А. Рейсс, Г. Шнейкерт, 
А. Осборн та інші [6, с. 53].

Представник графометричного напряму дослідження почерку Е. Ло-
кар уперше в 1941 році на основі кількісної інтерпретації властивостей 
почерку зробив спробу науково обґрунтувати статистичний характер 
його стійкості. Він розробив методику вимірювання й складання графі-
ків властивостей почерку, які використовуються при його дослідженні. 
У кількісному підході він бачив шлях до створення наукових основ 
експертизи почерку.
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Проте, відсутність у той час теоретичної бази, яка була обумовлена 
загальним рівнем розвитку судово-почеркознавчої експертизи, не доз-
волила практично реалізувати ідею кількісного вираження ідентифіка-
ційних властивостей почерку.

Розвиток якісного рівня судового почеркознавства дало змогу ма-
тематизувати цю галузь знань.

Так, у результаті активного впровадження в судово-почеркознавчу 
експертизу математичного моделювання [13, с. 9; 94] було створено 
цілий ряд методик, які об’єктивізують експертне дослідження і роз-
ширюють його можливості при вирішенні ідентифікаційних та неіден-
тифікаційних завдань. Серед таких методик можна назвати:
–  методику оцінки збігів ознак стосовно текстів, що виконані скоро-

писом (відомча лабораторія, 1965 р.);
–  методику оцінки збігів ознак почерку з урахуванням його групової 

належності (ВНДІСЕ, 1968 р.);
–  методику оцінки розбіжностей у схожих почерках (ВНДІСЕ, 1969);
–  методику встановлення статі виконавця почерку (НДІ МВС, 1969 р.); 

(на сьогодні вже є декілька методик установлення статі виконавця в 
залежності від виробленості письмово-рухової навички);

–  методику встановлення статі й віку виконавця рукопису (відомча 
лабораторія Рогозін. Кірсанов), зараз ця методика не працює.

–  методику встановлення факту навмисного викривлення почерку 
скорописним способом (ВНДІСЕ, 1972 р.) [6, с. 58];
Пізніше почали з’являтися методики, які відносяться до досліджен-

ня конкретних почеркових об’єктів, зокрема:
–  методику диференціації високовироблених почерків за ступенем 

досконалості рухів (ВНДІСЕ, 1979 р.);
–  методику оцінки апріорної інформативності підпису (ВНДІСЕ,  

1983 р.) [7; 28];
–  методика диференціації справжніх підписів та підписів, що виконані 

з наслідуванням після попереднього тренування (ВНДІСЕ, 1984 р.);
–  методика дослідження цифрових записів обмеженого об’єму (Ли-

товський НДІСЕ) та інші [6, с. 58].
Отже, найбільш відповідним пізнанням почеркових закономірнос-

тей є математичне моделювання, що ґрунтується на ідеях та апараті 
математичної статистики, а також теорії ймовірностей [2; 3; 11]. Імовір-
нісний підхід дав ефективні результати для розвитку як теоретичних так 
і практичних положень судового почеркознавства. Теорія ймовірностей 
та математична статистика мають ті різноманітні універсальні матема-
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тичні моделі, що можуть використовуватися у виявленні законів, які 
керують почерковими об’єктами, а також для створення на їх основі 
методів дослідження почерку, зокрема підписного [5; 9]. Отже, матема-
тизація експерименту в судовому почеркознавстві дозволяє отримати 
нові, точні знання про раніше невивчені закономірності й виражати їх 
в більш конкретній формі.

Аналіз 253 висновків експертно-криміналістичних підрозділів сис - 
теми Міністерства внутрішніх справ України та судово-експертних 
установ Міністерства юстиції (СЕУ МЮ) України показав, що судово-
по черкознавчі експертизи в Україні в основному проводяться на базі 
якіс но-описових методик як загальних, так і окремих, розроблених 
для вирішення завдань та об’єктів дослідження. Модельні методи та 
методики, що засновані на кількісних показниках, застосовуються 
почеркознавцями вкрай рідко.

Це підтверджує і результати анкетування експертів-почеркознавців 
СЕУ МЮ України, яке було проведено у 2005 році з метою визначення 
практичної “цінності” існуючих окремих методик та надання пропо-
зицій щодо вдосконалення експертної практики КНДІСЕ МЮ України 
[15, с. 69].

За його результатами встановлено, що найбільш проблемною вияв-
ляється ситуація, що склалася відносно використання саме кількісних 
математичних і кібернетичних методів [4, с. 16] та методик, які в осно-
вному ґрунтуються на ймовірнісному моделюванні [5]. При вирішенні 
ідентифікаційних задач кількісні методи дослідження застосовуються 
почеркознавцями СЕУ МЮ України в експертній практиці вкрай рідко. 
Серед них можна назвати методики: встановлення виконавця рукопису, 
що нанесений навмисно зміненим почерком; виключення виконавця 
рукописного тексту за ступенем досконалості рухів; дослідження тек-
стів виконаних з наслідуванням друкованим шрифтам при наявності 
скорописних зразків; встановлення справжності (несправжності) ко-
ротких та простих підписів [1]. При цьому експерти відмічають, і ми 
з цим погоджуємося, трудомісткість даних методик, значний час при 
їх застосуванні, що витрачається під час експертного дослідження за 
умов великого експертного навантаження, а також те, що задачі, для 
виконання яких дані методики розроблені, вирішуються за допомогою 
якісно-описових методів дослідження.

Вищенаведене дало змогу виявити основні причини неповного 
використання науково-дослідних розробок у судово-почеркознавчій 
експертизі, а саме:
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1) недоліки інформаційного забезпечення;
2) складність методичних матеріалів для сприйняття під час само-

стійного вивчення та використання;
3) трудомісткість методів, що пропонується в цих методиках при 

великому експертному навантаженні [8, с. 9];
4) відсутність необхідного технічного оснащення [8, с. 11] та прог-

рамного забезпечення;
5) недоліки власне методик, пов’язані з їх “моральним” старінням, 

недостатньою ефективністю та ненадійністю висновків, складністю 
застосування тощо;

6) суб’єктивні причини, пов’язані з особистими якостями кожно-
го експерта (недостатній рівень оволодіння спеціальними знаннями, 
малий експертний досвід, наявність психологічного бар’єру перед 
новітньою технологією тощо) [8, с. 9].

Аналізуючи зазначені причини, доцільно було б відмітити можливі 
шляхи їх вирішення.

Дійсно більшість кількісних методів та методик дослідження носить 
допоміжний характер, при цьому вони дуже трудомісткі, потребують  
багато часу при використанні їх в “ручному” режимі. Тому їх засто-
сування в експертній практиці доцільне лише в складних експертних 
ситуаціях та при наявності відповідних комп’ютерних програм. На-
лежне програмне забезпечення експертів цього напрямку дослідження 
не тільки дасть змогу скоротити час, витрачений на використання 
певної методики, а й буде сприяти підвищенню надійності отриманих 
результатів.

Тому при створенні та удосконаленні експертних методик розроб-
ники повинні прагнути до їх спрощення у застосуванні. При описуванні 
методик у спеціальній літературі слід уникати двоякого тлумачення 
одних і тих самих положень, викладати думки чітко і ясно, тобто таким 
чином, щоб вони були зрозумілими без спеціальних роз’яснень.

Інтенсивність використання тих чи тих методик в експертній прак-
тиці, безумовно, залежить і від інших характеристик цих методик, їх 
ефективності, надійності результатів, що отримуються, ефективних 
умов застосування, економічності, актуальності задач, що вирішують-
ся за їх допомогою. Отже, будь-яка методика повинна “працювати” з 
урахуванням усіх її функцій.

Необхідно відмітити, що у судовому почеркознавстві в різні часи 
було розроблено значну кількість нетрадиційних (спеціальних) методів 
та окремих методик дослідження, проте багато з них через їх неефек-
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тивність або “моральне застаріння” у теперішній час в експертній прак-
тиці не використовуються [15, с. 49]. За останні 30 років у нашій країні 
відбулися численні соціально-економічні зміни, постійно відбувається 
науково-технічний прогрес, природній процес розвитку науки, а також 
спостерігаються і суттєві зміни структури почерку (підпису) сучасних 
людей, що у значній мірі зумовлює зміну змісту зовнішніх та внутрішніх 
факторів, які впливають на формування письма [14, с. 15].

Зміна змісту зовнішніх факторів за останні півстоліття відбулися 
за рахунок:
–  зміни перових пишучих приладів — на кулькові, гелеві та інші руч-

ки, які дозволяють здійснювати безвідривне письмо (1960–1970-ті 
роки) [14, с. 16];

–  поява, на відміну від старого, нового варіанту прописів спрощеної 
будови (1971 р.);

–  зміна методики навчання письму з урахуванням уведення програми 
навчання дітей з шестилітнього віку, і появою, у зв’язку з цим, більш 
спрощеного варіанту прописів (1990-ті роки);

–  розвиток комп’ютерних технологій, який призвів до значного збіль-
шення кількості підписів у порівнянні з виконанням рукописних 
текстів (близько 80% підписів, на підставі власного експертного 
досвіду);

–  збільшення документообігу, що призвело до спрощення підписів, 
які практично не відображають прізвища виконавця і, як правило, 
складаються з безлітерних штрихів.
Зміна змісту внутрішніх факторів відбувається за рахунок соці-

ально-економічних перетворень, які відбувалися в нашій країні за 
останній час, і впливали на формування та розвиток особистості,  
зокрема:
–  технічна революція призвела до різкого зниження фізичних наван-

тажень на людину [16];
–  збільшення інтелектуальної роботи в порівнянні з фізичною. Таке 

положення призводить до поступової зміни структури і принципів 
роботи головного мозку.
Наведені причини безперечно вплинули на зміну анатомічних, 

психологічних та фізіологічних особливостей організму сучасної лю-
дини.

Таким чином, з’явилося покоління молодих людей нової формації, 
тобто із зміненими по відношенню до попереднього покоління (які ви-
росли і інших соціальних умовах) психофізіологічними якостями.
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Насамкінець, однією з причин неповного використання кількісних 
методів при проведенні судово-почеркознавчих експертиз є певний 
психологічний бар’єр у деяких спеціалістів перед вивченням та впро-
вадженням в експертну практику математичних методів та ЕОМ. Так, 
ряд учасників анкетування зазначили, що вони незнайомі з деякими 
методиками, оскільки вони розроблені для задач, що рідко зустріча-
ються в експертній практиці [15, с. 84]. Але, оскільки такі задачі все 
ж таки зустрічаються, експерт-почеркознавець повинен знати методи 
їх вирішення та володіти ними. Не можна також погодитися з думкою 
ряду спеціалістів, які не вважають за необхідне використання у практиці 
кількісних методів та методик дослідження через те, що в почерко-
знавстві існують альтернативні якісно-описові методи для вирішення 
експертних задач. По-перше, не завжди певні задачі вирішуються на 
рівні якісно-описових методів (ще великий відсоток висновків у формі 
ПНВП, зустрічаються й експертні помилки). По-друге, у своїй роботі в 
цілому та при побудові конкретних досліджень експерт-почеркознавець 
повинен враховувати не тільки цільову функцію тієї чи іншої експерт-
ної методики, а і допоміжні — оціночну, обгрунтувальну, пізнавальну 
тощо.

Подолання психологічного бар’єру перед використанням певних 
наукових розробок в експертній практиці можливо тільки шляхом пра-
вильної організації навчання, підготовки та підвищення кваліфікації 
експертних кадрів [8, с. 11].

Отже, виходячи з вище наведених причин неповного використання 
науково-дослідних розробок при проведенні судово-почеркознавчих 
експертиз та нагальної потреби використання кількісних методів при 
дослідженні малоінформативних підписів, необхідно:
–  проаналізувати існуючі кількісні методи та методики, розроблені 

відносно малооб’ємних почеркових об’єктів, зокрема, підписів, які 
виконані з наслідуванням з попереднім тренуванням. Аналіз зазна-
чених методів передбачає виявлення та усунення недоліків, зазна-
чених методик, які пов’язані з “моральним старінням”, відсутністю 
необхідного обладнання та програмного забезпечення, що сприяє 
спрощенню застосування кількісних методів, а також вивчення 
кількісних ознак, які в них використовуються;

–  у разі відсутності кількісних методів, призначених для дослідження 
малоінформативних підписів, постає інше завдання, яке спрямоване 
на пошук системи ознак, які дозволять якісно-описові методи до-
повнити більш точними — кількісними. Реалізація вирішення цього 
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завдання передбачає вивчення безпосередньо властивостей коротких 
та простих підписів, виявлення їх кількісних характеристик і роз-
роблення нових модельних методів, спрямованих на дослідження 
малоінформативних підписів.
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резюме
Приведен перечень существующих количественных методов исследования почерка, 

проанализировано состояние научно-исследовательских разработок при проведении 
почерковедческих экспертиз, определены пути усовершенствования проведения по-
черковедческой экспертизы.

Summary
The article describes lists of quantitative methods of researching manuscripts. Here is 

considered stay of using scientific developments in researching handwriting examinations and 
defined ways of improvement of handwriting examination.

Є.Ю. свобода, канд. юрид. наук, ст. викладач

Національна академія внутрішніх справ

судОВО-пОЧеркОзНаВЧа експертиза підписіВ: 
суЧасНі мОжлиВОсті

В статті розглядається поняття “підпис”, проаналізовано можливості дослід-
ження підписів в залежності від завдань, які вирішує експерт.

На сьогоднішній день підпис є найбільш розповсюдженим ма-
теріалом, який надходить на дослідження в якості об’єкту судово-
почеркознавчої експертизи. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність 
більш ретельного його вивчення.

Вивченням різних аспектів дослідження підписів займалися такі 
відомі вчені, як Л.Є. Ароцкер, О.А. Єлисєєв, Н.І. Клименко, Н.О. Ко - 
міссарова, В.В. Липовський, З.С. Меленевська, В.Ф. Орлова, Т.В. Орло-
ва, С.М. Потапов, С.А. Ципенюк, Б.І. Шевченко та інші.
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Отже, багато напрацювань в даному напрямку вже є. Проте, необ-
хідно підкреслити, що не зважаючи на велику кількість робіт, при-
свячених дослідженню підпису, на сьогоднішній день немає єдиного 
визначення цього поняття.

Розглянемо генезис поняття “підпис”.
Так, наприклад, С.М. Потапов, який сформував основні принципи 

криміналістичної ідентифікації та основи судового почеркознавства, 
також приділяв увагу і дослідженню підписів [11, с. 11]. Він досить 
скептично оцінював можливості ідентифікації виконавця неавтентич-
ного підпису. Досліджуючи різні способи технічної підробки підписів,  
С.М. Потапов зазначав, що у більшості випадків можливо лише вста-
новити сам факт підробки без визначення виконавця такого підпису, 
тому що в таких випадках втрачаються окремі ознаки почерку, необхідні 
для ідентифікації виконавця підпису.

А.А. Єлисєєв також основну увагу приділяв дослідженню підпису, 
способів його підробки. Проте найбільш повно в теоретичному та мето-
дичному розумінні питання дослідження підписів, що виконані з нас-
лідуванням, були розроблені Л.Ю. Ароцкером [11, с. 15], який вперше 
теоретично обґрунтував та практично доказав можливість ідентифікації 
виконавця неавтентичного підпису, виконаного з наслідуванням.

Інший відомий науковець З.М. Соколовський присвятив свою пра-
цю одному зі складних питань в почеркознавчій експертизі — іденти-
фікації особи за підписом, якийо повністю або в більшій своїй частині 
складається зі штрихів, що не утворюють букв [15].

В подальшому дослідженнями підписів займалися такі вчені, як 
В.Ф. Орлова (запропонувала класифікацію ідентифікаційних ознак під-
писів, вивчення механізму та ознак підробки підписів та ін.), В.В. Ли - 
повський (розробляв методику дослідження підписів, досліджував під-
писи, виконані від імені інших осіб, осіб похилого віку тощо) [11, с. 22], 
С.А. Ципенюк (ідентифікація виконавця підписів від імені неграмотних 
осіб, виконаних лівою рукою, з наслідуванням “друкованому” шриф-
ту) [11, с. 26], З.М. Меленевська (аналіз ознак підписів при схожості 
загальних та деяких окремих ознак почерку та підписів у особи, що 
підробила підпис, та особи, підпис якої підробили тощо) та інші.

Отже, бачимо, що підпис продовж тривалого часу був об’єктом 
пильної уваги експертів-почеркознавців, і сьогодні він не втратив своєї 
актуальності.

Зупинимося на основних ознаках даного явища. Як відомо, саме 
поняття будь-якого явища повинно відображати його сутність, призна-
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чення, функціональність. Відповідно для того, щоб визначити поняття 
підпису, необхідно вирішити наступні завдання:
–  проаналізувати наведені в науковій та іншій довідковій літературі 

визначення поняття підпису;
–  виділити основні ознаки підпису;
–  на підставі досліджених ознак запропонувати визначення підпису.

В Новому тлумачному словнику української мови підпис визна-
чається як “прізвище або ініціали, написані власноручно під текстом, 
малюнком, картиною і т. ін., як свідчення авторства або потвердження 
чого-небудь; автограф” [13].

“Словарь русского языка” за редакцією Н.Ю. Шведової визначає 
підпис як 1) надпис під чим-небудь, під картиною; 2) власноручне на-
писання прізвища [14, с. 438].

Як бачимо, основними ознаками наведених визначень підпису 
виступають:
–  відображення прізвища (інколи ім’я та по-батькові) у підписі;
–  власноручне виконання підпису;
–  в деяких джерелах вказується на посвідчувальний характер підпису.

В юридичних енциклопедичних словниках можна зустріти визна-
чення підпису як повноваження посадових осіб об’єднань, підприємств 
та установ на підписування документів, що складаються в них; як 
повноваження посадових осіб державних органів та інших організацій 
на підписування вихідних від них документів; він є обов’язковим рек-
візитом документів [17, с. 326].

Таким чином, відповідно до наведених в юридичній літературі ви-
значень ознаками підпису є:
–  це повноваження посадових осіб підприємств, установ та організацій 

на підписування вихідної кореспонденції;
–  посвідчувальна функція підпису;
–  власноручне виконання.

Як бачимо, в даних визначеннях підпис виступає в якості повно-
важення посадових осіб державних органів, підприємств, установ, орга-
нізацій тощо, проте слід зазначити, що підпис може використовуватися 
в якості посвідчувального знака будь-ким. Наприклад, при оформленні 
банківських документів, складанні різних цивільних та господарських 
угод, заповнюванні квитанцій на сплату комунальних послуг тощо. 
Тому такі визначення в неповній мірі характеризують основні озна-
ки підпису, а, отже, не в повній мірі відображають сутність поняття  
підпису.
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В криміналістичних джерелах запропонували визначення підпису, 
яке є більш повним порівняно з наведеними у довідкових словниках, 
але в загальному значенні також відображають всі ті основні ознаки, 
які розкриті в тлумачних довідниках.

Так, відомий криміналіст Л.А Вінберг визначає підпис як власно-
ручно виконане позначення свого прізвища в будь-яких документах з 
метою затвердження, тобто він має на меті затвердити ті дані, факти, 
події, які містяться в документі [3, с. 151].

В підручнику криміналістики за загальною редакцією Р.С. Бєлкіна 
надається визначення підпису як особливого виду рукопису, що відоб-
ражає прізвище особи у вигляді букв або умовних письмових знаків та 
має затверджувальне значення [2, с. 291].

Також в науковій літературі, присвяченій судово-почеркознавчій 
експертизі, можна зустріти визначення підпису як слова, що позначує 
прізвище конкретної особи, що проявляється в однотипності загальних 
і окремих ознак почерку і підпису [9, с. 5]; як особливий вид рукопису, 
який відображує прізвище (іноді ім’я, по-батькові) особи у вигляді букв 
або умовних письмових знаків і має затверджувальне призначення.

Як бачимо, в наданих визначеннях основна увага приділяється 
нас тупним аспектам:
–  підпис — це слово або вид рукопису;
–  відображенню в підписі прізвища (іноді ініціалів) особи;
–  власноручному виконанню особою свого підпису;
–  затверджувальній функції підпису.

Дещо інше визначення підпису наведене в навчальному посібнику, 
підготовленому авторським колективом В.М. Абрамова, О.О. Садчен-
ко, Є.Ю. Свобода. Відповідно до наведеному в посібнику визначення, 
підпис — це графічне зображення, що визначає особистість його ви-
конавця й виконане ним з метою засвідчення.

Тобто основними ознаками наведеної дефініції підпису є:
–  підпис — це графічне зображення;
–  підпис є посвідчувальним знаком конкретної людини;
–  підпис може складатися з усіх літер імені, по батькові, прізвища або 

бути умовним позначенням;
–  підпис виконується власноручно;
–  підпис наноситься на документ [1, с.76].

Схоже визначення підпису можна зустріти у підручнику з судово-
почеркознавчої експертизи за загальною редакцією З.С. Меленевської, 
в якому під підписом розуміється “графічне начертання, яке позначає 
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особу його виконавця, і яке виконується ним з метою посвідчення 
фактів, подій тощо” [12, с.189].

Так, Н.О. Коміссарова визначила три основні ознаки підпису. Вона 
зазначила, що, по-перше, графічне зображення можна вважати підпи-
сом тільки при наявності трьох складових:
–  власноручне виконання підпису;
–  визначення або умовне визначення прізвища особи, що його ви-

конала;
–  обов’язково — засвідчувальний характер.

По-друге, підпис повинен бути виконаний для засвідчення певного 
документу чи для засвідчення виявлення волі в такому документі, або 
ж для засвідчення авторства стосовно творів мистецтва.

По-третє, формування підпису як засвідчувального знаку є склад-
ним психологічно-анатомічним процесом, який починається у сві-
домості людини, і, базуючись на динамічному стереотипі і часових 
зв’язках, набуває остаточного виду у вигляді графічного зображення 
на матеріальному носії.

На підставі цих трьох складових ознак Н.О. Коміссарова визначи-
ла підпис як “особливий вид рукопису, що базується на динамічному 
стереотипі і часових зв’язках, та ілюструє прізвище конкретної особи  
(іноді ініціали, ім’я та по-батькові) у вигляді літер, або умовних пись-
мових знаків, який виконаний цією особою власноруч, із засвідчуваль-
ною метою на певному матеріальному носії” [5, с. 214].

Цікавою є думка з приводу визначення підпису, наведене В.Ф. Ор-
ловою. З одного боку, вона визначає підпис як власноручне виконане 
позначення свого прізвища, що має на меті служити затверджувальним 
знаком. Науковець підкреслює, що не кожне власноручно виконане 
позначення прізвища є підписом. На її думку, для підпису позначення 
прізвища повинно виступати в якості затверджувального знака. Тому 
таке позначення прізвища виконується, як правило, особливим чином, 
відмінним від простого написання прізвища в тексті якого-небудь до-
кументу. Підпис може складатися з усіх букв, які утворюють прізвище 
даної особи, містити в собі не всі, а лише окремі букви прізвища та 
взагалі складатися з довільних штрихів. Тому відсутність букв у підпису 
не є підставою для того, щоб він втратив своє призначення — бути за-
тверджувальним знаком [16, с.303].

На підставі всього вище зазначеного, можна запропонувати наступ-
не визначення підпису як об’єкта судово-почеркознавчої експертизи —  
це вид рукопису, який власноручно наноситься особою на документ 
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з метою надання йому юридичної сили внаслідок засвідчення певних 
фактів, подій, інформації тощо, які мають відношення до особи вико-
навця, та в якому відображаються індивідуальні властивості письмово-
рухової навички особи, що його виконала.

Враховуючи науково-технічний прогрес, використання в діловод - 
стві комп’ютерної техніки та збільшення у зв’язку з цим кількості 
підписів, що надходять на дослідження в експертні підрозділи, стає 
зрозумілим актуальність продовження вивчення підписів, способів їх 
підробки та подальше дослідження їх ознак з метою вироблення но-
вітніх методів дослідження підписів, вирішення ідентифікаційних та 
неідентифікаційних завдань дослідження підписів та вироблення ви-
значення підпису, яке буде однаково сприйматися в науковій літературі 
всіма криміналістами.

В різний час неідентифікаційними дослідженнями підписів займа-
лися такі вчені, як Л.Ш. Горгошидзе (дослідження підписів, виконаних 
в стані алкогольного сп’яніння), Л.В. Маркова (дослідження автопі-
дробних підписів), О.М. Лисенко (дослідження підписів, виконаних 
із наслідуванням — стосовно встановлення їх виконавця), В.В. Ли - 
повський (дослідження підписів, виконаних особами похилого і ста-
речого віку), Н.О. Коміссарова (дослідження підписів, виконаних в 
умовах обмеженого зорового контролю), Т.М. Жакова (дослідження 
схожих підписів) тощо.

В слідчій та судовій практиці зустрічаються випадки, коли особи, 
перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, підписують різні доку-
менти (наприклад, договір дарування, купівлі-продажу тощо). Потім 
виникають суперечки стосовно дійсності таких документів та внутріш-
нього стану виконавця під час їх підписування, і ці підписи надходять 
на експертне дослідження. Тому зрозуміло, що експерт для відповіді  
на поставлені перед ним слідчим або судом питання повинен знати 
основні ознаки підписів, виконаних в стані алкогольного сп’яніння.

Л.Ш. Горгошидзе дослідила та перелічила основні інформативні 
ознаки, за допомогою яких можливо діагностувати стан алкогольного 
сп’яніння особи, що виконала підпис [4, с. 88–95].

Не менш значущим для експертної та слідчої практики є досліджен-
ня підписів, виконаних особами похилого (60–74 років) та старечого 
(75–90 років) віку, які провів В.В. Липовський. Інтерес до досліджень 
таких підписів полягає в тому, що з віком, особливо після 60–65 років, 
значно збільшується частота гострих порушень мозкового кровообігу. 
В цей період характерними захворюваннями серед визначеної категорії 
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осіб є крововиливи (інсульти), інфаркти мозку та гострі гіпертонічні 
енцефалопатії, захворювання Паркінсона. Ці хвороби мають різну клі-
нічну картину, і часто супроводжуються порушенням рухових функцій 
організму. Проте слід зазначити, що інколи даних порушень може і не 
спостерігатися [9, с. 56–61].

В.В. Липовський досконало вивчив діагностичні ознаки підписів 
осіб похилого та старечого віку, дав їх детальну характеристику, а також 
запропонував експертну систему, що дозволяла в діалоговому режимі 
“експерт-система” здійснювати повний і всебічний аналіз цих підписів 
з метою встановлення характеру діючих під час їх виконання збиваю-
чих факторів. Базуючись на проведених дослідженнях, він визначив 
комплекс діагностичних ознак, характерних для підписів осіб похилого 
й старечого віку, виконаних під впливом природних (постійних і тим-
часових) внутрішніх об’єктивних збиваючих факторів, а також провів 
розмежування даного комплексу з діагностичними ознаками, що мають 
місце в підписах, виконаних із наслідуванням підписам осіб даної ві-
кової категорії [9, с. 56–61].

Слід зазначити, що дослідження підписів, виконаних від імені осіб 
похилого та старечого віку, часто є одним з найбільш складних при 
проведенні судово-почеркознавчої експертизи. Це обумовлено, перш  
за все, самим характером даного об’єкту, який часто змінювався з при-
чини недостатньої письмової практики, впливом на рухові функції 
пишучої руки вікових змін організму та захворювань тощо [9, с. 56].

Н.О. Коміссарова досліджувала питання виконання підписів в 
умовах обмеженого зорового контролю. У своєму дисертаційному дос - 
лідженні вона відзначила, що обмеження зорового контролю є одним 
з основних факторів, що створюють незвичайні умови виконання під - 
писів. Особи, що виконують підписи з обмеженим зоровим контролем, 
роблять це автоматично, завдяки відпрацьованому письмовому рефлек-
су, що призводить до невисокої варіаційності підписів.

Підсумувавши результати експериментальних досліджень, науко-
вець відмітила, що при виконанні підписів в умовах обмеженого зо-
рового контролю в осіб спостерігаються:
–  уповільненість темпу виконання — кожен елемент виконується ре-

тельно, при цьому ступінь зв’язності зберігається); спостерігається 
повернення до безбуквених варіантів підписів (при збереженні роз-
черку), підсилення натиску, зниження ступеню координації рухів, 
петельні штрихи часто стають кутастими, розміщення штрихів і 
розмір елементів підписів збільшуються. Крім того, змінюється 
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загальна будова букв і штрихів підпису; особливості напрямку ру-
хів при їхньому виконанні; форма площі, обкресленої штрихами 
підписів; спосіб зв’язування елементів підписів; співвідношення 
розмірів елементів (збільшення підрядкових петельних, початкових  
і заключних штрихів); розташування крапок з’єднання та перети-
нання штрихів тощо;

–  уповільненість темпу виконання підпису — при слабкому освітленні 
виконання підпису супроводжувалося ретельним виконанням кож-
ного елемента підпису. Знизився ступінь координації рухів, петельні 
штрихи ставали кутастими, висхідні штрихи — звивистими; розмі-
щення штрихів і розмір елементів підпису збільшувалися;

–  зміна розміру штрихів підпису — відбувається у результаті усклад-
нення візуального контролю за виконанням підпису [6, с.114].
Результати проведеного Н.О. Коміссаровою дослідження показали, 

що підписи, виконані в умовах обмеженого зорового контролю, під-
даються певним змінам, проте за такими підписами можлива іденти-
фікація особи, якою вони виконані. Характерні ознаки таких підписів 
дозволяють вирішити і питання неідентифікаційного характеру при 
виконанні підписів в незвичайних умовах.

Таким чином бачимо, що питанням діагностичного дослідження 
підписів приділялося достатньо уваги. Проте слід зазначити, що до 
сьогодні ці питання не в повній мірі висвітлені в науковій літературі. 
Крім того, на сьогоднішній день не розроблені методики вирішення 
класифікаційних завдань, що обумовлює актуальність дослідження в 
даній сфері.
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резюме
В статье освещены понятие “подпись”, определяются признаки, значение подписи, 

возможности исследования підписи на современном этапе.

Summary
In the article analysis of the term “signature”, research opportunities signatures depending 

on the tasks solved by an expert.
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НетрадиційНий пОгляд На пОріВНяльНе 
дОсліджеННя підрОблеНих підписіВ

Як відомо, на заключній стадії експертного дослідження з метою 
встановлення, чи є досліджуваний підпис справжнім чи підробленим, 
експертом аналізуються й оцінюються всі ознаки, що співпадають та 
розрізняються зі зразками підписів особи, від імені якої цей підпис 
виконаний. На підставі ознак, що розрізняються, експерт приходить 
до висновку про несправжність досліджуваного підпису, а наявність 
співпадаючих ознак, їхній обсяг і характер дають можливість висунути 
версію чи встановити факт, що даний підпис виконувався з насліду-
ванням оригіналу, або його узагальненому графічному образу. Розбіжні 
ознаки надалі піддаються ретельному вивченню й порівняльному дос-
лідженню за кількісними та якісними характеристиками зі зразками 
вірогідного виконавця і в окремих випадках можуть бути достатніми 
для ідентифікації виконавця підробленого (несправжнього) підпису 
(В.В.Ліповський — мій професійний наставник). Ці об’єкти почерко-
знавчих досліджень є найбільш складними.

Попередніми експериментальними дослідженнями, проведеними 
автором, було встановлено, що виконавцям несправжніх підписів, 
виконаних з наслідуванням оригіналу, легше виконати (повторити) 
елементи певної конфігурації й орієнтації графічних елементів, ніж 
їх співвідношення за довжиною, шириною та взаємним розміщенням 
рухів, відносним розміщенням крапок початку, закінчення й перети-
нання рухів, а також їхні натискні характеристики. У цих елементах 
несправжніх (підроблених) підписів, зазвичай, і зберігається більшість 
ознак, що розрізняються з ознаками справжніх підписів і співпадають 
у зразках почерку й підписів виконавця, які в своїй сукупності можуть 
бути достатніми для його ідентифікації. Це традиційний погляд на 
проблему ідентифікації виконавця несправжнього підпису. Водночас, 
якщо уявити, що хтось поставив за мету “навчитись” розписуватись 
за іншу особу зображенням її власного підпису, то така мета повинна 
передбачати умови її досягнення. До таких умов слід було б віднести:  
певні спеціальні знання, які необхідно мати, щоб проаналізувати еле - 
ментний склад оригіналу підпису та особливості його виконання; три-
валий період формування нової рухової навички з метою виконання 
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окремих елементів підробленого підпису та їх сукупності, тобто підпису 
в цілому. При цьому слід зазначити, що індивідуальність рухової навич-
ки залежить від суб’єктивних факторів (психофізіологічних особливостей 
та біомеханічних властивостей конкретної особи), об’єктивних факторів 
(зовнішніх умов, в яких проходить формування нової рухової навички з 
метою виконання підробленого підпису) та їх поєднання. Оригінал під-
пису як об’єкт наслідування, прямо зазначені властивості не відоб-
ражає, а тому врахувати їх іншій особі, яка намагається сформувати 
рухову навичку на конкретне графічне зображення оригіналу підпису, 
практично неможливо, а тому, як наслідок, несправжній підпис пов - 
ністю відображає властивості рухової навички її виконавця. Крім того,  
динамічний стереотип рухів виконавцем власноручного підпису здійс-
нюється без активної участі свідомості, як біомеханічна послідовність 
графічних рухів, де кожний наступний рух виконується після звершен- 
ня попереднього, а всі вони в цілому відображають графічне зобра-
ження справжнього підпису особи в конкретному просторі та часі. 
Кожна наступна реалізація власноручного підпису не буде тотожною 
попередній дії динамічного стереотипу. Отже, якщо гіпотетично уявити, 
що підозрюваний досягнув рівня динамічного стереотипу у виконанні 
графічного зображення підпису від імені іншої особи, тоді всі елементи 
даного несправжнього підпису будуть відображати ознаки його власної 
рухової навички. Дане графічне зображення може входити в межі ва-
ріативності справжніх підписів іншої особи і це є найбільш складний 
випадок для експертного дослідження, коли несправжній підпис екс-
пертами може бути визнано як справжній, в тому випадку коли експер-
ти будуть не досить уважними. Як правило, такий несправжній підпис 
є тим варіантом, якого в справжніх підписах і немає, а його відсутність 
експерти пояснюють недостатньою кількістю вільних зразків, в яких 
“даний” варіант підпису не відобразився. Експертним дослідженням 
таким чином підроблених підписів на якісному рівні буде встановлено 
більшість збіжних ознак з оригіналами порівнюваних підписів особи, 
від імені якої підпис виконаний, і менше розбіжних ознак, які вказують 
на те, що даний підпис є несправжнім. Якщо ці розбіжні ознаки стійкі 
і не відображаються в зразках особи, від імені якої підпис виконаний, 
то це велика ймовірніть того, що ми маємо справу з кваліфікованою 
підробкою підпису. До таких підписів бажано застосовувати моди-
фіковані ймовірно-статистичні та комп’ютерно-технічні — “ОКО”, 
“ОКО-С1” методи і методики дослідження, розроблені російськими 
вченими (В.Ф. Орловою, А.В. Смирновим), за допомогою яких експерт 
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маже прийти до висновку, що досліджуваний підпис є несправжнім  
(підробленим).

Яких методичних підходів варто притримуватись при подальшому 
судово-експертному дослідження таких об’єктів з метою встановлення 
виконавця? Реалізована в свій час (1993 р.) автором модель методики 
криміналістичного дослідження несправжніх підписів, виконаних після 
формування короткочасної рухової навички передбачала два етапи. 
На першому етапі встановлюється несправжність досліджуваного під-
пису, а на другому — виконавець такого підпису на основі ймовірно-
статистичних методів дослідження. Об’єктами дослідження були не-
справжні підписи в цілому як графічні зображення, які відображали 
короткочасну біомеханічну рухову навичку виконавця підробленого 
підпису, а не окремі ознаки, які розрізняються з ознаками справжніх 
підписів особи, від імені якої підпис виконаний. При цьому, ми виходи-
ли з теоретичного положення про те, що практично неможливо повто-
рити (відтворити) психофізіологічні властивості письмово-рухової 
навички іншої особи та її динамічний стереотип рухів на виконання 
власноручного підпису, а повторне дослідження із зразками підписів 
особи, від імені якої підпис виконаний, та підозрюваних осіб необхідно 
проводити, щоб мати інформацію про співвідношення збіжних та роз-
біжних ознак в порівнюваних об’єктах.

Експериментальні порівняльні дослідження інформативно зна-
чимих графічних ознак в несправжніх підписах від імені конкретних 
осіб з ознаками в справжніх підписах цих осіб та ознаками в зразках 
почерку та підписів дійсних і недійсних виконавців підроблених під-
писів показали доволі цікаві результати.

Узагальнені результати свідчили про те, що ознаки письмово-рухо-
вої навички виконавця несправжнього (підробленого) підпису можуть 
бути встановлені приблизно у 80% обсягу графічного матеріалу дослід-
жуваного несправжнього підпису, із яких: у 60% — як збіжні ознаки в 
зразках підписів особи, від імені якої підпис виконаний, і в зразках 
почерку та підписів підозрюваних дійсних виконавців та 20% — як 
ознаки, що співпадають лише в зразках дійсних виконавців підробле-
них підписів. У осіб, які були не причетні до виконання досліджуваного 
підпису, це співвідношення суттєво різнилось за рахунок збільшення 
розбіжних ознак даних осіб.

Чи достатньо для категоричного позитивного висновку в “чистому 
вигляді” 20% інформативно-значимих ознак дійсних виконавців під-
роблених підписів при наявності 60% малоінформативних ознак, які 
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співпадають в зразках обох осіб? Для традиційних якісно-описових ме-
тодів найчастіше недостатньо, а для модельних ймовірно-статистичних 
методів ця сукупність може бути достатньою, оскільки даний метод 
передбачає, що інформативна значимість встановленої сукупності  
ознак є достатньою для висновку “так”, “ні” або “неможливо вста-
новити чи виконаний даний недійсний підпис підозрюваним чи ні. 
Розроблені вченими Російського Федерального Центру судових екс-
пертиз під керівництвом Заслуженого юриста Росії д.ю.н., В.Ф.Орлової 
модельні методи дослідження малооб’ємних графічних зображень ві - 
домі експертам, але вони не набули поширення в експертній практиці 
через їх складність у практичному застосуванні. На період їх розроблен-
ня матеріально-технічної бази та відповідного програмного забезпечен-
ня для дослідження графічних об’єктів ще не було та й на цей час їх 
не так вже й багато. Але набувають поширення дослідження, які спря-
мовані на створення експертних систем (В.В. Ліповський, М.Є. Бон - 
дар та авторський колектив), які узагальнюють багаторічний експерт-
ний досвід та застосовуються експертами при вирішенні складних 
експертних завдань.

Також проблемами ідентифікації особи за графічним зображенням 
підпису зацікавились і представники технічних наук. У 2003 році в 
Херсон ському державному технічному університеті В.В. Трипольська 
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата техніч-
них наук за спеціальністю 05.13.06 на тему: “Автоматизована ідентифі-
кація підписів як бінарних зображень у просторі ознак перетворення 
Радона на основі нейромережевого підходу”. Авторкою розроблена 
концепція інформаційної технології автоматизованої ідентифікації 
підписів як бінарних зображень, а результати даного наукового дослід-
ження вже використовуються науковцями Дніпропетровського НДІ 
судових експертиз.

У 2008 році в Тернопільському державному технічному університеті 
імені Івана Пулюя захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 А.М. Луцків на тему: 
“Математичне моделювання і обробка динамічно введеного підпису 
для задачі аутентифікації особи у інформаційних системах”. Дисертація 
присвячена математичному та імітаційному моделюванню динамічно 
введеного підпису на базі стохастичного підходу. Над цією проблемою 
активно працює авторський колектив, про що свідчать відповідні публі-
кації, а саме: Бойко І.Ф., Лупенко С.А., Луцків А.М. Математична модель 
динамічного підпису з урахуванням його сегментної структури // Вісник 
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Тернопільського державного технічного університету. — 2006. — Т. 11, 
№ 3. — С. 152–162; Лупенко С.А., Луцків А.М. Імітаційне моделювання 
циклічних випадкових процесів на ЕОМ // Науковий вісник: Збірник 
науково-технічних праць. — Львів: НЛТУ — 2006. — Вип. 16.6. — С. 110– 
119; Луцків А.М. Алгоритм роботи системи аутентифікації за динамічно 
введеним підписом. //Проблеми інформатизації та управління. — К.: 
НАУ, 2006. — № 1 (19). — С. 111–117; Луцків А.М. Імітаційне моделю-
вання динамічно введеного підпису з метою тестування системи біо-
метричної аутентифікації особи // Электроника и связь. — К.: НТУУ 
“КПІ”, 2006. — № 5. — С. 44–48.

Отже, на цей час є принципова можливість створення комп’ютерно-
технічної системи з відповідним програмним забезпеченням для дослід-
ження графічних зображень підписів, як одного з етапів експертного 
судово-почеркознавчого дослідження, безумовно, при ведучій і основ-
ній ролі експерта в цьому процесі. Біометрична експертна система 
дослідження підписів, на наш погляд, могла б складатись з системи 
вводу та подальшої математичної обробки графічного матеріалу в кон-
кретному спірному підпису та 10–20 порівнюваних зразків з подальшим 
встановленням середньостатистичної інформативної значимості ознак, 
які будуть відображати співвідношення даної сукупності як такої, що є 
достатньою для позитивного чи негативного висновку про виконавця 
як дійсного, так і підробленого підпису. Якщо підпис несправжній, то 
його частки графічного зображення порівнюються з графічними част-
ками в зразках підписів та почерку дійсного виконавця за відповідними 
ознаками. При цьому в формуванні висновку будуть враховуватись і 
ознаки, які вже досліджувались на першому етапі, тобто 60% інформа-
тивно малозначимих ознак, які при традиційному дослідженні ніяк не 
враховуються. Така експертна система суттєво полегшила б експертне 
дослідження підписів з метою встановлення їх дійсних виконавців. 
Для втілення в життя цієї ідеї потрібно об’єднувати зусилля фахівців 
технічних наук та експертів НДІ судових експертиз.
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M.G. Karapetyan, the head of department

RA NAS “National bureau of expertisis” SHPO

HandwRItInG aS an ObjeCt  
Of dIaGnOStIC ReSeaRCH 

(почерк как объект  
диагностического исследования)

Глубокое изучение диагностических качеств почерка, изучение и создание 
таких базовых данных будет иметь большое значение в широком аспекте — 
для выявления преступлений и укрепления законности, в узком аспекте —  
для совершенствования качества судебно-почерковедческих экспертиз, 

расширения стоящего перед ними круга задач.

In the struggle against crimes and other antisocial phenomena of special 
importance is the implementation of forensic handwriting expertises for the 
activities of law enforcement agencies. Forensic handwriting expertises can 
be of two types-identification and diagnostic. Both of them have common 
provisions that include knowledge about the anatomy of writing movements 
apparatus, writing movements biomechanics, the structure of their system and 
its regulation by nervous centers, the formation and activity of the functional-
dynamic complex of writing movements. However, regularities determining 
the quality of handwriting as an object of forensic handwriting diagnostics 
have not been studied sufficiently. If in case of identification researches there 
is already a definitely formed opinion about the essential qualities of hand-
writing such as individuality, stability, variation, which give an opportunity 
to observe handwriting as a source of information about the identification of 
the performer of the handwritten record, there is no such complete picture 
of diagnostics yet. Only relatively recently there has been formed an opinion 
in forensic handwriting about the changeability of handwriting and the influ-
ence of some “diverting” factors on the writing process.

Let’s try to briefly introduce the system of tasks set before forensic hand-
writing diagnostic expertises.

1. Disclosure of personality features (social-demographic and psychologi-
cal characteristics). The problems of this group are problems of diagnostic 
classification.

These are:
–  to determine sex;
–  to determine age;
–  to determine individual psychological characteristics.
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2. Determination of conditions for handwritten record performance. The 
problems of this group are considered to be diagnostic; their coordination is 
usually based on the classification of such searchable diagnostic conditions, 
the main contents of which are the so called “diverting” factors.

They are:
–  the revelation of the existence or absence of the fact of being unaccustomed 

to hand-written record performance (internal stressful condition, fatigue, 
alcoholic or drug intoxication, hand or eye disease, external unusual posi-
tion, moving vehicle, inadequate lighting, absence of spectacles, writing 
in cold conditions etc.);

–  changing the writing hand (usually not being used to writing with the left 
hand);

–  copy writing of fonts;
–  calligraphy, copy writing of low-processed handwriting;
–  keeping the writing instrument far from the writing surface;
–  the deliberate distortion of one’s own handwriting by writing quickly. 

Changing the direction, general properties and structure of the letters;
–  copying the handwriting of a specific person.

The program of forensic handwriting diagnostics theory development can 
include the following directions:

1. To generalize the accumulated knowledge about forensic handwriting 
diagnostics and to form the conception of diagnostic researches in forensic 
handwriting.

2. To develop the scientific bases of modern forensic handwriting, to fill 
them with knowledge about diagnostic researches.

The scientific bases of modern forensic handwriting include:
a)  the knowledge about handwriting as an object of forensic expert di-

agnostic research
b)  the knowledge about diagnostic features
3. To perform diagnostic experiments and to create fundamental basis for 

experimental development.
Here we have a lot of work to do as the examinations based on the theory 

and practice of forensic handwriting expertises and the developments done 
on their basis refer to the records made in the Russian language and are not 
applicable for Armenian texts.

4. To create methods and methodologies of diagnostic research of hand-
writing on the basis of experimental developments.

A lot of work was done by the experts of handwriting department of the 
“Hational Bureau of expertisis” of Armenia for the study, analysis, genera-
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lization of literature, methodical manuals, internet materials concerning the 
diagnostics of forensic handwriting examinations. Moreover, the explanatory 
dictionary of the basic terms of the theory and practice of forensic handwrit-
ing examinations was compiled by the head of handwriting, author’s and 
questioned documents expertises department. The dictionary is unique in its 
kind in the legal sphere of Armenia.

In addition to the above mentioned theoretical work, considerable practi-
cal work was also done. From the scope of the multiple examinations were 
separated, analysed and summarized those handwriting examinations, before 
which were set tasks of diagnostic nature (see the attachments below).

Pic. 3. Handwritten record and signature performed in will in old age

Pic. 2. The sample of the above mentioned 
person’s handwriting performed in normal 
psychological condition

Pic. 1. The handwritten letter of the person 
being in psychological stress before com-
mitting suicide
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The deep study of the diagnostic qualities of handwriting and the creation 
and study of similar databases will be of great importance for crime revelation 
and strenghthening of legitimacy in a wide sense and for the improvement 
of the quality of forensic handwriting examinations and the expansion of the 
scope of its tasks in a narrow sense.
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Pic. 4. The samples of the above mentioned person’s handwriting (handwriting performed 
in old age)
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Львівський НДІ судових експертиз

деякі ОсОблиВОсті міжкультурНОї  
кОмуНікації у ділОВих дОкумеНтах, ВикОНаНих 

арабськОЮ графікОЮ, при ВикОНаННі 
криміНалістиЧНих дОсліджеНь

В статті розглянуто роль документа, як основної комунікативної одиниці 
у ділових відносинах. поданий загальний вигляд документів виконаних 
арабською графікою, їхні лінгвопрагматичні та індивідуальні особливості, 

котрі суттєвого відрізняються від європейських.

При проведенні почеркознавчих, авторозначих та технічних дос-
ліджень експерти-криміналісти зустрічаються з таким поняттям, як 
огляд документа, і не лише з його зовнішнім виглядом, але й зміс-
товим навантаженням. Це є особливий об’єкт дослідження завдяки 
своїм специфічним властивостям, оскільки в документі відображаються 
лінгвопрагматичні та індивідуальні особливості адресанта. Для євро-
пейців, зокрема слов’ян, документ має свою певну структуру і типове 
змістове навантаження. Що стосується арабомовних та перськомовних 
країн, то для них документ у європейському контексті не є типовим. 
А враховуючи постійно зростаючі міжнародні відносини різних країн, 
фізичних та юридичних осіб між собою, які в досудовому слідстві чи 
судовому розгляді виступають фігурантами, виникає потреба володін-
ням відповідними знаннями при дослідженні об’єктів, котрі виконані 
іноземцями. Нові світосприйняття викликають певні труднощі при 
дослідженні нетипових об’єктів, тому розглянемо поняття “доку-
мент” як об’єкт криміналістичного дослідження, виконаний арабською  
графікою.

В європейському трактуванні, зокрема в українському, документ 
має такі значення: “1) діловий папір, що посвідчує певний юридичний 
факт, підтверджує право на що-небудь, служить доказом чого-небудь; 
2) письмове свідоцтво, що офіційно підтверджує особу; 3) письмовий 
твір, грамота і т. ін. як свідчення про щось історичне, важливе” [1].

Документ (лат. documentum — доказ, взірець, посвідчення) — це до-
каз закріплення різними особами на спеціальному матеріалі інформації 
про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльність 
людини. Корені цього слова ідуть від індоєвропейської промови, де 
воно означало жест витягнутих рук, пов’язаний з передачею, прийман-
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ням чи отриманням чогось. В подальшому від латинської мови воно 
запозичувалось всіма європейськими мовами [2].

Документ як основна одиниця діловодства виконує певні функції 
і повинен відповідати визначеним вимогам щодо укладання. Функції 
документа:

1. Інформаційна — збереження і передача інформації.
2. Комунікативна — зв’язок між окремими структурами.
3. Культурна — закріплення і передача традицій.
4. Соціальна — задоволення соціальних потреб.
5. Правова — фіксація правових норм і правовідносин.
У даній статті розглянуто особливості документа, виконаного араб-

ською графікою, що в свою чергу є проявом міжкультурної комунікації. 
Міжкультурна комунікація — спілкування носіїв різних культур, які 
послуговуються різними мовами, її найважливіші аспекти і одночасно 
об’єкти дослідження:

1. Аспекти, пов’язані з культурною традицією:
–  дозволи і заборони умовно-культурній спільноті на певні типи і 

різновиди спілкування;
–  стереотипні ситуації спілкування, відтворювальні типи комуніка-

тивних актів;
–  етикетні характеристики універсальних актів спілкування (наприк-

лад, форми привітання, прощання тощо);
–  рольові та соціально — символічні особливості спілкування;
–  номенклатура і функції мовних і текстових стереотипів, які викорис-

товуються у спілкуванні й відображенні, зокрема в пареміях;
–  організація текстів.

2. Аспекти, пов’язані з соціальними чинниками і соціальними 
функціями спілкування:
–  функціонально-стильові “підмови”;
–  етикетні форми.

3. Аспекти, пов’язані з етнопсихологією:
–  психолінгвістична організація мовної діяльності;
–  номенклатура, функції та особливості проксемічних, кінестетичних 

і пара — лінгвістичних засобів;
4. Аспекти, пов’язані зі специфікою тезуарисної організації куль-

турно-мовної спільноти:
–  система традиційних образів, порівнянь, символічне вживання пев-

них денотатів;
–  система кінетичних засобів.
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5. Аспекти, які визначаються специфікою мови певної культурно-
мовної спільноти:
–  система стереотипів;
–  система символів, образів тощо;
–  структура текстів;
–  етикетні форми;
–  підмови і функціональна стилістика та ін.

Отже, дослідження міжкультурної комунікації не обмежується лише 
аналізом засобів мовного коду, а охоплює комплекс проблем, пов’я-
заних з етнічними, культурними, психологічними чинниками, тобто 
виявом усіх аспектів фізичного і духовного життя етносу [3].

Специфічною мовною ознакою офіційно-ділового стилю є ділова 
лексика, що містить юридичну, дипломатичну, адміністративну термі-
нологію, терміни з різних галузей науки, громадського життя, оскільки 
офіційно-діловий стиль регулює не тільки дії владних структур, а й 
ділові стосунки груп і окремих людей між собою.

Враховуючи розширення зовнішньоекономічних зв’язків, котрі 
потребують нових форм ведення офіційно-ділової переписки на лі-
тературній мові з використанням слів та зворотів офіційно-ділового 
стилю, а також ведення переговорів живою, розмовною іноземною 
мовою без застосування рідної мови, розглянемо особливості ділових 
документів, котрі виконані на арабській та перській мові. Акцентуємо 
увагу на культурній функції документа, оскільки мусульманське світо-
сприйняття є абсолютно новим для європейського соціуму. Мусуль-
манська культурна традиція відображається у діловодстві не менше, 
ніж у інших галузях життєдіяльності. Маючи справу з діловими доку-
ментами на арабській мові, слід брати до уваги ментальність арабського 
суспільства; характерним свідченням є класична формула: “Схід — 
традиційне, Захід — раціональне”. Для арабського діловодства зовсім 
не властивий стиль викладу європейців. Те, що для одних є стислістю 
інформації, арабами сприймається як однообразність, невиразність. 
Після дослідження арабських документів стає зрозумілим, що значне 
місці в них займає релігійний лексичний фонд. Відомо, що в арабських 
країнах ділове спілкування, крім рідної мови здійснюється також і на 
англійській, французькій та інших мовах. Проте, діловий документ, 
грамотно складений саме на арабській літературній мові — і до того 
ж написаний від руки, що підкреслює значимість традицій і повагу до 
адресата, має в арабському світі набагато більше шансів на успіх, ніж 
лист на іноземній мові [4].
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За довгу історію араби виробили декілька видів почерків, котрі мали 
певні призначення в канцелярській практиці і для певних видів офіцій-
них документів. Ці почерки, з однієї сторони, переслідували естетичну 
мету, а саме красу почерку, що у нас називається каліграфія, а з другої —  
швидкість письма, тобто скоропис, що означає стенографія. Перший 
ряд почерків відрізняється все ж можливими засобами для вираження 
краси, а другий ряд почерків відрізняється можливими засобами для 
скорочення рухів руки при накресленні окремих букв і поєднанні їх 
одина з одною в порівнянні зі звичайним почерком насх [12].

Другою важливою передпосилкою успіху в складанні документів є 
логічність і послідовність викладу. Просторове розміщення елементів 
тексту — як наприклад, абзацний відступ, винесення в окремий рядок 
заголовку, а також різноманітні шрифтові виділення, тобто вживання 
курсиву, жирного шрифту, підкреслення і т.д., є пунктуаційними засо-
бами, котрі полегшують сприймання документа. Особливо обережно 
необхідно підходити до вибору мовних засобів, коли це стосується 
представників іншої культурної сфери.

Зазвичай документи складаються за типовою схемою: перші рядки 
звертають увагу адресата, наступні — розвивають у ньому інтерес, в по-
дальших абзацах викладена просьба, а остання частина підштовхує до 
дії. Вступні та прощальні формули ввічливості є невід’ємною частиною 
цього виду епістолярію. Не менш важливим для процесу писемного 
спілкування є і інші фактори. На адресата впливає не лише зміст, але й 
зовнішня форма. Наприклад, в діловодстві з представником Арабського 
Сходу необхідно врахувати:
–  в яку арабську країну адресований документ;
–  особливі форми звертання, залежні від релігійних, офіційних, ві-

кових, професіональних та іншого роду факторів;
–  який з варіантів антропонімічної моделі краще використати в звер-

танні (враховуючи вплив європейських мов, і як наслідок, виник-
нення регіональних особливостей і традицій країн Машрику та 
Маг рибу);

–  конфесійний фактор: приналежність арабів до мусульман чи хрис-
тиян;

–  чи повинен той чи інший документ бути складеним від руки;
–  чи допустимі діалектизми (локалізми) в літературній мові письма;
–  чи має особливе значення дати чи день тижня [5].

Безумовно, всі ці фактори обумовлені конкретними обставинами. 
Однак приступаючи до роботи з діловими документами, слід усвідом-
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лювати, що важливий не лише їх склад, але й розуміння національно-
культурної специфіки як прояву комунікативної поведінки.

Для надання документові юридичної сили обов’язковим є наявність 
підпису (друкований варіант виключений). Сам підпис повинен “роз-
шифровуватись”, тобто записується поруч звичайними буквами, оскіль-
ки часто особистий підпис буває нерозбірливий. Небажаним є написан-
ня одного ініціала замість двох або більше. Повним офіційним ім’ям  
у східних слов’ян є прізвище, ім’я, по-батькові. Що стосується арабів, 
воно набагато складніше і може містити три, чотири, а той більше 
складових. Повне його написання залежить від соціального становища, 
згадуваного у документі. Чим відоміше і поважніше дане ім’я, тим дов-
ше та повніше ім’я і більше складових його компонентів. Відповідно і 
більш піднесений сам стиль викладу такого документа [6].

Поняття стилю в діловій європейській та арабській традиції — різні. 
В європейських документах стиль викладу комерційного ділового текс-
ту позбавлений патетичності, чого не скажеш про арабські та перські 
тексти, з їх мовними фігурами, тропами, формулами-кліше [12] Стиль 
викладу арабського ділового документу помітно відрізняється від ро-
сійського чи українського. Він має в собі елементи красномовства, 
особливо в рамкових фразах-кліше, штампах, стереотипних реченнях. 
Слід зазначити, що арабська мовна традиція не виділяє теорію стилю 
в європейському розумінні, а вивчає стиль саме в складі риторики як 
теорії красномовства.

Порівняння комерційних текстів с текстами інших жанрів діло-
вого спілкування також має свою специфіку. Арабська дипломатична 
чи адміністративна кореспонденція більш стримана, ніж комерційна. 
Їх документи виключають елементи компліментарності і тим більше 
красномовства. Такі вирази, як: “буду радий…”; “мені дуже приємно, 
що…”; “в очікуванні Вашої відповіді” — відсутні в адміністративній 
переписці на арабській мові [7].

Лінгвопрагматичні рівні документів як відображення національно-
культурної специфіки суспільства. Лінгвопрагматичні риси документів 
обумовлені зовнішньолінвістичними обставинами їх функціонування 
в суспільстві. Вони несуть свідчення про національну, соціальну, про-
фесійну, культурну та іншу групову приналежність як адресанта, так і 
адресата документа.

На думку А.А. Леонтєва, національно-культурна специфіка спіл-
кування охоплює систему факторів, котрі визначають відмінність в 
ор ганізації, функціях і способах опосередкування процесів спілкуван-
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ня, властивих для певних мовних колективів. Ці фактори включають:  
1) рольові і соціально-символічні особливості спілкування; 2) стерео-
типні ситуації спілкування; 3) шаблонні акти комунікації, притаманні 
субкультурі певної групі всередині етносу; 4) етикетні характеристики 
мовлення; 5) номенклатура і функції мовних і текстових стереотипів; 
6) організацію самих текстів; 7) специфіку денотацій; 8) підмову і 
функціональну стилістику і ін.[8].

В рамках теорії мовленнєвої діяльності залишаються не до кінця 
вирішені такі проблеми, як етноспецифіка значення слів, національна 
специфіка акту спілкування, узус мовних засобів в спілкуванні, націо-
нальні особливі співвідношення вербальних і невербальних складових 
комунікації і т.п. [9].

Специфіка арабського мовного вживання ускладнюється, оскільки  
в корінні арабської історії — явище диглосії, між писемною літератур-
ною мовою, і усним мовленням конкретної арабської країни [10], а 
також різними відношеннями до іноземних запозичень.

Враховуючи офіційний статус арабської мови і особливості його 
функціонування порівняно з іншими мовами, серед арабських країн 
можна виділити:
–  арабомовні країни, для мовної дійсності яких характерне функціону-

вання арабської мови на усіх рівнях і у всіх сферах спілкування при об-
меженому вживанні іноземних слів як засобу вивчення у вищій школі 
і мови науки. Така ситуація у таких країнах: Сирія, Йорданія, Ірак, 
Кувейт, Ліван, Саудівська Аравія, Ємен, а також Єгипет і Лівія;

–  арабомовні країни, в яких характерною відмінністю, визначаючою їх 
мовну ситуацію, являється співіснування, так би мовити, паритетної 
домовленості: одночасне застосування арабської мови як держав-
ної, і однієї з іноземних мов в сфері освіти, господарській сфері й 
адміністративному житті; в цю групу входять перш за все країни, в 
населенні котрих є представники не лише арабів, але й неарабських 
етносів (наприклад, бербери в Алжирі, Марокко), а також багато-
етнічні Туніс та Ліван;

–  арабомовні країни і регіони з ситуацією полілінгвізму, при якій ко-
мунікативні потреби суспільства переважно забезпечені, формально 
поруч з арабським — різними місцевими мовами і однією з інозем-
них, вони складають серйозну конкуренцію арабській мові, котра 
має статус державної (Мавританія, Судан) [11].
Проблема мовної ситуації в останні десятиліття набирає особливих 

обертів, хоч існує уже давно. Однією з основних ідей широкого руху 
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арабізації є проголошення відродження арабської мови і максимальне 
розширення загальних функцій. Сьогодні поняття “арабізація” має крім 
розповсюдження способу життя, властивого арабам, і адаптації іноземної 
лексики — такі значення: а) відродження арабської літературної мови і 
перетворення її в основний засіб комунікації с максимальним розши-
ренням суспільних функцій; б) мовну політику урядів арабських країн; 
в) “реабілітація” культурного мовного населення. Арабізація як мовна 
політика охоплює цілий комплекс. Вона також стосується питання про 
використання в різних сферах інших мов, як іноземних, так і мов націо-
нальних меншин; проблеми запозичень іноземних слів та їх асиміляція; 
питання створення уніфікованою для всіх арабських країн термінології з 
метою позначення нових понять у галузі науки, техніки, культури [11].

Підсумовуючи лінгвопрагматичну специфіку певного жанру люд-
ського спілкування, можна виділити ряд рівнів. Дійсно, кожен з них 
може бути обумовлений своєю стороною мовних текстів, окремим ти-
пом характерних мовних особливостей досліджуваних матеріалів, особ-
ливо у тих документах, де проявляються: 1) етномовна приналежність 
автора тексту і його можливого адресата (в даному випадку — арабська 
мова); 2) соціальна приналежність до певного соціуму (конфесіальний); 
3) культурна належність: рівень освіти, ступінь усвідомлення з етикою 
і правилами етикету; 4) професійна приналежність (комерсанти, біз-
несмени, торгівці); 5) його групова приналежність (участь в діяльності 
конкретній фірмі, банку чи компанії); 6) часова атрибуція документів 
(сучасність чи минуле); 7) індивідуальні особливості автора документів 
(ідіолект, немовленнєві характеристики особистості: соціальний статус, 
вік, риси характери) та ін. [12].

Індивідуальна специфіка. Важливим фактором індивідуальної мов-
ної специфіки є особистий вклад у форму і склад документів. Вони 
характеризують індивідуальний стиль, є обличчям фірми і візитною 
карткою ділових відносин. Кореспонденція повинна бути виразною і 
неповторною, з самого тексту чи зовнішнього її оформлення повинен 
вимальовуватись образ автора — хорошого партнера, чесного конку-
рента, постійного клієнта, а також стан його справ.

Загальне враження про індивідуальні риси ділового документа 
формуються з окремих вражень рівня освоєння автором арабської гра-
матики, ступінь володіння красномовством, рівень знання культурно-
історичного фону і формул етикету, застосування можливостей полігра-
фії (якість, колір, шрифт, прикрашення, орнамент) для презентабель-
ного зовнішнього вигляду і внутрішньої складової документа.
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Делікатною проблемою залишається відношення автора тексту до 
прийнятих рис вираження особистого: надто сильна відвертість, як і 
надмірна офіційність, залишаються двома небажаними крайнощами. 
Мірою вираження особистого до сих пір залишається сама особа — 
автор.

Ще один вагомий чинник — соціалізація особистості, процес інтег-
рації індивіда у суспільство, різноманітні типи соціальних спільнот шля-
хом засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, 
на основі яких формуються соціально значущі риси особистості [3].

Отже, проаналізувавши вищевикладене, можна дійти висновку про 
те, що документ як об’єкт дослідження містить в собі цілий комплекс 
специфічних особливостей. Незвичним та новаторським є вивчення 
документа, який виконаний арабською графікою, котрий є нетиповий 
у європейському світосприйнятті. Важливий фактор — соціалізація 
особистості як один з вагомих чинників, оскільки гостро постає пи-
тання взаємодії та впливу іноземних мов, а також сучасна тенденція 
міжнародного співробітництва.

Тому для виконання криміналістичних досліджень, де об’єктом є 
документ, складений арабською графікою, важливим є знання лінг-
вопрагматичних та індивідуальних особливостей жанру діловодства 
у арабомовному світі. Експерт при здійсненні дослідження повинен 
керуватися не лише загальними знаннями з офіційно-ділового стилю 
мовлення, але й розуміти специфіку психолінгвістичних особливостей 
адресанта та адресата.

Безумовно, всі ці фактори обумовлені конкретними обставинами 
і, приступаючи до роботи з діловими документами, слід усвідомлю-
вати, що важливим є не лише їх склад, але й розуміння національно-
культурної специфіки як прояву міжкультурної комунікативної по-
ведінки.
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резюме
В этой статье рассматривается роль документа как основной коммуникативной 

единицы в деловых отношениях. Подано общий вид документов, выполненных арабской 
графикой, их лингвопрагматическое и индивидуальные особенности, которые существен-
но отличаются от европейских.

Summary
In this article the role of the document as the basic unit of communication in business. 

Filed general view documents executed Arabic script, their linguopragmatic and individual 
characteristics that significantly differ from the European ones. The main aspects of intercultural 
communication. This in turn makes it possible to improve the system of international relations 
expert and plays an important role in conducting forensic investigations.

О.м. кравченко, судовий експерт

Сумське відділення Харківського НДІ судових експертиз

судОВа ліНгВістиЧНа експертиза.  
її місце В класифікації судОВих експертиз

у статті аналізуються найважливіші аспекти судової лінгвістичної експертизи  
як окремого виду експертиз. Окреслюються перспективи та напрямки її 

розвитку, основні положення та сфери застосування.

Чинна “Інструкція про призначення та проведення судових екс-
пертиз та експертних досліджень”, затверджена Наказом Міністерства 
юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (у редакції Наказу 
Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, зі змінами та 
доповненнями) (далі — “Інструкція”) [3] зазнала чимало змін та до-
повнень, зокрема, й у частині переліку видів (підвидів) експертиз: так, 
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як окремий підвид криміналістичної було запропоновано експертизу 
голограм, розширено поняття експертизи речовин, матеріалів та ви-
робів, тлумачення інженерно-технічної, економічної, товарознавчої 
експертиз, експертизи у сфері інтелектуальної власності. Як бачимо, 
судова експертиза активно розвивається, пристосовуючись до потреб 
судочинства, змін у політико-економічному житті країни. Тобто чинна 
“Інструкція” покликана максимально висвітлити діапазон можливостей 
судової експертизи в Україні. Та, на превеликий жаль, у новій редакції 
відсутнє поняття “лінгвістичної експертизи”, актуальність проведення 
якої залишається надзвичайно обговорюваною проблемою. З одно-
го боку, таке неприйняття лінгвістичної експертизи як самостійної 
одиниці можна пояснити тим, що на сьогоднішній день не прописано 
чіткого алгоритму проведення даного виду досліджень: у Додатку № 4  
до “Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію 
судових експертів” [7] лінгвістична експертиза взагалі не значиться 
як вид чи підвид, а, відтак, й експертна спеціальність із даного виду 
досліджень відсутня, також немає жодної розробленої та апробованої 
методики, у якій би чітко було прописано особливості проведення су-
дової лінгвістичної експертизи (у Харківському НДІ судових експертиз 
ім. Засл.проф. М.С. Бокаріуса в 2011 році було розроблено “Загально-
методичні положення судової лінгвістичної експертизи” [4], які стали 
першою ластівкою у розробці методичної бази судово-лінгвістичної 
експертизи. Так, дослідниками було подано дефініцію понять “пред-
мет” та “об’єкт” судово-лінгвістичних досліджень, окреслено завдання 
та основні етапи їх проведення тощо. Також впливовим чинником є те, 
що деякі науковці-практики (О.В. Зайцев, Л.В. Свиридова) не вважають 
лінгвістичну експертизу самостійним видом досліджень, ототожнюючи 
її з авторознавчою (зокрема, у частині вирішення класифікаційних 
експертних задач). Їх опонентами виступають С.М. Вул, Т.М. Литвин, 
О.В. Довженко, які розглядають лінгвістичну експертизу окремо від 
авторознавчої. Також у науковій літературі є думка про те, що судово-
авторознавча та судово-лінгвістична експертизи співставляються як 
родо-видові поняття, тобто авторознавча експертиза включає в себе як 
підвид лінгвістичну. То яка ж думка стане аксіомою та буде покладена 
у розвиток методологічної бази судової лінгвістичної експертизи?

Звернімося, в першу чергу, до словотвору понять “авторознавча” 
та “лінгвістична” експертизи. Вони утворилися різними шляхами, від 
різних слів: поняття “авторознавча” — шляхом складання основ слів 
“автор” і “знати” за допомогою інтерфікса “о”, із додаванням суфікса 
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“-ч”, “лінгвістична” — суфіксальним способом — за допомогою про-
дуктивного для іменників іншомовного походження суфікса “-ичн”. 
Таким чином, навіть виходячи із семантики та творення слів, можемо 
говорити про дещо відмінні особливості кожного виду досліджень: про-
ведення авторознавчої експертизи спрямоване на встановлення автора 
(його ідентифікацію), а лінгвістичне дослідження покликане дослідити 
мовну тканину тексту, проаналізувати її на всіх мовних рівнях, дослі-
дити контекст кожного слововживання тощо.

Прикметним є той факт, що у Російській Федерації лінгвістичну 
експертизу було внесено до “Переліку родів (видів) експертиз, що 
виконуються в державних судово-експертних установах Міністерства 
юстиції Російської Федерації” ще у 2006 році (відповідно до Наказу 
від 14 травня 2003 р. №114 “Про затвердження переліку родів (видів) 
експертиз, що виконуються в державних судово-експертних установах 
Міністерства юстиції Російської Федерації, й переліку експертних 
спеціальностей, за якими надається право самостійного проведення су-
дових експертиз у державних судово-експертних установах Міністерст-
ва юстиції Російської Федерації” (зі змінами та доповненнями) [8]. 
Експертна спеціальність із даного виду судової експертизи має досить 
цікаву назву — “26.1. Исследование продуктов речевой деятельности” 
[8] (“Дослідження продуктів мовленнєвої діяльності”), а основним 
продуктом мовленнєвої діяльності є текст. Тобто, по суті, об’єкт дос-
лідження в авторознавчої та лінгвістичної експертизи той самий, за 
винятком того, що в контексті лінгвістичної експертизи може дослід-
жуватися слово, речення, стійке словосполучення (фразеологізм), 
вжиті у певному контексті. Звичайно, експертом-авторознавцем може 
вирішуватися питання: “Які значення мають слова, словосполучення, 
фрази у тексті?” [3], тобто при постановці такого питання об’єктом 
дослідження буде слово, словосполучення чи фраза, однак у таких ви-
падках досліджується тільки семантика таких мовних одиниць, а не їх 
фонетичні, морфологічні особливості, частота вживання чи контекс-
туальне значення. Власне, маємо повне право говорити про те, що в 
розрізі авторознавчої експертизи вивчається концептуальне (денотатив-
не) значення “…(мисленнєве відображення певного явища дійсності, 
поняття” [6, 188] та конотативне значення “… (від лат. соn “разом із” 
і notatio “позначення”), тобто емоційні, експресивні, стилістичні “до-
датки” до основного значення” [6, 188]. Мовознавець М.П. Кочерган 
зазначав, що: “… Концептуальне й конотативне значення є загально-
прийнятими, тобто належать мові й зафіксовані в словниках. Від таких 
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значень потрібно відрізняти контекстуальні значення, тобто значення, 
які виникають у певних контекстах. Так, словами котик і лапочка пест-
ливо називають дітей чи близьких, однак таке значення в цих словах 
не фіксується словниками” [6, 188]. Таким чином, перед лінгвістичною 
експертизою повинні ставитися питання стосовно контекстуального 
значення того чи іншого слова, визначення якого потребує не тільки 
роботи із словником, а й певного лінгвістичного хисту, майстерності 
володіти словом та відчувати його прихований зміст.

Виходячи із зазначених вище особливостей лінгвістичної експер-
тизи, врегулювання потребує перелік експертних задач, які можуть 
вирішуватися у процесі дослідження. У науково-методичній літературі 
побутує думка про наявність в експертній практиці 4 різновидів екс-
пертних задач: ідентифікаційних (“мета ідентифікаційних досліджень —  
встановлення індивідуально-конкретної тотожності (наближеності 
до неї)...”) [2, 222], діагностичних (“… встановлення (реконструкція) 
минувшої неповторної, унікальної події… (слід розуміти як криміна-
лістичну діагностику, що встановлює не подію взагалі, а конкретну 
окрему подію, що відноситься до елементів розслідуваного злочину…” 
[2, 222], класифікаційних (“… віднесення об’єкта до певного, передба-
ченого класифікаційного розряду, класу чи іншої категорії…”) [2, 223], 
ситуаційних (ситуалогічних) (“… відображення динаміки окремої (але 
більш узагальненої, ніж у діагностичних дослідженнях) чи основної по-
дії… (вона має інтегративний, комплексний характер…” [2, 223]. Проте, 
слід зазначити, що єдиної думки стосовно виділення класифікаційних 
експертних задач немає: так, М.Я. Сегай, В.К. Стринжа у своїй праці 
“Судова експертиза матеріальних слідів-відображень” виділяють три 
класи задач — ідентифікаційні, діагностичні та ситуаційні [10, 55], 
Е.Б. Сімакова-Єфремян також вважає недоцільним виокремлення 
класифікаційних задач як самостійного поняття: “… Справа в тому, 
що дослідження, мета яких спрямована на віднесення об’єкта, явища 
до того чи іншого класу, ряду, типу, категорії тощо, у природознавстві, 
медицині, техніці традиційно вважають діагностичними… Саме тому 
встановлення властивостей та станів об’єктів, віднесення їх до певних 
категорій (класу, типу, розряду тощо) є завданням діагностичним …” 
[11, 572]. То ж які саме експертні задачі можуть вирішуватися при про-
веденні лінгвістичних досліджень? На нашу думку, ідентифікаційні 
(при встановленні наявності плагіату понять, текстів тощо (встанов-
лення тотожності одного поняття іншому, однієї думки (ідеї) іншій), 
діагностичні (тлумачення “коду” тексту, його емоційного забарвлення, 
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своєрідної “настроєвості” мови), класифікаційні (при віднесенні того 
чи іншого слова до певної групи лексики (професіоналізм, екзотизм, 
жаргонізм, евфемізм, безіквівалентна лексика певної мови, вульгарна 
чи лайлива лексика тощо), ситуаційні (контекст (ситуація) вживання 
того чи іншого слова, словосполучення, фрази). Таким чином, коло 
задач, вирішуваних експертом-лінгвістом, є надзвичайно широким.

У такому контексті постає проблема окреслення меж компетенції 
експерта-лінгвіста: “... До його компетенції не належить вирішення 
питань правового характеру, так само як і питань, пов’язаних із пере-
віркою інформації, що міститься в досліджуваних текстах, стосовно її 
істиності або помилковості… Експерт-лінгвіст досліджує інформацію з 
боку її мовного вираження…” [4, 14]. Іншими словами, межі компетен-
ції експерта-лнгвіста окреслюються виключно межами використання 
знань у галузі філологічних наук.

Мова є динамічною системою, яка постійно змінюється та онов-
люється (з’являються нові запозичення, які пристосовуються до наших 
реалій, художня література поповнюється оказіоналізмами, а неоло- 
гізми в мові вже стали майже звичним явищем). Про нестабільність 
мовної системи можуть свідчити внутрішні закони розвитку мови — 
закони протиріч (антиномій): закон антиномії мовця і слухача (мовець 
зацікавлений у скороченні висловлювання, а слухач — в отриманні 
якнайповнішої інформації), закон узусу і можливостей мовної систе-
ми (узус — норма використання мовної одиниці, а можливості мовної 
системи значно ширші від норми (використання пасивних дієприк-
метників, утворених від неперехідних дієслів (заблуканий, сподіваний) 
тощо), закон коду та тексту (протиріччя між набором мовних одиниць 
(фонем, морфем) та їх вживанням у зв’язному мовленні (тексті), закон 
антиномії усного і писемного мовлення (зникнення меж між усним та 
писемним мовленням, коли усне мовлення набуває ознак книжності, 
а писемне широко використовує принципи розмовності). Отже, мова, 
перебуваючи під впливом різноманітних екстра- та інтралінгвальних 
чинників, пристосовується до мовних потреб сучасного суспільства.

А відтак, мова — то багатство народу, його мужність, сила та витри-
валість, споконвічну мудрість заховано у словах. Приязне слово друга 
лікує, молитви — зцілює, але необережно сказане слово може принести 
велику біду не тільки оточуючим, а й тому, хто його висловить.

Історичні події є яскравим прикладом такої необережності (реаль- 
ної чи вигаданої). Згадати лишень трагічне закінчення періоду коре-
нізації, коли було знищено цвіт українського письменства лишень за 
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те, що вони нібито неправильно змальовували дійсність, пропагували 
націоналізм. Викривлене слово стало зброєю.

Основним завданням висококваліфікованого експерта-лінгвіста по-
винно стати досконале оволодіння мовою, розуміння усіх без винятку 
значень слова, емоційно-експресивного забарвлення та контексту. Бо 
ж незаперечним є той факт, що лінгвістична експертиза стає просто 
необхідною у тих випадках, коли виникають спірні питання чи претензії 
стосовно написаного слова. І тільки експерт, проаналізувавши змістово-
смислову та формальну сторони мовного матеріалу, зможе виокремити 
конкретні слова, словосполучення, мовні звороти, інколи навіть речен-
ня, які б свідчили про той чи інший злочин. Це стосується інтерпретації 
наукових термінів, встановлення оригінальності назв у справах про 
плагіат, дослідження анонімних та псевдоанонімних текстів на предмет 
встановлення погрози, прихованої погрози тощо, дослідження текстів 
із метою встановлення наявності наклепу, викривлення фактів з ме-
тою образи професійної честі та гідності тощо. Такі справи зазвичай є 
резонансними, містять обмежену кількість доказів. Саме тому актуаль-
ність проведення лінгвістичної експертизи за такими справами важко 
переоцінити, хоча не можна недооцінювати ряд проблем, які можуть 
виникнути при проведенні таких досліджень, адже розвиток мови 
відбувається стихійно, цей процес ніким не регулюється. Словники  
та посібники фіксують такі зміни, однак не завжди їх пояснюють.

На часі гостро постає необхідність у створенні злагодженого меха-
нізму не тільки проведення судово-лінгвістичних експертиз, а й оцінки 
висновків експертів-лінгвістів.
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резюме
В статье предлагается обзор важнейших аспектов судебной лингвистической экс-

пертизы как отдельного вида экспертиз (а не подвида судебной автороведческой). 
Определяются перспективы и направления ее развития, основные положения и сферы 
применения.

Summary
The article gives the analysis the most important aspects of forensic linguistic examination 

as separate examinations. Also defines the prospects and directions of its development, the basic 
provisions and scope.

л.В. свиридова, канд. юрид. наук, ст. науков. співробітник

Харківський НДІ судових експертиз

актуальНість ліНгВістиЧНих дОсліджеНь  
у судОВО-експертНій практиці

Вирішення питань, метою яких є дослідження змістових структур 
тексту, в експертній практиці має суперечливі позиції. У 70–90-х роках 
минулого тисячоліття питання, що не розглядалися традиційною авто-
рознавчою експертизою (встановлення автора та/або виконавця тексту 
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документа, його стану, умов виконання тексту), мали назву “евристич-
них”, тобто тих, що не вирішують питання авторства, але вони так і не 
набули свого подальшого вирішення.

На початку нового тисячоліття, у зв’язку з потребами судово-слідчої 
практики, а також фізичних та юридичних осіб, експерти-авторознавці, 
з метою подальших теоретичних та практичних досліджень в галузі 
писемного мовлення, почали проводити дослідження, що не мають 
авторознавчої спрямованості. Це питання щодо аналізу тексту з метою 
встановлення порушення формально-мовних і понятійно-змістових 
структур тексту, наявності/відсутності негативної, оціночної, інформа-
ції, а також інформації у вигляді тверджень, припущень, думок, тощо, 
тотожності найменувань, про захист честі, достоїнства, ділової репута- 
ції громадян, заклики, розпалювання релігійної або національної во-
рожнечі тощо. Публікація “Цена слова” [1], де розглядаються приклади 
вирішення лінгвістичних питань, слугує початком досліджень в екс-
пертній практиці. Пізніше з’являється робота, яка піднімає актуальні 
питання лінгвістичного дослідження тексту на підставі досвіду роботи 
автора у галузі проведення лінгвістичних експертиз [2]. Автором за-
значається, що підставами виникнення лінгвістичних досліджень є 
зіткнення інтересів різних соціальних груп, певних людей, ініційо-
ваних самою складністю та протиріччям функціонування природної 
російської мови у сучасному суспільстві [2, с. 554]. Лінгвістичною 
експертизою тексту він називає застосування лінгвістичних знань, яке 
потребує оптимізації концептуального апарату, що використовується, 
вірного обмеження об’єкта дослідження, специфічного формулювання 
висновків, враховуючи конфліктність ситуації та претензії сторін, у 
тому числі на знання російської мови [2, с. 555].

Слід зазначити, що до судово-експертних установ МЮ України на 
дослідження частіше надходять російськомовні тексти, україномовні — 
рідше. Узагальнення лінгвістичних досліджень україномовних текстів 
не проводилося, тому необхідно і в цьому напрямку зосередити увагу, 
оскільки в експертних установах є спеціалісти в галузі дослідження 
українського писемного мовлення. Враховуючи різний морфологічний, 
лексико-фразеологічний склад російської та української мов, в залеж-
ності від вирішення виду завдань лінгвістичної спрямованості, можливі 
певні особливості у дослідженні. Тому зазначене потребує ретельних 
досліджень у зазначеному напрямку.

Нещодавно вийшли рекомендації методичного характеру, підго-
товлені колективом авторів судово-експертних установ МЮ України, 
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в яких узагальнено викладено можливість вирішення завдань лінгвіс-
тичного характеру на прикладах дослідження російськомовних текстів в 
експертній практиці [3]. Ця публікація слугує поштовхом до подальших 
досліджень, оскільки ще багато питань потребують досконалого ви-
вчення, уточнення, роз’яснення. Наприклад, питання визначення кола 
завдань з урахуванням меж компетенції експерта, які перетинаються з 
компетенцією експертів-психологів, соціологів, слідчих та спеціалістів 
інших галузей науки. Залишаються нерозробленими структура, зміст 
методик вирішення різних видів завдань лінгвістичної спрямованості 
(семантичних або змістових (аналіз тексту з метою виявлення в ньо-
му певних змістів) та найменувань (аналіз назв, торгівельних марок, 
рекламних слоганів, тощо як засобів позначення продуктів людської 
діяльності).

В експертній практиці до сьогодні виникають питання як проце-
суального, так і методичного характеру відносно вирішення завдань 
лінгвістичної спрямованості, тому вони потребують ретельних роз-
робок. При проведенні лінгвістичних досліджень простежуються різні 
методичні підходи при розв’язанні одних і тих же завдань.

Безумовно, вирішення цих завдань є актуальним і потребує по-
дальших лінгвістичних досліджень з метою розроблення їх методик, 
враховуючи всі вищезазначені чинники.
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криміНалістиЧНий аНаліз  
кОмплексНОї експертизи

Стаття присвячена розкриттю комплексної експертизи, для якої характерним 
є використання різних спеціальних знань для розв’язання спільного за-
вдання, котре експерт лише однієї галузі розв’язати не може, де предметом 
виступають –фактичні дані, які встановлюються в результаті дослідження 
об’єктів за допомогою комплексу методів різних наук, а об’єктом виступа-
ють носії інформації, що мають криміналістичне значення і дослідженням 
яких досягається розв’язання поставленого завдання, також автором 
висвітлено відмежування комплексної експертизи від інших видів експерт-

ного дослідження.

Техніко-криміналістична експертиза документів — це той рід кри-
міналістичних експертиз, виконання яких часто пов’язане з досліджен-
ням нових об’єктів та таких, що потребують використання комплексних 
знань для відповіді на поставлені перед експертами питання. Поява 
таких об’єктів зумовлена розвитком промислового виробництва та 
науково-технічним прогресом. Прикладом тому може бути використан-
ня такого розрахункового банківського документу як пластикові картки. 
Всебічне дослідження цього розрахункового документа неможливо 
здійснити, застосовуючи лише традиційні методики дослідження до-
кументів. Тому на практиці завжди виникає питання щодо необхідності 
призначення та проведення комплексної судової експертизи. Це ж сто-
сується і дослідження документів, котрі виготовлені поліграфічним спо-
собом. І тому цілком справедливо зазначають експерти-криміналісти, 
що методика дослідження поліграфічної продукції розрахована на 
вирішення чотирьох основних питань: установлення способу полі-
графічного відтворення (або способу друку), виду друкарських форм, 
конструктивних особливостей устаткування і матеріалів, що викорис-
товувалися. Вирішення перших трьох питань доручається, як правило, 
експертам-криміналістам, що мають достатній досвід у дослідженні 
грошових знаків і документів. Для вирішення питання про матеріали, 
що застосовувалися, залучаються експерти із спеціальною хімічною 
підготовкою [9, с.101].

Комплексність у дослідженні об’єктів техніко-криміналістичної 
експертизи не є явищем, новим для експертної практики. Ця експертиза 
має суміжні галузі з судово-почеркознавчою, трасологічною, експерти-
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зою матеріалів і речовин. Інколи вони утворюють предмет комплексної 
судової експертизи, котру можна доручати декільком спеціалістам. 
Так, наприклад, комплексною техніко-почеркознавчою експертизою 
документів розв’язують питання щодо дописки та внесення змін до 
первісних рукописних записів, часто комплексним дослідженням 
визначають спосіб виконання підпису в разі його підроблення. Про-
блема комплексності притаманна не лише техніко-криміналістичній 
експертизі документів, а й судовій експертизі як різновиду предметно-
практичної діяльності загалом. Вона відбиває сучасну тенденцію науки 
і практики, а саме — інтеграцію знань для розв’язання нагальних за-
вдань судочинства. Зусиллями А.В. Дулова, В.М. Галкіна, А.Р. Шля-
хова, Я.М. Яковлєва та багатьох інших відомих вчених беззаперечно 
доведено правомірність та необхідність комплексної експертизи. Але 
не дивлячись на те, що криміналісти досить давно у змістовному ас-
пекті визначилися з поняттям “комплексна експертиза”, до сьогодні 
відсутня його дефініція, що точно і однозначно відбиває найсуттєвіші 
родові особливості, котрі відрізняють комплексну експертизу від ін-
ших форм використання спеціальних знань [4, с. 47]. Тож, на думку 
автора, необхідно відмежувати комплекну експертизу від іншого виду 
експертного дослідження.

У сучасній доктрині виокремлюють два основних підходи до визна-
чення гносеологічної природи комплексної експертизи: 1 — взаємодія 
різних індивідуальних компетенцій експерта, участь експертів різних 
спеціальностей; 2 — застосування різних галузей знань до дослідження 
одного об’єкта (тих самих об’єктів) [8, с. 204].

Прийнято вважати, що головною умовою комплексної експертизи 
постає структурна єдність об’єкта — носія властивостей, що дослід-
жуються експертами різних спеціальностей. Не будуть вважатися комп-
лексною експертизою дослідження тих самих об’єктів спеціалістами 
різних галузей знань, що проводяться в певній послідовності, якщо 
кожен з них діє самостійно в межах конкретного роду чи виду судової 
експертизи і вирішує при цьому свої завдання. Комплексність експерт-
них досліджень характеризує, головним чином, використання власне 
різних спеціальних знань суміжних наук для розв’язання спільного за-
вдання, котре неможливо вирішити шляхом застосування знань тільки 
певної науки. Прикладами таких комплексних експертиз можуть бути 
медико-криміналістичні та балістичні дослідження слідів пострілу на 
одязі й тілі людини; трасологічні, автотехнічні і судово-медичні дослід-
ження наслідків дорожньо-транспортної події. Водночас, треба від-
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різняти комплексну експертизу від комплексного дослідження певних 
об’єктів, котре проводиться з використанням комплексу різних екс-
пертних методів. На нашу думку, для їх відмежування слід брати до уваги 
те, що при проведенні комплексного дослідження використовуються 
різні експертні знання для паралельного або послідовного дослідження 
різних властивостей об’єкта з метою розв’язання конкретних завдань 
різних експертиз. У цьому випадку експерти різних спеціальностей 
роблять висновок без врахування результатів досліджень цього об’єкта 
іншими спеціалістами.

Для комплексної експертизи характерним є використання різних 
спеціальних знань для розв’язання спільного завдання, яке експерт 
лише однієї спеціальності розв’язати не може. В таких випадках засто-
совують суміжні, різногалузеві експертні знання, а висновок формулю-
ється на підставі спільного узагальнення та спільної оцінки результатів 
дослідження.

З огляду на це, ми не можемо визнати вдалою редакцію ст. 201 КПК 
РФ, якою врегульовано порядок призначення й проведення комплек-
сної судової експертизи. У відповідності до положень цієї процесуаль-
ної норми, комплексною є експертиза, у проведенні якої беруть участь  
експерти різних спеціальностей. У висновку вказується, які досліджен-
ня і в якому обсязі провів кожен з експертів, які факти він встановив  
і до яких висновків прийшов. Кожний з експертів, що брали участь у 
проведенні комплексної судової експертизи, підписує ту частину ви-
сновку, в якій описано проведені ним дослідження і несе за неї відпо-
відальність [3, с. 403]. Таке законодавче визначення комплексної екс-
пертизи є не дуже вдалим, що і породжує численні спори та викликає 
справедливі заперечення з боку науковців.

Звертають увагу на те, що відображено у висновку проведених 
досліджень, в якому обсязі, ким з експертів проведено, які факти він 
встановив. Це все розкриває зміст поняття не комплексної експертизи, 
а комплексу самостійних однорідних експертиз, і тому текст ст. 201 
КПК РФ не відповідає своїй назві [10, с.11].

Зазначають також, що визначення комплексної судової експертизи в 
ст. 201 КПК РФ не дозволяє чітко відмежувати її від інших форм комп-
лексного експертного дослідження, зокрема, комплексу досліджень в 
межах однієї експертизи, у котрій також можуть брати участь експерти 
різних спеціальностей, проте чітке розмежування комплексної судової 
експертизи від комплексу досліджень в межах однієї експертизи має 
важливе практичне значення [7, с. 72].
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Вважаємо слушними думки криміналістів стосовно того, що ні 
спільність досліджуваних матеріалів (об’єктів експертизи), ні кількість 
експертів (навіть різних спеціальностей), котрі беруть участь в дослід-
женні, не є головними ознаками комплексної експертизи. Окрім того, 
комплексна експертиза не обов’язково повинна бути комісійною [6, 
с. 26]. На нашу думку, комплексну експертизу може провести експерт 
одноособово, якщо він має відповідні і достатні для вирішення постав-
леного завдання знання з різних галузей. Це може бути підтверджено 
наявністю у певного експерта дозволів на проведення різних видів та 
родів експертиз. І тому вважаємо, що комплексність експертизи не 
завжди означає обов’язкову комісійність її проведення. Комісійна екс-
пертиза призначається лише тоді, коли для встановлення якоїсь однієї 
обставини залучаються два чи більше спеціалістів з однієї галузі знань 
і з огляду на складність розв’язуваного завдання.

Комплексна експертиза має свої предмет, об’єкти і методики дос-
ліджень. Предмет комплексної експертизи — це фактичні дані, обста-
вини, що встановлюються в результаті дослідження об’єктів за допо-
могою комплексу методів різних наук. Об’єкти — носії інформації, 
що мають криміналістичне значення і дослідженням яких досягається 
розв’язання поставленого завдання.

На важливе значення комплексного підходу до дослідження об’єктів 
експертизи та необхідність розробки комплексних експертних методик, 
в яких для розв’язання конкретних завдань синтезуються дані і методи 
різних наук, зверталася увага науковців ще в 60–70-х роках минулого 
століття. Зазначалося, що практично жоден з родів експертизи не об-
ходиться без комплексного дослідження. 

Формування та розвиток спеціальних знань в межах конкретних 
експертиз є синтезом нових знань на межі юридичних, природничих 
та технічних наук, що й визначає комплексний характер спеціальних 
експертних знань [5, с. 131]. Саме тому В.К. Лисиченко, В.К. Стрин-
жа та М.Я. Сегай зазначали, що слід зосередити увагу на оволодінні 
усіма експертами повним спектром вузьких спеціалізацій за основним 
профілем експертної роботи, а також основами суміжних спеціальнос-
тей, що необхідні для проведення всіх видів комплексних експертиз  
[2, с. 12].

Гадаємо, що набуття судовими експертами знань з різних галузей 
науки й техніки необхідне не тільки для проведення ними комплек-
сних експертиз, але й для їх участі в розробці комплексних методик 
експертного дослідження.
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Прикладом новітньої комплексної судової експертизи є папіля-
роскопічна експертиза, що розв’язує спірні питання дерматогліфіки  
та дактилоскопії. Комплексною треба називати експертизу із вста-
новлення контрафактності лазерних компакт-дисків, тому що для 
розв’язання її завдань потрібні знання різних експертних спеціаль-
ностей: трасологічної, технічної експертизи документів, товарознавчої, 
комп’ютерної [1, с.16].

Поява підроблених документів, цінних паперів та грошових знаків, 
відбитків печаток, що виготовлені із застосуванням сучасних інформа-
ційних технологій, викликала необхідність комплексного дослідження 
таких об’єктів. На сьогодні для розв’язання питань діагностики та іден-
тифікації документів, що виконані з використанням комп’ютерних за-
собів, застосовують проведення комплексної техніко-криміналістичної 
експертизи документів та комп’ютерно-технічної експертизи.

Об’єктами такої комплексної експертизи можуть бути як окремі 
об’єкти комп’ютерно-технічної експертизи, що призначені для ство-
рення, зберігання і передачі інформації, так і окремі об’єкти техніко-
криміналістичної експертизи, тобто документи на паперових носіях.  
В якості об’єктів дослідження може також бути поліграфічне облад-
нання, що поєднане з комп’ютерними засобами, принтери, факси, ко - 
піювальні апарати.

Проблеми, що притаманні комплексному експертному дослід жен - 
ню таких об’єктів, зумовлені насамперед необхідністю спільного роз-
в’язання низки діагностичних та ідентифікаційних завдань. До них 
відносять завдання пошуку даних із поданого на експертизу документа, 
а також ототожнення виявленої комп’ютерної інформації з даними на 
паперовому носії — документі. Документи з ознаками підроблення є 
важливими носіями інформації, що має криміналістичне значення. 
Для виготовлення таких документів на паперовій основі використо-
вують різноманітну комп’ютерну та копіювальну техніку: персональні 
комп’ютери, що оснащені сучасним програмним забезпеченням, різ-
ного типу принтери (матричні, струменеві, лазерні, термографічні), 
сканери, копіри, апарати факсимільного зв’язку. За допомогою такої 
ж техніки здійснюють і підроблення документів, до того ж виготовлю-
ють як бланки документів, так і відтворюють їх реквізити — відбитки 
печаток, штампів, підписи, окремі частини текстів тощо.

Отже вважаємо, що зазначене дає підстави зробити висновок сто-
совно того, що комплексна експертиза призначається тоді, коли для 
дос лідження одного об’єкта або сукупності об’єктів з метою встанов-
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лення однієї обставини необхідно одночасно застосувати спеціальні 
знання з декількох різних галузей науки, техніки, мистецтва або ре-
месла і, відповідно до цього, необхідна участь в дослідженні декількох 
експертів різних спеціальностей або одного експерта, що має різні 
спеціальні знання. А методикою комплексної експертизи виступає су-
купність методів тих родів експертиз, за допомогою яких розв’язується 
поставлене питання.
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резюме
Статья посвящена раскрытию понятия и структуры комплексной экспертизы, для 

которой характерно использование различных специальных знаний для решения общей 
задачи, которое эксперт лишь одной отрасли решить не может, где предметом выступают 
фактические данные, которые устанавливаются в результате исследования объектов c по-
мощью комплекса методов различных наук, а объектом выступают носители информации, 
имеющие криминалистическое значение и исследованием которых достигается решение 
поставленной задачи, также автором освещены вопросы отграничения комплексной 
экспертизы от других видов экспертного исследования.
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Summary
The authors elucidate the comprehensive examination for which the characteristic is the 

use of different expertise to solve a common problem, which only one industry expert can not 
solve, which are the subject the actual data that are established by the study objects using complex 
methods of various sciences, and the object are the media which have forensic significance and 
research which is achieved by solving the task, the author highlights the separation of complex 
examination of other types of expert research.

с.а. смотров, канд. юрид. наук, начальник 
и.с. смотров, эксперт

ЭКЦ УМВД России по Ивановской обл.

идеНтификациОННые исследОВаНия 
дОкумеНтОВ, НапеЧатаННых с примеНеНием 
капельНО-струйНых пеЧатаЮщих устрОйстВ

на примерах из экспертной практики рассмотрены вопросы установления 
единого источника происхождения полутоновых изображений, напечатанных 

с применением капельно-струйных печатающих устройств.

Применение компьютерных технологий подготовки и печати изоб-
ражений документов, в том числе поддельных денежных билетов, по-
зволяют значительно упростить процесс их изготовления, обеспечивая 
при этом высокую степень сходства с подлинными. Наиболее часто для 
печати документов применяется печатающее оборудование, реализую-
щее принципы цветной электрофотографической или струйной печати. 
В связи с этим необходима разработка методик криминалистического 
исследования данного вида объектов, позволяющих проводить как 
опосредованную (установить факты применения при печати несколь-
ких документов одного или разных экземпляров оборудования), так 
и непосредственную (идентификация конкретного экземпляра обо-
рудования) идентификацию.

В настоящее время наибольшее количество документов печатается  
с применением оборудования, реализующего капельно-струйный спо-
соб печати. Так, например, при изготовлении поддельных денежных 
билетов Банка России данным способом печатаются основные изоб - 
ражения лицевой и оборотной сторон, а также на ряде денежных би-
летов — изображения водяных знаков.

При изучении изображений водяных знаков, воспроизведенных 
способом капельно-струйной печати, нами установлено, что:
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–  они являются полутоновыми, т.е. капли красящего вещества, обра-
зующие изображение, находятся друг от друга на расстоянии, су-
щественно превышающем размер капель;

–  для печати полутоновых изображений используются как регуляр- 
ный, так и стохастический точечные растры. Способ моделирования 
изображения программно задается в печатающем устройстве.
Научно-исследовательская работа “Криминалистическое исследо-

вание документов, изготовленных с помощью капельно-струйных пе - 
чатающих устройств”, проведенная под руководством П.В. Бондаренко 
в 2009 году в Саратовском юридическом институте [1], показала воз-
можность проведения идентификационных исследований при изуче - 
нии полутоновых изображений. Авторами работы были сделаны сле-
дующие выводы:

1. Исследование серии распечаток одного и того же электронного 
образа документа (изображений оттисков, денежных билетов), полу-
ченных на принтерах различных марок, без замены печатающей го - 
ловки при одинаковых режимах печати, позволяет сделать вывод о 
высокой степени сходства структурно-геометрических признаков изоб-
ражений, выполненных на одном и том же принтере.

2. При печати одного и того же электронного образа документа на 
различных устройствах одной и той же модели или при замене кар-
триджей на принтерах марки Hewlett Packard при прочих одинаковых 
условиях (идентичном программном обеспечении, сохранении разме-
щения распечатываемого электронного образа относительно границ 
документа в целом) взаимное расположение пикселов существенно 
изменялось, что объясняется совместным действием следующих факто-
ров производственного и эксплуатационного характера: вариациями в 
размещении сопел на печатающей головке, возникающими на этапе ее 
изготовления; индивидуальными отклонениями в работе механизма ее 
позиционирования; неисправностью отдельных чернильных каналов.

3. Многократное сканирование с последующей распечаткой одного 
и того же документа показывает, что структурно-геометрические приз-
наки изображения существенным образом зависят от места расположе-
ния документа на предметном столике сканирующего устройства.

4. Структурно-геометрические признаки распечатанного изобра-
жения зависят от размещения его электронного образа относительно 
границ документа, что в конечном итоге сказывается на позициониро-
вании печатающей головки относительно краев листа бумаги или иного 
носителя изображения. Изменения в позиционировании печатающей 
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головки изменяют структурно-геометрические признаки распечатан-
ного изображения: чем меньше изменение, тем меньше изменение 
структурно-геометрических признаков получаемого изображения.

По одному из уголовных дел нам были представлены на исследова-
ние 1200 листов бумаги, на каждом из которых имелись изображения 
водяных знаков, соответствующих водяным знакам на денежных би-
летах Банка России номиналом 1000 рублей (ил. 1).

При исследовании изображений было установлено, что они:
–  образованы каплями красящего вещества голубого, пурпурного и 

жёлтого цветов (цветовой режим CMYK);
–  распределение капель по полю изображение соответствует стоха-

стическому растру;
–  капли каждого цвета расположены относительно друг друга на рас-

стояниях, значительно превышающем размеры капель.
Совокупность установленных признаков является достаточной для 

вывода о том, что исследуемые изображения являются полутоновыми 
и для их изображений применен стохастический растр.

При изучении распределения капель красящего вещества установ-
лено, что для каждого цвета:
–  совокупность взаиморасположения капель красящего вещества яв-

ляется устойчивой для каждой позиции изображения водяного знака 
на листе бумаги формата А4;

–  совокупности взаиморасположения капель красящего вещества в 
каждой позиции изображения водяного знака на листе бумаги фор-
мата А4 существенно отличаются друг от друга (ил. 2–5 — желтый 
канал в режиме CMYK).
При сравнении взаиморасположения капель красящего вещества, 

образующих стохастический растр в разных парах позиций изобра-
жений водяных знаков на разных листах, установлено совпадение их 
взаиморасположения и расстояний между каплями, входящими в изоб- 
ражения в разных позициях на листах бумаги. Установленные совпа-
дения достаточны для вывода о том, что изображения водяных знаков 
на представленных листах бумаги напечатаны за один проход листа 
бумаги через печатающий узел печатающего устройства.

Вывод о печати на листе бумаги изображений водяных знаков за 
один проход через печатающий узел печатающего устройства был необ-
ходим для того, чтобы доказать, что изображения всех четырех водяных 
знаков на каждом из представленных листов бумаги, различающиеся 
взаиморасположением точек стохастического растра, напечатаны с ис-
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Ил. 1. Лист бумаги с изображениями водяных знаков, напечатанных спо-
собом капельно-струйной печати
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Ил. 2. Расположение точек красящего вещества, образующее изображение водяного 
знака “1000” (верхнее изображение на ил. 1)

Ил. 3. Расположение точек красящего вещества, образующее изображение водяного 
знака “1000” (второе сверху изображение на ил. 1)

пользованием “идентичного программного обеспечения, сохранения 
размещения распечатываемого электронного образа относительно гра-
ниц документа в целом”, т.е. имеют единый источник происхождения 
по данному программно-аппаратному комплексу.

Как показали проведенные нами исследования, взаиморасполо-
жение капель красящего вещества, образующих стохастический растр, 
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является устойчивым при печати большого количества документов.  
Так, например, в ходе производства экспертизы по тому же уголовно-
му делу, при исследовании изображений водяных знаков более чем на 
3000 поддельных денежных билетах были выявлены совокупности рас-
положения точек капель красящего вещества, приведенные на ил. 2–5. 
Данное обстоятельство с учетом установленного ранее факта печати 

Ил. 4. Расположение точек красящего вещества, образующее изображение водяного 
знака “1000” (третье сверху изображение на ил. 1)

Ил. 5. Расположение точек красящего вещества, образующее изображение водяного 
знака “1000” (нижнее изображение на ил. 1)
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Ил. 6. Изображение водяного знака на одном из денежных билетов

Ил. 7. Изображение водяного знака на втором денежном билете

указанных изображений с помощью одного программно-аппаратного 
комплекса с применением одних и тех же настроек процесса печати 
позволило сделать вывод о едином источнике происхождения изобра-
жений водных знаков на всех исследованных объектах (ил. 2, 6–7 —  
желтый канал режима CMYK, На части ил. 6–7 прорисовано совпаде-
ние расположения капель).
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При печати изображений, не являющихся полутоновыми, по их 
периметру может быть “шлейф” из точек красящего вещества, рас-
положенных на расстояниях, превышающих расстояния между ними, 
т.е. полутоновые изображения, например, приведенные на ил. 8. По 
нашему мнению, образование данных точек, наиболее вероятно, обус-
ловлено следующими причинами:
–  загрязненностью поверхности сканируемого документа;
–  загрязненностью поверхности стекла сканера, на котором произво-

дится сканирование;
–  отсутствием калибровки сканера;
–  параметрами сканирования, приводящими к не правильной цвето-

передаче цветов сканируемого документа.
Проведенные нами исследования позволили установить, что все 

такие “шлейфовые” изображения, выявленные на поддельных денеж-

Ил. 8. Прорисовка точек стохастического растра (в желтом канале режима CMYK) 
на фрагментах изображений лицевой стороны ряда поддельных денежных билетов 
Банка России номиналом 5000 рублей

а б
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ных билетах, можно разделить на группы, в пределах которых наличие 
и взаиморасположение капель красящего вещества устойчиво, а имею-
щиеся различия объясняются причинами, приведенными в указанной 
выше работе.

Таким образом, применение положений научно-исследовательской 
работы, проведенной под руководством П.В. Бондаренко, к исследова-
нию поддельных денежных билетов Банка России позволило устано- 
вить факт печати на них полутоновых изображений, например, изоб-
ражений водяных знаков, с помощью одного программно-аппаратного 
комплекса с применением одних и тех же настроек процесса печати.

Необходимо отметить, что методика идентификационных иссле-
дований не полутоновых полноцветных изображений, напечатанных 
с использованием капельно-струйного способа печати, в настоящее 
время не разработана, а поэтому требуется продолжение эксперимен-
тальных исследований для решения данной залачи.
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резюме
У статті на прикладах з експертної практики показана можливість встановлення 

друку ряду однакових по графічному малюнку напівтонових зображень із застосуванням 
одного і того ж програмно-апаратного комплексу і одних і тих же налаштувань процесу 
друку. Експертне рішення даного питання при дослідженні напівтонових зображень, над-
рукованих з застосуванням крапельно-струменевого друкуючого обладнання, засноване 
на вивченні та порівнянні розподілу крапель барвника в напівтонових зображеннях.

Summary
In the article the examples from the expert practice the possibility of establishing a print 

of a number of identical graphic illustration of gray-scale images using the same software and 
hardware complex and the same settings of the print process. The expert decision of this question 
in the study of halftone images printed with the use of drip-jet printing equipment, based on the 
study and comparison of the distribution of drops of dye in gray-scale images.
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В.г. пелюшок, головн. експерт

ДНДЕКЦ МВС України

ВизНаЧеННя спраВжНОсті дОкумеНту, 
ВигОтОВлеНОгО електрОфОтОграфіЧНим 

спОсОбОм, шляхОм ВстаНОВлеННя 
пОслідОВНОсті НаНесеННя йОгО рекВізитіВ

Розглянуто можливості вирішення питань, пов’язаних з визначенням справж-
ності документу, виготовленого електрофотографічним способом, шляхом 
встановлення послідовності нанесення його реквізитів. запропоновано за-
стосування методу механічного впливу на тонер з послідуючою адсорбцією 

тонеру.

Нормальне функціонування держави, як відомо, неможливе без 
підвищення результативності протидії злочинності. Однією з головних 
умов вирішення завдань протидії злочинності є активне використання 
досягнень криміналістичних наукових досліджень. Зростання потенціа-
лу криміналістичних експертиз та їх впливу на правоохоронну практику 
спричиняє появу багатьох її видів. Серед них вирізняється не тільки за 
рівнем розвитку методики, а й завданнями, які вона вирішує, техніко-
кри міналістична експертиза документів.

Документам відводиться важливе місце у криміналістиці, де вони 
розглядаються як об’єкти дослідження або як зразки при проведенні 
криміналістичних експертиз [1, с. 5].

Від злочинів, пов’язаних з підробкою документів, потерпають як 
окремі громадяни, суспільство, так і держава в цілому. Для прикладу, 
нелегальна міграція має стійкий зв’язок з фальсифікацією документів, 
використанням підроблених документів [4, с. 188], фальшивомонет-
ництво -небезпечний злочин в сфері господарської діяльності, який 
загрожує нормальному функціонуванню кредитно-фінансових відно- 
син у державі [3, с. 19].

Кримінальний Кодекс України передбачає відповідальність за під-
роблення документів або їх використання зі злочинним наміром за 
такими статтями: ст. 190 “Шахрайство”, ст. 199 “Виготовлення, збе-
рігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з 
метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів 
чи білетів державної лотереї”, ст. 200 “Незаконні дії з документами на 
переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу для банків-
ських рахунків, обладнання для їх виготовлення”, ст. 215 “Підроблення 
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знаків поштової оплати і проїзних квитків”, ст. 358 “Підроблення до-
кументів, печаток, штампів та бланків” тощо [2].

У процесі розслідування злочинів часто виникає необхідність у 
криміналістичному дослідженні документів, які є речовими доказами 
по справі, тобто документів, використаних або як засіб вчинення зло-
чину, або як засіб приховування його слідів, а також документів, що 
сприяють з’ясуванню обставин справи.

При цьому одним із найскладніших завдань технічного дослідження 
документів є визначення достовірності документа шляхом встановлен-
ня порядку внесення реквізитів документа (тексту, підписів, відбитків 
печаток (штампів) тощо).

Останнє десятиріччя набирає оберти оперативна поліграфія, серед 
якої значну частину займає цифровий друк. Для виготовлення доку-
ментів, у більшості випадків, використовують лазерні друкуючі прист-
рої. У зв’язку з цим, актуальним постає питання про встановлення хіро-
нологічної послідовності нанесення різного роду штрихів у документи, 
що виготовлені електрофотографічним способом.

Джерелом електрофотографічного друку є лазерні принтери, копі-
ри, БФП (багатофункціональні 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 характеристиками, в’язкістю, сполучними якостями і 
містять добавки, що визначають колір, магнітні властивості, заряд. До 
основних ознак електрофотографічного друку відносяться: формування 
зображень запеченими частинками порошку (тонеру); рельєфне (по-
верхове) розташовується тонеру на папері; наявність блиску у штрихах 
зображень; вилущення тонеру при згинанні паперу або застосуванні на 
нього механічного впливу. Тонер не розчиняється у воді, а розчиняєть-
ся в органічних розчинниках. Штрихи сформовані тонером видимі в 
інфрачервоних променях.

Метод, який запропоновано розглянути, по встановленню послі-
довності нанесення різного роду штрихів в документі, що виконаний 
електрофотографічним способом, засновано на поверхневому розта-
шуванні тонеру на аркуші паперу та легкістю його відшаровування від 
останнього. Тонер не проникає в структуру паперу і стас бар’єром між 
папером і штрихами (чорнильними, пасти кулькової ручки тощо), що 
нанесені на тонер, а також не проникає в структуру нижче розташо-
ваних штрихів. Це дає можливість подальшому вирішувати питання, 
пов’язані з послідовністю нанесення штрихів, що перетинаються.
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Для використання методу механічного впливу на тонер з послідую-
чою його адсорбцією, в експертній практиці, як гарантія його наукової 
спроможності, проводилася його апробація (експеримент). На підставі 
проведених експериментів були отримані стабільні статистичні резуль-
тати, які дозволяють визнати даний метод придатним для застосування 
при встановленні послідовності виконання електрофотографічних зо-
бражень, що перетинаються з різного роду барвними матеріалами.

Так, у місцях перетину різного роду штрихів зі штрихами електрофо-
тографічних зображень, використовуючи гострий предмет (голка, цир-
куль тощо), злегка розрихлюється тонер щоб не порушити проклейку 
паперу, потім, за допомогою об’єкта, що має гарну адгезію (пластилін, 
жувальна гумка, липка стрічка тощо), адсорбується тонер.

Таким чином, якщо будь-які штрихи нанесені на папір першими, 
а штрихи тонеру другими, при знятті останніх в місцях їх перетину бу-
дуть спостерігатись первинні штрихи. Виняток можуть становити рідкі 
барвники. Останнє пояснюється тим, що барвники, які перебувають у 
рідкому стані (чорнила або паста що тече тощо), можуть, в залежнос-
ті від кількості та консистенції барвника, а також ширини штрихів, 
дисперсності та щільності розташування порошку (тонеру) на папері, 
проникати між спеченими порошинками тонеру в структуру папера, 
що ускладнює вирішення питання.

При знятті тонеру, де різного роду штрихи нанесені поверх елек-
трофогографічних зображень (тонеру), барвник відшарується разом  
з тонером, залишаючи при цьому в місцях перетину незабарвлені ді-
лянки (рис. 1).

Підводячи підсумки, можна зробити висновок про те, що застосу-
вання вищеописаного методу дозволяє вирішувати питання відносно 
послідовності виконання штрихів тонеру, які перетинаються з іншими 
штрихами, а відповідно і вирішувати питання відносно справжності 
документа.

В основу висновку щодо вста-
новлення хронологічної послідов-
ності нанесення різного роду штри - 
хів у документі, зображення якого 
нанесені електрофотографічним 
способом, покладені ознаки, які 
свідчать про наявність або відсут-
ність в місцях перетину барвної 
речовини під тонером.

Рис. 1. Збільшене зображення фрагмен-
ту перетину штрихів відбитку печатки 
зі штрихами тонеру
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Основна перевага методу полягає у простоті його проведення, а 
до недоліків даного методу можна віднести те, що не завжди можливо 
вирішити питання щодо рідких барвників, а також те, що застосуван-
ня даного методу призводить до руйнування місць перетину штрихів, 
тому його необхідно застосовувати після всіх необхідних неруйнуючих 
методів.
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Summary
The possibilities of addressing issues related to determining the authenticity of documents, 

made an electrophotographic process, by sequencing its application details. Provided the use of 
the method of mechanical impact on the toner, followed by adsorption of toner.
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ОптиЧеская и цифрОВая фильтрация при 
ВыяВлеНии сОдержаНия ВдаВлеННых текстОВ

Успешное решение дел при уголовном, гражданском и администра-
тивном производстве во многом зависит от возможности использования 
доказательственной информации, полученной при проведении судеб-
ных экспертиз. Как показывает статистика, все большее количество 
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совершаемых правонарушений так или иначе связано с технической 
подделкой документов, вследствие чего последние достаточно часто 
несут в себе значимую информацию о расследуемом событии.

Анализ экспертной практики показывает, что решение как иден-
тификационных, так и диагностических задач, связанных с исследо-
ванием вдавленных записей и слабовидимых изображений, вызывают 
значительные трудности при производстве экспертиз. При этом круг 
поставленных задач и исследуемых объектов бывает достаточно широ-
ким: это выявление содержания угасших, экранированных (залитых, 
заштрихованных и др.), исполненных обедненной красящей компози-
цией текстов, восстановление их первоначального содержания, а также 
определение последовательности выполнения реквизитов, идентифика-
ция как с экспериментальными, так и свободными образцами и т.д.

До недавнего времени использование “традиционных” методов 
решения задач, связанных с выявлением содержания вдавленных тек-
стов, сводилось к съемкам в направленном и рассеянном (видимом, 
инфракрасном) отраженном свете, а также с применением электро-
статического воздействия.

Вместе с тем, как показывает практика, возможности исследования 
вдавленных текстов указанными методами ограничена. Это связано в 
первую очередь с особенностями аппарата зрения человека, а также 
низкой разрешающей способностью традиционных методов исследо-
вания.

Отмеченные проблемы в ряде случаев могут быть успешно преодо-
лены с помощью специальных электронно-оптических устройств и гра-
фического программного обеспечения. Таким образом, использование 
цифровых технологий при решении данных задач по своим возмож-
ностям существенно дополняет традиционные методы исследования.

Следует отметить, что в судебной экспертизе электронно-оптичес-
кие устройства нашли свое применение в конце 50-х годов XX сто- 
летия [1].

Можно сказать, что вдавленные тексты представляют собой моно-
хромное слабовидимое изображение, яркостный элемент которого 
частично или полностью визуально не воспринимается человеческим 
зрением и не позволяет достоверно анализировать содержащуюся в 
ней информацию.

В последнее время рядом авторов проводятся исследования, свя-
занные с изменением яркостного контраста слабовидмых изображений 
с целью повышения их информативности. Например, в работах [2–3] 
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делается упор на разложение первоначально изображения на частот-
ные, яркостные составляющие и осуществление фильтрации шумовых 
сигналов и обработка в цветовой модели LAB. В других работах приво-
дятся методы скользящих взвешенных ранговых преобразований изоб-
ражений, и их применение для усиления резкости малоконтрастных 
фрагментов оттисков печати [4], линейного яркостно-контрастного 
преобразования изображений [5].

В указанных работах предлагается ввод изображения с помощью 
планшетного сканера. Однако при этом невозможно исследовать до-
кумент при различных освещениях с применением фильтров, особенно 
для исследования вдавленных текстов.

Исследование вдавленных текстов представляет собой многосту-
пенчатый процесс, состоящий из определенных этапов, связанных как 
с подготовкой объекта к исследованию, так и непосредственно с самим 
процессом получения и обработки изображения.

Нами было проведено исследование вдавленного текста с помощью 
видеоспектрального комплек-
са, в частности компаратора 
VSC 6000 производства компа-
нии “Foster+Freeman”. На пер-
вом этапе исследуемый объект 
(рис. 1) рассматривается под 
действием косонаправленного 
света с использованием свето-
фильтров с пропускной спо-
собностью 550–850 нм. Све-
тофильтры использовались для 
усиления контраста между фо-
ном документа и вдавленным 
текстом.

Как видно, полученное 
изображение (рис. 2) помимо 
полезного сигнала, содержит, 
как правило, и шумовой (пара-
зитный) фон, определяющий-
ся наличием любых элементов 
изображения, мешающих це-
лостному восприятию инфор-
мативной составляющей.

Рис. 1. Изображение в обычном свете лист-
ка бумаги на котором находится вдавлен-
ный текст
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В таких случаях, исходны-
ми факторами для эксперта яв-
ляются визуально анализируе-
мые случайные характеристики 
отдельных деталей полезного 
сигнала и фона, позволяющие 
судить о качественных и ко-
личественных характеристиках 
исследуемого изображения.

Для выявления полезной 
информации конкретных де-
талей изображения и уменьше-
ния шума применялись адап-
тивные методы обработки, что  
позволило существенно повы-
сить эффективность решения 
различного рода задач при тех-
ническом исследовании доку-
ментов.

Выбор оптимальной цветовой модели при исследовании вдавлен- 
ных текстов определяется разными принципами организации ими 
цветовых пространств в изображениях и поставленными задачами ис-
следования. При этом проведенные экспериментальные исследования 
показали: использование, как базовых, цветовых моделей Lab, HSB, 
HSL и др. в силу заложенных в них принципов организации цветового 
пространства позволяет значительно расширить возможности эксперта 
при анализе и преобразовании яркостных и цветностных характеристик 
исследуемых объектов.

Таким образом, совокупность различных методов преобразова-
ния указанных объектов может включать в себя алгоритмы гамма-
коррекции, разложения первоначального массива изобразительной 
информации на ряд промежуточных, сформированных по яркостным и 
цветностным составляющим, фильтрации, усреднения промежуточных 
изображений по выделяемым характеристикам и т.д.

Следующий этап заключается в цифровой обработке изображения 
с помощью графических программных продуктов, таких как, Helicon 
Filter, Adobe Photoshop, VideoScope 3.2, Pro Image Plus. Первые два из 
них общеиспользуемые, а последние являются специализированными, 
адаптированными для решения судебно-экспертных задач. Указан-

Рис. 2. Изображение вдавленного текста в 
косонаправленном свете (фильтр 850 нм)
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ные программы применяют-
ся для увеличения отношения 
полезных элементов изобра-
жения к шумовым с использо-
ванием различных вариантов 
фильтрации, в результате чего 
может быть визуализирована 
искомая полезная информа-
ция. Одним из способов можно 
считать получение изображе-
ние фона с шумовыми элемен-
тами (изображение-фильтр), 
которое затем вычитается из 

первоначального изображения, таким образом, приближая эксперта к 
решению задачи исследования (рис. 3).

Возможность разделения исследуемых изображений с использова-
нием соответствующего программного обеспечения на ряд промежу-
точных, которые могут быть сформированы по яркостным и цветност-
ным составляющим, позволяет производить фильтрацию информатив-
ных каналов с использованием “шумовых”. При этом указанный метод 
свободен от вышеописанных недостатков по ряду оснований, в первую 
очередь из-за отсутствия необходимости соблюдения условий точной 
фиксации исследуемого и промежуточного изображений.

Второй вариант фильтрации заключается в выборе необходимого 
типового автоматизированного алгоритма обработки изображения  
с соответствующим определением необходимых параметров. В част-
ности, фильтрация изображений в большинстве случаев может произ-
водиться с использованием отдельных инструментов-фильтров, работа 
с которыми производится через специальный интерфейс.

К таким алгоритмам обработки изображений можно отнести, на-
пример, метод быстрого преобразования Фурье, позволяющий произ-
водить пространственно-частотный анализ и селективную фильтра-
цию изображений, имеющих фон с регулярной структурой (шумовой 
сигнал).

Кроме фильтрации проводятся операции распознавания на изоб-
ражениях определенных объектов, которые, как правило, предваря-
ются обработкой изображений для создания условий, повышающих 
эффективность и качество выделения и распознавания искомых или 
изучаемых объектов. Методы предварительной обработки зависят от 

Рис. 3. Изображение вдавленного текста 
после цифровой обработки
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задач исследований, довольно 
разнообразны и могут вклю-
чать, например, коррекцию яр - 
кости и контрастности изоб-
ражений, гистограммы ярко-
сти, выравнивание освещенно-
сти изоб ражений и улучшение  
пространственного разреше-
ния. При работе с изображе-
нием также используется алго-
ритм интерактивной сегмента-
ции (рис. 4).

При помощи него можно 
указывать точки объекта, а ал-
горитм выделяет окрестные 
пиксели с похожим цветом и 
(по решению эксперта) добав - 
ляет выделенную область к объ-
екту. Для оценки “похожести” 
экспертом задается матрица 
порогов чувствительности рас-
стояния между цветами. Чем он 
больше, тем больше пикселей 
выделится на одном шаге. При 
этом в область “похожих” цве-
тов выделяются только связные 
пиксели (рис. 5).

Еще большие возможности 
для повышения контрастности изображений предоставляют методы ре-
дактирования изображений с использованием вейвлет-преобразования 
изображения с переменным разрешением для отдельных деталей и 
последующего восстановления видимой части изображения по его 
двумерному вейвлет-разложению [6].

Как видно, каждый из этапов представляет собой последовательную, 
относительно самостоятельную, законченную процедуру исследования, 
от корректности проведения которой зависит эффективность решения 
задачи регистрации в целом, что позволит избежать потери полезной 
информации в изображениях и, как следствие, оградит от экспертной 
ошибки при решении данного рода задач.

Рис. 4. Изображение вдавленного текста пос - 
ле цифровой обработки с использованием 
алгоритма интерактивной сегментации

Рис. 5. Изображение вдавленного текста 
после цифровой обработки с использова-
нием матрицы порогов чувствительности 
расстояния между цветами
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Київський НДІ судових експертиз

спОсОби підрОбки сВідОцтВ прО реЄстраціЮ 
траНспОртНих засОбіВ та прОблемНі питаННя  

їх експертНОгО дОсліджеННя

У провідних країнах світу вже тривалий час використовуються 
різні документи на пластиковій основі, які мають вигляд стандартних 
карток, у тому числі посвідчення водія. В Україні, починаючи з 2005 
року, також введені в обіг посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію 
транспортних засобів на пластиковій основі, бланки для яких виготов-
ляє Консорціум ЄДАПС.

Свого часу, однією з причин запровадження пластикових супро-
відних документів на транспортні засоби було те, що аналогічні до-
кументи, виготовлені на папері, почали масово підробляти. Однак 
після семи років використання в Україні вказаних документів, на жаль, 
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можна констатувати, що на сьогодні пластикові документи доволі 
часто підробляють, також існують проблемні питання їх експертного 
дос лідження.

Розглянемо конструкцію свідоцтва про реєстрацію транспортного 
засобу на пластиковій основі. Бланк-картка виготовляється з декількох 
шарів полімерних матеріалів, які складаються з основи, покритої з обох 
боків декількома шарами плівок. Загалом процес виготовлення картки 
відбувається наступним чином: на два аркуші непрозорої основи на-
носяться фонові зображення та реквізити бланку лицьової та зворотної 
сторін, потім два аркуші основи покриваються прозорою плівкою та 
спікаються в один лист, наступною операцією є нанесення серії, номера 
бланка та реквізитів виробника. Потім із загального аркуша висічкою 
вирубуються бланк-картки з дотриманням певних розмірів, на цьому 
етапі виготовлення бланків закінчується.

У подальшому, в процесі персоналізації, на прозорому шарі на-
носиться індивідуальна інформація про автомобіль, власника та орган 
видачі, серія та номер документа, потім нанесена інформація покрива-
ється прозорою плівкою з захисними голографічними зображеннями, 
яка у свою чергу покривається прозорою захисною плівкою підвищеної 
стійкості до механічних пошкоджень [1].

Фонові зображення та текстова інформація на основу бланку на-
носяться способом офсетного друку з елементами райдужного ефекту. 
Нумерація бланків та нанесення реквізитів виробника здійснюється 
способом лазерного гравіювання при виготовлення бланка. Нанесен-
ня серії та номеру документа, а також індивідуальної інформації при 
оформленні документів виконується способом термосублімаційного 
друку.

На сьогодні існує два варіанти персоналізації — централізована, 
для відділень реєстраційно-екзаменаційної роботи (далі — ВРЕР) ДАІ 
міста Києва та децентралізована для інших ВРЕР ДАІ. Особливістю 
останньої є те, що у кожному регіональному ВРЕР ДАІ є програмно-
апаратний комплекс та витратні матеріали для оформлення даного виду 
документів, це призводить до того, що в різних областях, у виданих 
документах топографічне розміщення персональних даних та розмір 
шрифтів може відрізнятись.

Попри критику даних документів експертною спільнотою, можна 
стверджувати, що при виготовленні та персоналізації пластикових до-
кументів застосовується доволі суттєвий комплекс захисних елементів: 
різного виду фонові зображення, розетки, мікротексти, спеціальні фар-
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би з захисними властивостями, декілька видів друку, захисні плівки. Од-
нак, хоч при їх виготовленні використовуються сучасні технології, слід 
погодитися, що є “слабкі місця” в конструкції та нанесенні персональ-
них даних при виготовлені документу. Також необхідно звернути увагу 
на те, що у вказаних документах відсутні рукописний підпис керівника 
та відтиск печатки органу видачі документа, також не передбачено, 
щоб програмно-апаратний комплекс залишав спеціальні символи, по-
значення, нумерацію для своєї ідентифікації, захисні плівки не мають 
нумерації, тому налагодити дієвий контроль за їх витратами доволі 
проблематично, все це у свою чергу ускладнює ідентифікацію органу 
видачі документів. Окрім цього, на вказані документи наносяться два 
номери — номер документу та номер бланку, останній не фіксується в 
автоматизованій інформаційно-пошуковій системі “Автомобіль”, тому 
його перевірити практично неможливо. Слід зауважити, що розбіжність 
вище вказаних номерів сприяє повторному використанню бланків та 
“народженню” автомобілів двійників. Так, при видаленні первинної 
персональної інформації зі свідоцтва про реєстрацію транспортного 
засобу з будь-якого регіону, бланк можливо вдруге використати шля-
хом нанесення вторинних персональних даних про автомобіль, також 
нібито зареєстрованому у будь-якому регіоні.

Саме тому, згідно рішення Департаменту ДАІ МВС України (службова 
телеграма від 07.04.2009 р. № 4/8–3890), починаючи з 2009 року, а саме  
з серії САА № 000001, номери бланку та документу повинні співпадати, 
що у подальшому позитивно вплинуло на облік, перевірку а також слугу-
вало додатковим елементом захисту. Виключення і до сьогодні становлять 
документи, що видаються ВРЕР ДАІ міста Києва, в яких зберігається 
розбіжність вказаних номерів, тому слід погодитись з думкою багатьох 
експертів про те, що у період з 2010–2012 роки для повторної персо-
налізації свідоцтв про реєстрацію використовувалась значна кількість 
документів, що попередньо видавалися ВРЕР ДАІ міста Києва.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має важливе зна-
чення, воно є основним документом, що підтверджує право громадяни-
на на керування автомобілем та його облік, воно також є необхідними 
для передачі права власності на транспортний засіб. Окрім цього, для 
легалізації викраденого або не розмитненого у встановленому порядку 
автомобіля також необхідне свідоцтво про реєстрацію.

Тому дану категорію документів з вказаних причин завжди нама-
гаються підробити; не стали виключенням і документи на пластиковій 
основі.
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Перші підробки виготовлялись наступним шляхом — сканувався 
оригінальний бланк, у подальшому з використанням кольорового прин-
тера, виконувалось друкування підробленого бланка, як правило на 
паперовій основі, з наступним нанесенням персональної інформації та 
захисних плівок. Оскільки фонові зображення, мікротексти та лазерне 
гравіювання за загальними ознаками та якістю друку суттєво відрізня-
лись від встановленого зразку, тому у експертів не виникає труднощів 
з вирішенням питання стосовно встановлення способу їх підробки. 
Ілюстрація відмінностей у способах друку наведена на рис. 1–4.

Рис. 1. Фрагмент підробленого доку-
мента

Рис. 2. Фрагмент оригінального доку-
мента

Рис. 3. Фрагмент підробленого доку-
мента

Рис. 4. Фрагмент оригінального доку-
мента

Окрім цього, при дослідженні в ультрафіолетових променях перші 
підробки інтенсивно світилися, оскільки вони друкувались на папері. 
Слід також зауважити, що траплялись випадки, коли на неякісно під-
роблених бланках були нанесені оригінальні голографічна та захисна 
плівки.

Наступні, більш якісні підробки, виготовлялись шляхом част-
кової зміни даних в офіційно виданих документах з використанням 
оригінальних захисних плівок. За виключенням окремих елементів, 
зовнішній вигляд та конструкція таких підробок загалом відповідають 
вимогам виготовлення та персоналізації документів встановленого 
зразку. Ілюстрація відмінностей у способах друку персональних даних 
наведена на рис. 5, 6.
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Підробки цього типу слід дос-
ліджувати при збільшенні що най-
менше 16×, звертаючи увагу на 
спосіб нанесення персональних 
даних та на пошук залишків пер-
винного тексту; іншими методами 
дослідження — за допомогою уль-
трафіолетових та інфрачервоних 
променів ознаки підробки вияви-
ти неможливо. Також, як правило, 
на таких підробках нанесена ори-
гінальна голографічна та захисна 
плівки, вони мають презентабель-
ний вигляд, тому їх виявлення без 
збільшувальних приладів в про-
цесі перевірки на дорозі доволі 
проблематичне. Питання “звідки 
на підроблених документа наявні 
оригінальні захисні плівки” ще 
чекає свого вирішення правоохо-
ронними органами.

На сьогодні більш якісні підробки виготовлялись шляхом розшару-
вання захисних плівок та видалення первинного змісту персональних 
даних в офіційно виданих документах з послідуючим нанесенням на 
справжній бланк вторинної інформації з наступним покриттям оригі-
нальними захисними плівками.

Враховуючи, що при такому способі підробки використовуються 
оригінальний бланк, оригінальні захисні плівки, вторинна інформація 
наноситься термосублімаційним способом друку, такі документи за 
своїми характеристиками — конструкцією, способами друку та персо-
налізації відповідають аналогічним зразкам, що офіційно видаються 
підрозділами ВРЕР ДАІ та виготовляються консорціумом ЄДАПС [2]. 
Тому такі документи мають усі елементи захисту і навіть з застосуванням 
експертних методів та приладів з різними джерелами освітлення вста-
новити факт підробки або внесення змін доволі складно і вдається це 
не завжди. Ілюстрація даного виду підробки наведена на рис. 7–10.

Єдині ознаки змін, які іноді може встановити експерт, це не відпо-
відність розмірів — бланк повинен мати встановлені розміри: довжина 
в межах 85,47–85,72 мм, ширина в межах 53,92–54,03 мм. Підроблені 

Рис. 5. Фрагмент підробленого докумен та, 
словосполучення: “М. КИЇВ” нане сено 
термосублімаційним, “СВЯТО” елек - 
трофотографічним способами друку

Рис. 6. Фрагмент підробленого докумен-
та, слова: “СІРИЙ” — нанесено елек тро -
фо тографічним, “Особливі” — термо-
суб лімаційним способами друку
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документи мають дещо менші розміри. Іноді в них можна знайти не-
значні залишки первинного тексту персональних даних.

Саме тому в процесі дослідження підроблених таким способом 
свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів експерт приходить до 
висновку, що вирішити питання щодо внесення змін не виявилось 
можливим у зв’язку з відсутністю ознак змін. Проте їх відсутність ще 
не свідчить що їх не було.

Нагадаємо, що для запобігання повторного використання бланків 
свого часу ДДАІ МВС України було прийнято рішення що номери 
бланка та документа повинні мати однаковий зміст і лише документи, 
які видаються ВРЕР ДАІ міста Києва мають розбіжність в нумерації, 

Рис. 7. Фрагмент свідоцтва в 
процесі зняття плівок

Рис. 8. Бланк свідоцтво після видалення пер-
винного тексту

Рис. 9. Фрагмент свідоцтва в 
процесі видалення первинного 
тексту

Рис. 10. Бланк свідоцтво після нанесення вто-
ринного тексту
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що у свою чергу опосередковано сприяє повторному використанню 
бланків. Особливо це актуально зараз, коли в будь-якому ВРЕР ДАІ 
можливо зареєструвати автомобіль з іншого регіону.

Іншим проблемним питанням експертного дослідження свідоцтв 
про реєстрацію ТЗ є дефекти при їх оформленні територіальними під-
розділами ВРЕР ДАІ. Ілюстрації дефектів наведена на рис. 11–14. На 
сьогодні трапляються непоодинокі випадки наступних дефектів:

–  відсутність однієї з захисних 
плівок;

–  подвійне нанесення захисних 
плівок;

–  не якісне нанесення тексту або 
захисних плівок;

–  подвійне нанесення персональ-
них даних.

Таким чином, склалась пара-
доксальна ситуація, яка полягає  
у тому, що свідоцтво про реєстра-
цію транспортних засобів підроб - 
лене шляхом розшарування за-
хисних плівок та повторного на-
несення даних за своїми характе-
ристиками формально відповідає 
аналогічним зразкам, а документи, 
видані територіальними підрозді-
лами ВРЕР ДАІ з дефектами, —  
оформленні з порушеннями тех-
нології персоналізації, тобто фор-
мально не відповідають аналогіч-
ним зразкам, які виготовляються 
консорціумом ЄДАПС.

Перераховані чинники спри-
яють легалізації викрадених та 
не розмитнених автомобілів, що 
у свою чергу призводить до не-
доотримання бюджетом суттєвих 
коштів.

Для виправлення ситуації, що 
склалась, необхідно посилити за-

Рис. 11. Неякісне нанесення плівки

Рис. 12. Неякісне нанесення тексту

Рис. 13. Подвійне нанесення даних

Рис. 14. Подвійне нанесення плівок
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хист свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів шляхом застосу-
вання додаткових методів захисту наприклад: нанесення написів та/
або зображень поверх персональних даних, нанесення персональних 
даних способом лазерного гравіювання, нанесення номера документа 
після персоналізації методом лазерної перфорації. Також необхідно 
вжити заходів для ідентифікації програмно-апаратних комплексів та 
обліку витратних матеріалів — захисних плівок. Виконати вимоги 
службової телеграми ДДАІ МВС України від 07.04.2009 № 4/8-3890 та 
запровадити єдину нумерацію документів, що видаються ВРЕР ДАІ 
міста Києва. Впевнений, що фахівці технологи та поліграфісти зможуть 
запропонувати і інші методи захисту. Також бажано свідоцтва з різною 
нумерацією, видані ВРЕР ДАІ міста Києва, замінити на нові з єдиною 
нумерацією. Окрім цього необхідно посилити контроль за дотриман-
ням технології персоналізації з метою недопущення дефектів при їх  
оформленні.

Практично всі перераховані способи посилення захисту вирішують-
ся при запровадженні централізованої персоналізації на Державному 
центрі персоналізації МВС України.

Підсумовуючи викладене вбачається необхідність термінового по - 
силення захисту даної категорії документів, також актуальним є пи-
тання налагодження дієвого контролю за витратними матеріалами —  
захисними плівками та дотриманням технології персоналізації тери-
торіальними підрозділами ВРЕР ДАІ. Ці питання найбільш ефективно 
вирішується при запровадженні централізованої персоналізації свідоцтв 
про реєстрацію транспортного засобу на Державному центрі персона-
лізації МВС України.

Изложенное свидетельствует о необходимости срочного усиле-
ния защиты данной категории документов. Актуален также вопрос 
налаживания действенного контроля за расходными материалами —  
защитными пленками и соблюдением технологии персонализации 
территориальными подразделениями ОРЭР ГАИ. Эти вопросы наи- 
более эффективно решаются при внедрении централизованной пер-
сонализации свидетельств о регистрации транспортного средства в 
Государственном центре персонализации МВД Украины.
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Запорізьке відділення  
Дніпропетровського НДІ судових експертиз

криміНалістиЧНе дОсліджеННя пеЧатНих фОрм, 
ВигОтОВлеНих фОтОпОлімерНим спОсОбОм

У період з 1978 р. по 1992 р. виготовлення і використання печаток і 
штампів було регламентоване спеціальною інструкцією, затвердженою 
наказом МВС СРСР від 13 лютого 1978 р. № 34. Виконання інструкції 
упорядковувало виробництво засвідчених друкарських форм, визначало 
порядок їх обліку і зберігання. Інструкція пред’являла певні вимоги 
до форми, розмірів печаток і штампів і розміщення в них текстів. Був 
встановлений певний порядок відкриття штемпельно-граверних під-
приємств (майстерень).

Керуючись цією інструкцією і користуючись розробленою мето-
дикою, експерти могли визначати, чи виготовлені печатки і штампи 
за правилами фабричного виробництва або з їх порушенням. Надалі 
слідчий вирішував питання про їх підробність або достовірність.

Дія наказу обмежувала способи фабричного виробництва печаток 
і штампів, а також кількість їх виробників. Існувала дозвільна система 
відкриття штемпельно-граверних підприємств. Усе це обмежувало спо-
соби підробки засвідчених друкарських форм, що полегшувало роботу 
експертів.

Відколи перестала діяти інструкція, значно зросла кількість ви-
робників засвідчених друкарських форм, збільшилося число реєстро-
ваних підприємств, що виробляють печатки і штампи, реорганізовані 
вже існуючі. За наявності нескладного і легкодоступного устаткування 
стало можливим підробити засвідчену друкарську форму без особливих  
зусиль і в найкоротший строк. Сучасні технології дозволяють виго-
товляти практично необмежену кількість копій печаток і штампів з 
відбитку однієї і тієї ж друкарської форми.

Експерти опинилися в складній ситуації: вони не мають відомос-
тей про нові технології виробництва засвідчених друкарських форм, 

 2. Науменко С.М., Швед Л.С. Параметри для перевірки свідоцтв про реєстрацію транс-
портних засобів, виготовлених на бланках Консорціуму ЄДАПС, на відповідність 
технічним вимогам виробника. Загальні положення: інформаційний лист / С.М. Нау - 
менко, Л.С. Швед. — К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2010. — 26 с.
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не мають в розпорядженні сучасних методик встановлення способу 
їх виготовлення, не можуть правильно оцінити ознаки при вирішенні 
ідентифікаційних завдань.

Розглянемо ознаки найбільш поширеного способу виготовлення 
друкарських форм — фотополімерний.

Виготовлення фотополімерних форм засноване на принципі фото-
полімеризації матеріалів. Композиція, що фотополімеризується, скла-
дається з полімеру, фотоініціатора та цільових добавок (пластифікато - 
рів, наповнювачів тощо, які забезпечують необхідні характеристики). 
На практиці зловмисники застосовують як повітряно-сухі, тверді ком-
позиції (ПСТК), так і рідкі (ПСРК). Тверді в ході експонування втра-
чають розчинність, рідкі переходять у твердий або еластичний стан.

Фотополімерні друкарські форми з твердих композицій уперше 
з’явилися наприкінці 50-х рр. ХХ ст. у США, а через декілька років в 
Японії стали застосовуватися фотополімерні друкарські форми з рідких 
композицій.

Виготовлення фотополімерного кліше (друкарської форми) високої 
якості вимагає високої культури виробництва, дотримання санітарно-
гігієнічних норм, оскільки будь-яка ворсинка, що потрапила на сирий 
фотополімерний матеріал, може привести до браку на друкарській 
формі і, отже, на відбитку. Багато що залежить від професійного рівня 
майстра.

В теперішній час найбільші труднощі встановлення фотополімер-
ного способу виготовлення друкарських форм виникають: при дослід-
женні відбитків, оскільки в них проявляється лише частина комплексу 
ознак форми.

Для вирішення цього питання в досліджуваних відбитках необхідно 
передусім виявити специфічні ознаки фотополімерного способу ви-
готовлення друкарських форм.

Ці ознаки встановлюють за допомогою мікроскопа МБС-10 при 
збільшенні в 10–24 разів, за допомогою вивчення межі друкуючих 
елементів форми в знаках відбитку. Межа друкуючих елементів форми 
в знаках відбитку, що повністю відобразилися, не має окантовки, про-
ходить по краю штрихів знаків, а в знаках з окантовкою вона у вигляді 
світлої смуги або поглиблення, розташованого між основним штрихом 
знаку і його окантовкою.

Якщо при проведенні криміналістичного дослідження буде вста-
новлено, що ширина елементів окремих знаків друкарського шрифту 
більша за звичайну і, до того ж, нерівномірна, її межі мають нерівні 
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контури, то цього вистачає для затвердження, що в досліджуваному 
відбитку є ознаки переходу окантовки знаку оригіналу в друкуючий 
елемент фотополімерної форми.

Особливу переконливість і, головне, наочність ця ознака набуває 
у тому випадку, коли у вказаних штрихах за межами спотворення їх 
форми є окантовка-валики з фарби, видавленої за краї друкуючих 
елементів форми.

У відбитках з набору або стереотипу, якими зазвичай є справжні 
бланки, відбитки печаток і штампів в документах, вказані штрихи в 
знаках мають однакову, рівномірну ширину і рівні краї. Якщо в цих 
знаках є окантовка, то вона знаходиться за межами межі елементу, що 
друкує їх.

Якщо в знаку досліджуваного відбитку виявлені штрихи, які зна-
ходяться за межами елементу, що їх друкує, мають меншу ширину, ніж 
такі ж штрихи в інших знаках, і нерівні краї, це є ознакою неповного 
відображення знаку оригіналу, перетвореного в друкуючий елемент 
фотополімерної форми. Граничну надійність ця ознака набуває у тому 
випадку, коли у вказаному штриху є окантовка — явне свідоцтво межі 
друкуючого елементу форми. Це пояснюється тим, що в знаках, що 
мають рвані штрихи і віддрукованих з набору друкарського шрифту 
або стереотипу, окантовка навколо вказаних штрихів ніколи не утво-
рюється.

Про наявність в досліджуваному відбитку ознаки переходу набряків 
фарби між знаками і їх частинами оригіналу в друкуючі елементи фото - 
полімерної форми достовірно можна судити у тому випадку, коли є окан - 
товка за межами набряків фарби. В цьому випадку окантовка також дос-
товірно свідчить про межу друкуючого елементу форми, яка проходить 
не по краю штриха знаку, а за межами набряку фарби в знаку.

Додаткові ознаки фотополімерної форми в досліджуваних відбитках 
встановлюються також за допомогою мікроскопічного дослідження 
(при збільшенні до 32×). До них відносяться: округлення кутів в знаках, 
“закопірування” в знаках, сліди бульбашок, що лопнули, втрата дрібних 
частин знаків і поява сторонніх друкуючих елементів — “марашок”.

Округлення кутів знаків у відбитках з фотополімерної форми слід 
відрізняти від неповного відображення знаків у відбитках з набору або 
стереотипу. Достовірним округлення кутів знаків може вважатися у тому 
випадку, якщо навкруги є окантовка, оскільки у відбитках з набору або 
стереотипу при неповному відображенні кутів в знаках (краї їх нечіткі) 
окантовка не утворюється.
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Таким чином, характерними ознаками відбитків, нанесених фото-
полімерними кліше, є наступні: перехід окантовки по краях штрихів 
знаку оригіналу в друкувальний елемент фотополімерної форми; окан-
товка знаків; округлення кутів у знаках; втрата окремих дрібних частин 
у знаках; у деяких випадках простежується злите виконання окремих 
букв у словах. У результаті переходу окантовки знаків оригіналу в дру-
кувальні елементи фотополімерної форми відбувається збільшення їх 
справжнього розміру (головним чином ширина знаків) та спотворення 
малюнка знаків (змінюється форма зарубок, краї стають нерівними, а 
овали й напівовали набувають неправильної форми).

Інші додаткові ознаки фотополімерних форм виявляються за загаль-
ноприйнятою методикою криміналістичного дослідження відбитків 
печатних форм. При цьому важливе значення має вирішення питань 
про кількість ознак необхідних для встановлення фотополімерного 
способу виготовлення друкарських форм по відбитках. Для вирішення 
його в категоричній формі в досліджуваних відбитках необхідно виявити 
якнайповнішу сукупність специфічних і додаткових ознак фотополі-
мерних форм. Наявності одних додаткових ознак в досліджуваному 
відбитку недостатньо для встановлення фотополімерного способу ви-
готовлення друкарських форм.

О.с. силкін, заст. начальника

Головний експертно-криміналістичний центр  
Державної прикордонної служби України

електрОННий паспОрт як Об’Єкт  
техНіЧНОї експертизи дОкумеНтіВ

Електронний паспорт — машинозчитуваний паспорт (МЗП), що 
містить чип безконтактної інтегральної схеми (ІС), на якому зберіга-
ються дані, зазначені на сторінці даних МЗП, біометричний показник 
власника паспорта та елемент захисту даних за допомогою криптогра-
фічної технології інфраструктури відкритих ключів (PKI). Ці документи 
мають відповідати специфікаціям частини 1 документу Doc 9303 “Ма-
шинозчитувані проїзні документи”.

Для ідентифікації електронного паспорта серед інших документів 
застосовується спеціальний символ, котрий розміщується у верхній або 
нижній частині лицьової сторони обкладинки електронного паспорта, в 
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який вмонтовано безконтактну мікросхему з ємкістю пам’яті не менше 
32 кб, на якій зберігається, як мінімум, закодовані у відповідності з 
логічною структурою даних інформація зазначена в машинозчитува-
ній зоні (МЗЗ) та зображення обличчя. Всі данні на чипі захищаються 
цифровим підписом.

Машинозчитуваний проїзний документ — це виключно оригінал і 
за своїм походженням є первинним документом, а за способом передачі 
інформації — відкритим.

Твердження це базується на тому, що внесені до нього відомості про 
пред’явника (прізвище та ім’я, громадянство, дата та місця народження, 
фотозображення), орган видачі та сам документ — є першоджерелом.

Загальновідомим є те, що сучасні паспортні документи мають до - 
сить істотні відмінності від паспортів часів Гетьманщини, а їх ви-
готовлення здійснюється згідно вимог міжнародного стандарту ISO/
IEC 7501–1.2005 Картки посвідчення особи. Машинозчитувані проїзні 
документи. Частина 1. Машинозчитувані паспорти і Частина 3. Маши-
нозчитувані офіційні проїзні документи.

Зрозуміло, що застосування у цих документах магнітних, оптичних 
і електронних носіїв інформації та використання відповідних програм-
но-апаратних засобів значно розширює усталені підходи до організації 
проведення технічної експертизи документів.

Особливо важливе значення ці питання набувають сьогодні, оскіль-
ки у так звані “Е-паспрти” або “електронні” чи “біометричні” пас-
порти включаються, крім інших, й відомості про біометричні дані їх 
власників.

Місце розташування безконтактної ІС та пов’язаної з нею антеною 
в електронних паспортах визначається виключно за рішенням держави 
видачі. Це місце може мати як скритий, так і відкритий характер роз-
ташування. Скритий характер розташування унеможливлює проведен- 
ня пер шочергового етапу дослідження будь якого об’єкту — візуального 
огляду, необхідного для встановлення фізичної цілісності безконтактної 
ІС та антени.

Для зчитування даних з чипа необхідно отримати базовий контроль 
доступу (BAC) до захищених даних. Це унеможливлює несанкціоно-
ване зчитування інформації та її подальшого використання. Базовий 
контроль доступу забезпечується шляхом зчитування даних МЗЗ. Ці 
процедури проводяться за допомогою одного пристрою “зчитувача 
документів”, підключеного до автоматизованого робочого місця на 
базі ПЕОМ. Вся інформація зчитується, декодується, порівнюється 
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та виводиться на дисплей у простій формі, придатній для сприйняття 
звичайним користувачем.

Кожна держава видачі впроваджує систему аутентифікації, котра 
включає конкретну інфраструктуру застосування та використання 
сучасних схем інфраструктури відкритих ключів для впровадження та 
використання електронних цифрових підписів для машинозчитуваних 
проїзних документів, що надають доступ до безконтактної ІС, призна-
ченої “тільки для читання”.

Використання засобів криптографії з відкритим ключем ускладнює 
введення електронних паспортів, але їх провадження, як додаткового 
заходу перевірки автентичності документу, гарантує встановлення ле - 
гальних підстав на перетинання кордону пред’явником цього доку - 
мента у найкоротші терміни.

Тобто провадження безконтактної ІС в паспортних документах по-
требує застосування додаткових заходів захисту електронної інформа- 
ції, але сам чип не може розглядатися як додатковий захисний бар’єр 
підтвердження легітимності намірів пред’явника електронного пас- 
порта перетнути державний кордон.

Електронний паспорт не може розглядатися як недійсний у разі не-
можливості зчитування з чипа даних, оскільки головною метою запро-
вадження таких документів є спрощення формальностей, пов’язаних 
з перетинанням державного кордону. Наприклад, країна видачі доку-
мента відкликала сертифікат, електронний підпис не пройшов вери-
фікацію, фізичне пошкодження структури безконтактної ІС або якщо 
чип був навмисне залишений порожнім. В таких випадках перевірка 
здійснюється за звичною методикою, зважаючи на те, що електронні 
паспорти мають ті самі реквізити, що й звичайні паспортні документи, 
а саме інформацію про пред’явника документу (включаючи його фото-
зображення), дані про орган видачі та сам документ, тобто можуть бути 
підроблені такими самими способами.

Результати здійснення паспортного контролю та проведення судо-
во-експертної діяльності Державною прикордонною службою України 
свідчить про те, що електронні паспорти підробляються шляхом повної 
чи часткової заміни сторінки даних. Факти внесення змін (заміни) 
даних на безконтактній ІС не виявлялися.

Враховуючи зазначене, вважаємо, що в процесі експертного дос-
лідження дані, що містяться на чипі, необхідно перевіряти з метою їх 
порівняння з інформацією, зазначеною на сторінці даних паспортного 
документа.
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Введення в обіг виготовлених за новітніми технологіями персоні-
фікованих паспортних документів, на нашу думку, вимагає й високо-
ефективного і безпомилкового їх експертного дослідження, постійного 
вдосконалення науково-методичних підходів та вжиття кардинальних 
заходів щодо застосування сучасних технічних засобів.

а.О. полтавський, зав, лабораторії,  
О.О. посільський, канд. хім. наук, головний судовий експерт

Київський НДІ судових експертиз

деякі аспекти метОдиЧНОгО забезпеЧеННя 
кОмплексНОгО дОсліджеННя рекВізитіВ 

дОкумеНтіВ при ВстаНОВлеННі абсОлЮтНОгО 
Часу їх ВикОНаННя

Експертні методики розробляються державними спеціалізованими 
установами, визначеними статтею 7 Закону України “Про судову екс-
пертизу”. Після розробки, апробації та впровадження експертних 
методик в практичну діяльність державних судово-експертних установ  
з часом потрібна їх (методик) актуалізація (удосконалення через вне-
сення змін та доповнень). Це визвано, перш за все, появою нових 
об’єктів дослідження в рамках тієї чи іншої експертизи, розробкою 
нових методів, прийомів та способів проведення досліджень, удоскона-
ленням технічних засобів тощо. Крім того, довготривале використання 
експертних методик дає можливість виявити не тільки їх позитивні 
сторони, а і встановити недоліки, перешкоджаючі фактори з наступ-
ним визначенням шляхів їх усунення. Не є виключенням і методика 
визначення абсолютного віку документів [1] (далі — Методика), яка 
впроваджена в практику понад 5 років.

У рамках застосування Методики, вперше для вирішення основно-
го питання експертизи, однією з основних вимог стало встановлення 
наявності у рецептурі, нанесеної у вигляді штриха пасти, певного 
переліку характерних летких речовин, від яких залежать часові зміни 
штриха. При цьому, не лише якісно виявляються окремі складові су-
міші, але і вивчається їх кількісний вміст. Комплексне дослідження із 
застосуванням найсучасніших методів — газової хроматографії з масде-
тектуванням, та спектрофотометрії у видимій області спектра дозволяє 
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не лише вивчити склад та певні властивості об’єкта, але і провести 
детальне порівняльне дослідження рецептури штриха на рівні спільної 
групової належності. Чутливість використовуваного обладнання, особ-
ливо у SIM-режимі для хроматомасспектрометра розрізняє зміни в 
рецептурі, які виникають в рецептурі пасти кулькової ручки у вигляді 
штриха, в процесі звичайного часового старіння документа при його 
зберіганні в звичайних умовах.

До недоліків застосованої методики дослідження можна віднести 
наступні:
–  по-перше, методика вимагає обов’язкового часткового незворотного 

знищення відібраного зразка досліджуваного об’єкта (близько 4-х 
сантиметрів штриха), а також зразків з документів, які використо-
вуються як зразки порівняння (близько 10);

–  по-друге, дослідження кожного об’єкта та зразка порівняння мо - 
же проводитись лише послідовно і вимагає багаточасового вико-
ристання цілого комплексу складного обладнання. При цьому, у біль-
шості випадків лише уточнюється рецептура штриха і, в результаті 
порівняння, отримана інформації щодо зразків порівняння (у тому 
числі часткового їх знищення) не враховується тому, що не співпадає 
рецептура паст при їх однакових зовнішніх морфологічних озна-
ках;

–  по-третє: при проведенні експертиз встановлено, що певні об’єкти 
дослідження (як, правило різного роду документи) піддавалися штуч-
ному старінню, невиявлення ознак якого може вплинути на оцінку 
результатів дослідження аж до надання помилкового висновку.
Вихід із ситуації вбачається у наступному:

–  по-перше: використання обладнання, яке здатне проводити кількісне 
дослідження рецептури штриха в документах без пошкодження до-
кумента, наприклад, спектроскопія комбінаційного розсіяння світла 
(рамановська спектроскопія);

–  по-друге, обов’язково перед проведенням фізико-хімічного дос-
лідження, проводити дослідження щодо визначення виду пишучого 
приладу, виявлення ознак штучного старіння тощо, застосовуючи 
обладнання, яке використовується для дослідження документа ме-
тодами “традиційної” експертизи документів.

список використаної літератури
1. Методика визначення абсолютного віку документів: Київський НДІСЕ Міністерства 

юстиції України, — К., 2001 (реєстраційний код 2.1.16 у Реєстрі методик проведення 
судових експертиз Міністерства юстиції України).
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В.В. арешонков, канд. юрид. наук, наук. співробітник

Національна академія внутрішніх справ

пОмилки при прОВедеННі  
судОВО-балістиЧНих експертиз  

та Окремі шляхи їх усуНеННя

Кількість кримінальних проваджень, при розслідуванні яких ви-
никає необхідність залучення експертів або фахівців у галузі судової 
балістики, на сьогодні є досить великою. Так, за даними, розмішеними 
на сайті МВС України за 11 місяців 2012 року в Україні вчинено 357 
злочинів із використанням вогнепальної зброї, при цьому з обігу ви-
лучено 3271 одиниця останньої.

У всіх згаданих випадках в обов’язковому порядку призначаються 
різні види судово-балістичних експертиз. Однак не завжди висновки 
експерта за результатами проведення таких експертиз відповідають ви-
могам, які до них пред’являються. На жаль, на практиці зустрічаються 
випадки, коли експерти при проведенні відповідних досліджень та 
при оформленні їх результатів допускають різні за своєю природою 
помилки, що іноді призводять до необхідності проведення повторних 
експертиз.

У загальному виді експертну помилку можна визначити як невідпо-
відну об’єктивну дійсність судження експерта або його дії, що не при-
водять до цілі експертного дослідження, якщо і перекручене судження, 
і неправильні дії являють собою результат сумлінної помилки. Саме це 
відрізняє експертну помилку від одного зі злочинів проти правосуддя, 
що може вчинити експерт [1, с. 197].

Аналіз експертної практики дозволяє виділити декілька груп поми-
лок, які допускають експерти при проведенні відповідних досліджень. 
Серед них: 1) помилки, пов’язані з порушенням установлених вимог 
до послі довності дій експерта, власне вирішенням завдань експертом 
та до складання самого висновку експерта; 2) помилки, пов’язані з по-
рушенням експертом процесуального режиму і процедури експертного 
дослідження.

Причини помилок експерта можуть бути як суб’єктивні (професій-
на некомпетентність експерта, його недбалість або неуважність тощо),  
так і носити об’єктивний характер (помилковість вихідних даних, нада-
них експерту, фальсифікація наданого об’єкту, несправність апаратури, 
невідповідність вимогам криміналістичного дослідження).
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Найбільш часто помилки виявляються та відповідно усуваються 
при перевірці самим експертом в ході дослідження на будь-якій його 
стадії або ж при перевірці результатів дослідження керівником відділу 
(сектору) чи керівником установи (підрозділу). Однак зустрічаються 
випадки, коли вони виявляються слідчим або судом на стадіях досу-
дового розслідування чи судового провадження. В такому разі, зазви-
чай, призначаються додаткові або повторні експертизи. Проведення 
останніх може призвести до негативних наслідків (дисциплінарне 
стягнення, втрата допуску) для експерта, що виконував попередню екс- 
пертизу.

Одним із способів контролю за проведенням експертиз є здійснен- 
ня рецензування висновків експертів, метою якого є саме виявлення 
в них наявних недоліків, в тому числі й експертних помилок. Рецен-
зування по своїй суті є дієвим засобом вивчення персонального як 
негативного, так і позитивного досвіду. На сьогодні, саме за допо-
могою рецензування, здійснюється вивчення експертної практики, 
завданням подальшого узагальнення якої повинно стати вивчення її 
стану, виявлення як недоліків різного характеру, так, на нашу думку, і 
позитивних аспектів, а також розробка на цій основі рекомендацій з 
усунення недоліків та впровадження позитивного досвіду у практику 
проведення експертиз і досліджень.

За словами Н.І. Шахтаріної, наукові узагальнення мають важливе 
значення у вдосконаленні експертної практики, визначенні актуальних 
проблем, виборі оптимальних шляхів вирішення завдань судової екс-
пертизи та організації наукових досліджень [3, с. 3].

На нашу думку, з цього питання варто перейняти позитивний 
дос від Російського Федерального Центру судових експертиз при Мін-
юсті Російської Федерації, в якому такі узагальнення за відповідними 
напрямами експертиз успішно проводяться та публікуються у відом-
чому науково-практичному журналі “Теория и практика судебной 
экс пертизы”. 

З метою такого узагальнення у зазначеному центрі була розроблена 
спеціальна “програма” вивчення наглядового провадження експертних 
висновків. Зміст цієї програми (послідовності завдань, що необхідно 
вирішити) відображає розгорнуте та поглиблене вивчення як висновків 
у цілому, так і окремих їх частин, зокрема, використання експертами 
технічних засобів при проведенні експертиз [2, с. 135].

Запити на надання певної кількості висновків експерта із конкрет-
них видів досліджень, розсилаються у практичні підрозділи Мінюсту, в 
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яких виконуються такі дослідження. Після надходження актів експертиз 
вони вивчаються, аналізуються, а результати узагальнюються для по-
дальшого їх використання.

За допомогою подібного узагальнення, яке, на нашу думку, варто 
запровадити у системі експертних установ нашої країни, в залежності 
від питань, які будуть міститись у програмі (наприклад, стаж експертної 
роботи, вид і належність упаковки, зовнішнє і внутрішнє дослідження 
зброї, дослідження загальних та окремих ознак, експериментальний 
відстріл, оцінка результатів), можна виявити як типові недоліки при-
значення, проведення та оформлення конкретних видів досліджень, 
так і позитивні аспекти вказаної діяльності.

Окрім аналізу наданих на рецензування висновків експерта по-
трібно вивчати й висновки експерта, за якими проводились повторні 
експертизи, на предмет виявлення типових експертних помилок.

Результати таких узагальнень, на нашу думку, необхідно друкувати 
у окремих оглядах або ж у вигляді інформаційних листів, розсилати 
такі матеріали по обласним експертним підрозділам та ознайомлювати 
фахівців у галузі судової балістики (особливо, які тільки призначені на 
посади або розпочали самостійно проводити експертизи) під час про-
ведення відповідних тематичних занять. Також вивчення таких оглядів 
необхідно планувати при складанні навчальних програм для підготовки 
осіб, які проходять курси підвищення кваліфікації з відповідного нап-
ряму та курсантів експертної спеціалізації.

Запровадження у практику запропонованих заходів повинно сприя-
ти усуненню експертних помилок при проведенні судово-балістичних 
експертиз та відповідно підвищенню їх якості та достовірності.

список використаної літератури
 1. Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство [Текст]: підручник /  

П.Д. Біленчук, А.В. Кофанов, О.Ф. Сулява. — К.: Міжнародна агенція “BeeZone”, 
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 2. Горбачёв И.В. Обобщение экспертной практики производства судебно-баллистических 
экспертиз по исследованию патронов к огнестрельному оружию и огнестрельным 
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і.м. мельников, ст. викладач

Національна академія внутрішніх справ

прОблемНі питаННя  
ВстаНОВлеННя приНалежНОсті ВибухОВих 

пристрОїВ дО бОЄприпасіВ

Будь-який експерт при виконанні вибухотехнічних експертиз сти-
кається з необхідністю вирішити питання про віднесення представле - 
них на дослідження або підірваних на місці події пристроїв до боє-
припасів.

Для правильного розуміння ознак, які визначають склад злочи-
нів, пов’язаних з незаконним використанням боєприпасів, необхідне 
єдине тлумачення терміну “бойові запаси”. В основу, на нашу думку, 
слід покласти наступне тлумачення в Постанові Пленуму Верховного 
суду України від 8 липня 1994 р. № 6 “Про судову практику у справах 
про розкрадання, виготовлення, зберігання і інші незаконні діяння із 
зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”: “бойові 
припаси — це патрони, артилерійські снаряди, бомби, міни, гранати, 
бойові частини ракет і торпед, а також інші вироби або вибухові при-
строї в зібраному вигляді, споряджені вибуховою речовиною і призна-
чені для ведення стрільби з вогнепальної зброї або для виробництва 
вибуху” [3, с. 21].

При використанні підозрюваним саморобних вибухових пристроїв 
потрібно отримання додаткової інформації з питань, пов’язаних з вра-
жаючою дією вибуху саморобного пристрою на навколишні об’єкти, 
зокрема з огляду на небезпеку для здоров’я і життя людей.

Спосіб виготовлення досліджуваного пристрою (промисловий або 
саморобний) експерт визначає за наявності розглянутих раніше ознак, 
а видова приналежність саморобних вибухових пристроїв визначається 
на підставі проведення аналогій з відомими боєприпасами. Найчастіше 
саморобні боєприпаси кваліфікуються як ручні гранати або міни залеж-
но від їх конструктивних особливостей і способу підриву, що зрештою 
визначає вид вражаючої дії пристрою і умови його застосування. До 
вибухових пристроїв типу “ручна граната” відносять [1, с. 79] “також 
саморобні боєприпаси, конструкція яких припускає метання рукою на 
достатню відстань і подальший вибух із затримкою за часом до 10–15 
секунд. Чутливий елемент детонатора гранати може спрацьовувати у 
момент метання або при ударі об перешкоду”.
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Під саморобним вибуховим пристроєм типу “міни” слід розуміти 
такі пристрої, маса, розміри і конструкція яких не припускає або пов-
ністю виключає їх метання рукою, а вибух забезпечується при якій-
небудь механічній дії на чутливий елемент детонатора, що знаходиться 
ззовні, або закладений в конструкції самого пристрою (за допомо- 
гою годинникового механізму, дистанційного електронного пристрою  
і т.д.). Крім того, до саморобних вибухових пристроїв типу міни можна 
віднести пристрої, вибух яких може бути здійснений вогняним, елек-
тричним або іншим способом після його розміщення в місці вибуху 
безпосередньо особою, що застосовує даний пристрій.

До основних чинників, що викликають зміну навколишнього ото-
чення у вигляді механічних пошкоджень і руйнувань при вибуху, слід 
віднести бризантну, фугасну і осколкову дії. Кількісні характеристики 
цих чинників визначає вражаючу здатність і ефективність більшості 
боєприпасів основного призначення.

Бризантна (що дробить) і фугасна дії, що виявляються в нанесенні 
механічних пошкоджень і ушкодженні внутрішніх органів людини 
ударною хвилею, характерні для вибухових пристроїв, в яких як заряд 
використовуються детонуючі вибухові речовини типу тротилу, амоніту 
і так далі з великою швидкістю хімічної реакції (більше 1 км/с). Тому 
саморобні вибухові пристрої на основі детонуючих вибухових речовин 
будуть боєприпасами незалежно від властивостей оболонки.

Для вибуху пристроїв, що мають міцну оболонку з металу, скла, 
пластмаси і ін., характерна осколкова дія у вигляді проникаючих пош-
коджень шкірного покриву і внутрішніх органів людини. У їх склад, як 
правило, входять готові вражаючі елементи. Подібні саморобні вибу-
хові пристрої часто виготовляються на основі порохів і піротехнічних 
складів із засобами займання. Залежно від ступеня прояву осколкової 
вражаючої дії, такі пристрої можуть відноситися до боєприпасів. Оцінка 
можливості поразки людини, при вибуху конкретного пристрою, може 
проводитися на основі особистого досвіду експерта або шляхом введен-
ня кількісного критерію нанесення тілесних ушкоджень, небезпечних 
для здоров’я і життя людей. При цьому враховується можлива форма 
і розміри осколків, їх кінетична енергія, залежна від маси осколків і 
швидкості їх розльоту.

В процесі проведення вибухотехнічних експертних досліджень, че-
рез відсутність необхідних спеціальних приладів вимірювання швидко-
сті осколків при вибуху саморобного вибухового пристрою, практично 
немає можливості використовувати як критерій оцінки ураження лю-
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дини, чинники, пов’язані з питомою кінетичною енергією осколків. 
Тому пропонується оцінка вражаючої дії з глибини впровадження 
осколків в який-небудь матеріал, наприклад, в суху соснову дошку 
[2, с. 74]. Для визначення вражаючої здатності осколків саморобного 
пристрою рекомендується провести експериментальний вибух, при 
здійсненні якого потрібно враховувати фугасну дію на сухі соснові дош - 
ки. Оцінюючи вм’ятини і траси від потрапляння осколків в деревину, 
їх загальну кількість, роблять висновок про те, володіє або не володіє 
пристрій осколковою дією.

Потреба в оцінці осколкової вражаючої дії виникає при дослідженні 
вибухових пристроїв, що складаються з м’якої оболонки (наприклад, з 
паперу, поліетилену та ін.), заповненої порохом або піротехнічною суміш-
шю з готовими вражаючими елементами (каменями, цвяхами, дробом і 
ін.). У цих випадках, залежно від властивостей оболонки і спорядження, 
тверді елементи можуть кидатися з різною швидкістю, величина якої, а 
також форма осколків визначатимуть їх вражаючу здатність.

Таким чином, саморобні вибухові пристрої, що мають хоча б одну 
з вражаючих дій (фугасну або уламкову), можна віднести до категорії 
найбільш небезпечних, і їх слід вважати боєприпасами.

Виключенням з поняття “боєприпаси”, використовуваного при ви-
значенні кримінальної відповідальності відповідно до Кримінального 
кодексу України, складають тільки такі вибухові пристрої, дії яких 
характеризується їх мінімальною небезпекою для здоров’я і життя лю-
дей, тобто не приводять до тілесних ушкоджень. В той же час, вибухові 
пакети і освітлювальні засоби часто відносять до мінімально небезпеч-
них засобів, які за певних умов використовуються в протиправних діях 
і можуть заподіювати важкі тілесні ушкодження. Тому, при вирішенні 
питання щодо приналежності вказаних засобів до боєприпасів, необ-
хідно враховувати конструктивні особливості вибухового пристрою, 
спорядженого вибуховою речовиною типу “вибуховий пакет” (“ви-
бухопакет”) або “освітлювальний засіб”.

Імітаційні і піротехнічні засоби в нормативних актах не відносяться 
до боєприпасів і вибухових речовин. Відповідно до стандартного визна-
чення, імітаційними засобами можуть бути пристрої, призначені для 
імітації дії різних боєприпасів. Зменшення їх вражаючої дії досягається 
виготовленням оболонки з матеріалу незначної міцності типу картон, 
пластмаса і ін.

Спорядженням імітаційних засобів найчастіше служать піротехнічні 
суміші із засобами запалення, що мають незначну фугасну дію. Про-
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те, останнім часом почали застосовувати імітаційні засоби, до складу 
компонентів спорядження яких входять бризантні вибухові речовини 
(тротил, гексоген, тетрил). Як джерело збудження детонації викорис-
товуються стандартні детонатори, найчастіше електродетонатори типу 
ЕДП.

Такими імітаційними засобами є патрони НИМ-85, НИМ-100, 
НИМ-120М і ін., що імітують постріли з артилерійської зброї і ін. Ці 
патрони використовуються для забезпечення учбово-бойових завдань 
в армійських підрозділах і повністю придатні для здійснення вибуху.

Саме тому при дослідженні саморобних вибухових пристроїв, які 
виготовлені на основі вказаних патронів і володіють великою вражаю-
чою здатністю при вибуху за рахунок фугасної дії, їх слід відносити до 
боєприпасів навіть у разі відсутності високошвидкісних осколків.
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Львівський НДІ судових експертиз

дОсліджеННя пОшкОджеНих кОрОзіЄЮ 
рельЄфНих зНакіВ На траНспОртНих засОбах

запропонована вдосконалена схема криміналістичного дослідження пошкод-
жених корозією рельєфних ідентифікаційних знаків автомобілів із застосу-
ванням неруйнівних та руйнівних методів дослідження на основі критеріїв 

оцінки ступеня корозійного ураження номерної ділянки.
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Дослідження нанесених на сталевих деталях автомобілів рельєфних 
ідентифікаційних знаків, які візуально важко розрізняються або вза-
галі не розрізняються внаслідок пошкодження корозією, в сучасній 
експертній практиці є проблемним. Найбільш поширені на даний час 
методи дослідження рельєфних знаків включають в себе застосування 
механічного та хімічного впливу на номерну площадку. Однак у ви-
падках значного поверхневого корозійного пошкодження номерної 
площадки застосування даних методів може погіршувати і до того 
надзвичайно низький рівень візуального сприйняття таких знаків, а в 
окремих випадках призвести до остаточної втрати об’єктів досліджень 
і неможливості проведення подальших криміналістичних досліджень. 
Тому забезпечення достовірності та обґрунтованості результатів дос-
ліджень рельєфних знаків із одночасним максимально можливим 
збереженням об’єкту досліджень є задачею актуальною для експертної 
практики [1–3].

Забезпечення максимального збереження об’єкту дослідження, 
уникнення випадків повного, незворотного знищення об’єкту дос-
лідження потребує розширення застосовуваної схеми експертних 
транспортно-трасологічних досліджень рельєфних знаків рам, стальних 
кузовів чи чавунних корпусів двигунів автомобілів, пошкоджених коро-
зією. При цьому додатково введені в схему досліджень критерії мають 
опиратися на використання простих методів та доступних реактивів із 
застосуванням неруйнівних та руйнівних методів дослідження.

Досвід досліджень ідентифікаційних номерів та рельєфних зна-
ків, пошкоджених корозією, на автомобілях вітчизняного та закор-
донного виробництва показує, що найменше чинникам природного 
(без штучно-ініційованого прискорення процесу) корозійного впливу 
піддаються номерні площадки кузовів, які розташовані на елементах 
(деталях) моторного відсіку та відкритих зонах в салоні автомобіля, де 
немає застою вологи та одночасно відбувається достатньо інтенсивна 
циркуляція теплого повітря (фото 1). 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 та проход-
ження процесів електро хімічної корозії піддаються номерні площадки, 
які розташовані в конструк тивних заглибленнях в салоні автомобіля  
або в багажному відсіку, і які закриті від циркуляції повітря шумопогли-
наючими елементами (фото 2). В таких місцях фактором виникнення 
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та сприятливого проходження процесу корозії найчасті ше є конден-
сація вологи на металевих поверхнях. На елементах кузова, номерні 
знаки яких розміщені поруч з акумулятор ною батареєю, створюються 
умови для виникнення середовища, що сприяє проходженню хімічної 
корозії. На відкритих частинах рам автомобілів рамної конструкції, що 
перебувають в умовах впливу атмосферних факторів та абразивної дії 
(пісок, бруд), створюються умови для виникнення таких видів корозій-
ного пошкодження як підповерхнева, виразкова, пітінгова, пошарова, 
ерозійна, місцева корозії (фото 3).

На даний час вибір схеми та методу дослідження рельєфних знаків, 
пошкоджених корозією, здебільшого визначається власним досвідом 
експерта та практикою, що склалася в конкретній експертній устано-
ві. Підхід, який застосовується в даний час до дослідження об’єктів 
із рельєфними знаками, пошкодженими корозією, як правило перед- 
бачає [4]:

Фото 1

Фото 2
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–  фіксацію об’єкту дослідження методами криміналістичної фото-
графії;

–  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 нанесення, 
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 до-

зволяє відновити первинний зміст номерного позначення і дійти екс-
пертним шляхом до категоричних висновків. 

Крім того, мають місце випадки, коли використання такої схеми 
дослідження призводить в кінцевому результаті до остаточної втрати 
інформаційної цінності об’єкту і неможливості проведення подальших 
досліджень. 

Тому очевидною є необхідність підвищення достовірності резуль-
татів дослідження рельєфних знаків, пошкоджених корозією, з одно-
часним максимальним збереженням таких об’єктів дослідження. При 

Фото 3
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цьому до підходів, які будуть доповнювати загальну схему дослідження, 
мають ставитися такі вимоги:
–  простота застосування, тобто, відсутність складних та вартісних 

засобів діагностики, або складних маніпуляцій з об’єктом дослід-
ження;

–  можливість оцінки ознак та застосування методів експертом-трасо-
логом без спеціальної підготовки у галузі металознавчих досліджень, 
керуючись лише загальними основами науки про корозію.
З основ науки про корозію відомо, що чинники, які визначають 

динаміку процесу корозії на металевих виробах (в тому числі, в місцях 
розміщення рельєфних позначень), умовно можна поділити на внутріш-
ні і зовнішні [5,6]. До внутрішніх чинників належать: хімічний склад і 
його неоднорідність, структура металу, стан границь зерен, наявність 
неметалевих включень, градієнт залишкових поверхневих напружень та 
стан поверхні. Важливо також відзначити, що локальна пружно-плас - 
тична деформація металу змінює його енергетичний рівень і, як пра-
вило, суттєво підвищує активність проходження корозійних процесів. 
Механічні напруження можуть підсилювати роботу гальванічних пар, 
що обумовлюється значною локальною деформацією металу та при-
водить до збільшення його електрохімічної гетерогенності. До зов-
нішніх чинників належать: водневий показник середовища рН, його 
природа, концентрація, наявність розчиненого кисню, температура та 
інше. Наприклад, зменшення значення рН розчину, при усуненні умов 
пасивності, збільшує швидкість корозії сплавів на основі заліза, 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.

На можливість виникнення корозії, швидкість та інтенсивність її 
розповсюдження на номерній площадці впливають в основному такі 
зовнішні чинники, як конструктивно передбачене місце розташування 
ідентифікаційного номеру на автомобілі, наявність і склад корозійно-
го середовища, час експлуатації та можливий зовнішній механічний 
вплив.

Наявність корозійного пошкодження на ділянках нанесення знаків 
можуть обумовлюватися також 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 
рельєфних знаків з метою приховування корозією слідів підробки. При 
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цьому, в переважній більшості випадків, на дослідження експерту пос-
тупають об’єкти, що вже підлягали одночасному впливу як об’єктив- 
них, так і суб’єктивних чинників. Тому, вибір схеми дослідження та  
найбільш доцільних методів дослідження необхідно проводити в за-
лежності від встановленого експертом ступеня корозійного ураження 
поверхні металу на ділянці розташування рельєфного позначення.

Оскільки в наявних методичних матеріалах [4] нами не виявлено 
критеріїв для експертної оцінки часу та ступеня впливу корозії на 
об’єкт, були проведені експериментальні натурні випробовування для 
встановлення таких практичних критеріїв. На першому етапі мета екс-
перименту полягала у тому, щоб виявити інтенсивність впливу природ-
ного корозійного середовища на номерні ділянки кузова автомобіля, з 
різним ступенем пошкодження захисного покриття — з покриттям, без 
покриття та після механічного пошкодження. На другому етапі експе-
рименту прискореним методом при кімнатній температурі в корозій-
ному середовищі з парами азотної кислоти шляхом поміщення пластин 
в герметичний ексикатор всі три зони піддавались впливу корозійного 
середовища в рівній мірі на протязі трьох діб [7, 8]. За результатами 
проведеного експерименту було зроблено наступні висновки:
–  пошкодження (видалення) захисних покриттів (плівки ЛФП) з по-

верхні металу значно прискорює появу корозії як у місцях пошкод-
ження, так і локальний розвиток в підплівковому шарі за межами 
пошкоджень;

–  у випадку, якщо ступінь корозійного пошкодження самої номерної 
площадки та знаків номеру істотно відрізняється від ступеня по-
шкодження інших поверхонь деталі поза зоною номерної площадки, 
то можна стверджувати про те, що знаки піддавались сторонньому 
впливу чинників, які прискорюють корозію;

–  чинниками, що сприяють інтенсивності процесу корозії, можуть бу- 
ти як механічний вплив (зокрема, видалення лакофарбового по-
криття, абразивне зняття поверхневого шару металу), так і хімічний 
вплив (травлення хімічно-активними речовинами, електрохімічне 
травлення) або сукупний, комплексний вплив перелічених чинників. 
При цьому, вплив таких чинників може бути спрямований на по-
верхню як із зовнішньої (лицевої), так із зворотної сторін номерної 
площадки, і має враховуватися експертом при виборі подальшого 
руйнівного чи неруйнівного способу дослідження.
Таким чином, схема проведення експертних досліджень номерних 

площадок транспортних засобів має враховувати:
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–  конструктивне розташування номерної площадки на автомобілі;
–  пошкодження заводських захисних покриттів як біля, так і в зоні 

номерної площадки;
–  тривалість та інтенсивність впливу корозійного середовища.

Виходячи з того, що ступінь корозійного ураження об’єкту є комп-
лексною характеристикою, яка визначається ступенем корозійного 
ураження (глибиною проникнення корозійних руйнувань в товщу 
металу, видом та площею розповсюдження по поверхні об’єкту), то 
при дослідженні рельєфних знаків, пошкоджених корозією, вихідними 
даними для вибору відповідної схеми (тактики) досліджень нами про - 
понується застосовувати оцінку глибини корозійного ураження по-
верхні об’єкту, що дозволить експерту спрогнозувати хід та перспективи 
подальших 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:
–  поверхневе корозійне ураження — характеризується проникненням 

корозії в метал на глибину меншу, ніж глибина рельєфних знаків, 
нанесених на поверхню металу (рис. 1, а);

–  граничне корозійне ураження — характеризується проникненням 
корозії в метал на глибину, співрозмірну з глибиною рельєфних зна-
ків, нанесених на поверхню металу (рис. 1, б);

–  глибоке корозійне ураження — характеризується проникненням ко-
розії в метал на глибину, що перевищує глибину рельєфних знаків, 
нанесених на поверхню металу (рис. 1, в);

–  наскрізна корозія — характеризується проникненням корозії в метал 
на глибину, співрозмірну с товщиною металу номерної площадки  
(в тому числі і з утворенням наскрізних отворів) (рис. 1, г).

а б в г

Рис. 1. Ступені корозійного ураження об’єкту з нанесеним рельєфним знаком: 1 — 
метал; 2 — рельєфний знак; 3 — зона корозійного ураження
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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), вели-
чина 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.

Висновок. Критерії оцінки ступеня корозійного ураження об’єкту 
з нанесеними рельєфними знаками та вибір на основі цього схеми та 
методів подальшого експертного дослідження можуть бути впровадже-
ні 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 ви-
щевказаних методів сприятимуть підвищенню об’єктивності дослід-
ження рельєфних знаків, пошкоджених корозією, із забезпеченням 
максимального збереження об’єкту дослідження, попередження ви-
падків повного, незворотного його знищення.
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НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області

аНаліз ефектиВНОсті Найбільш пОширеНих 
метОдик дОсліджеННя ВибухОВих реЧОВиН (Вр) 

та прОдуктіВ Вибуху метОдОм тОНкОшарОВОї 
хрОматОграфії (тшх)

В статті розглядаються результати дослідження вибухових речовин (ВР) 
нітроорганічної природи методом ТШХ. порівнюється ефективність різних 

методик дослідження.

Однією з негативних тенденцій в існуючій криміногенній ситуації в 
нашій державі є значне поширення злочинів, пов’язаних із застосуван-
ням вибухових пристроїв [1]. Події останніх років показали, наскільки 
непередбачені наслідки спричиняє використання вибухівки у терорис-
тичних діях [2]. Слід також враховувати, що через територію України 
проходять основні транспортні потоки, які пов’язують Західну Європу 
та європейську частину Росії з Північним Кавказом, Афганістаном, 
Таджикистаном і можуть використовуватись для транспортування ви-
бухівки.

Завдання експертної служби МВС України полягає у оперативному 
реагуванні на будь-які випадки виявлення та використання вибухівки, 
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лов. — 2006. — № 5. — С. 55–58.

резюме
Предложена усовершенствованная схема криминалистического исследования по-

врежденных коррозией рельефных идентификационных знаков автомобилей с исполь-
зованием неразрушающих и разрушающих методов исследований на основе критериев 
оценки степени коррозионного повреждения номерного участка

Summary
The improved scheme forensic investigation corroded relief identification signs cars using 

non-destructive and destructive methods based on criteria assessment of corrosion damage 
numbered plots.
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її повноцінне дослідження, встановлення способів виробництва та 
можливих джерел походження. Результати експертного досліджен-
ня продуктів вибуху надають слідчим органам важливу інформацію, 
яка дозволяє визначити можливі напрямки розслідування злочинів, 
пов’язаних із застосуванням вибухівки, та отримувати докази по спра-
ві. Найчастіше в ході розслідування таких злочинів виникає низка 
об’єктивних труднощів, зумовлених тим фактором, що більшість слідів, 
які можуть набути процесуального статусу речового доказу, знищуються 
в ході вибуху або значно змінюються. Частина цих слідів розкидається 
на значну відстань від епіцентру вибуху, залишки непродетонованих 
вибухових речовин виявляються в обмеженій кількості і, як правило, 
забруднюються сторонніми речовинами.

Для проведення досліджень вказаних об’єктів в експертній практиці 
використовуються різні методи, але в науково-методичній літературі 
відповідного профілю на даний час ще відсутній узагальнений порів-
няльний аналіз ефективності та можливостей цих методів.

Найбільш поширеним методом дослідження вибухових речовин 
(ВР) та їх слідів, які залишилися після вибуху, безумовно є метод тон-
кошарової хроматографії (ТШХ). Метод хроматографії в тонкому шарі 
сорбенту (ТШХ), як і будь-який метод хроматографування, ґрунтується 
на здатності речовини до вибіркового сорбування при проходженні 
крізь шар сорбенту. За можливостями проведення діагностичних, 
класифікаційних та ідентифікаційних досліджень даний метод є най-
більш ефективним з числа загальних методів аналітичної хімії, що мо-
жуть бути застосовані для дослідження слідових кількостей сумішевих  
речовин.

До переваг методу ТШХ належать: компактність, зручність та 
швидкість проведення аналізу; можливість одночасного дослідження 
значної кількості проб; висока ефективність розподілення речовин; 
простота детектування хроматографічних зон та інтерпретація хрома-
тограм; можливість визначення напівкількісного вмісту компонентів 
(за умови наявності приладу для оптичного сканування — інструмен-
тальна ТШХ).

Розподіл речовин методом ТШХ проходить вслід за пересуванням 
рухомої фази (системи елюєнтів) через нерухому (шар сорбенту на 
хроматографічній пластинці). При цьому проходить рух компонен-
тів досліджуваної речовини в шарі сорбенту з різною швидкістю, що 
спричинено різною здатністю до сорбування, в напрямку просування 
потоку.
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Для характеристики сорбційних властивостей системи сорбат–сор-
бент в тонкому шарі розроблено визначення показника хроматогра-
фічної рухливості (Rf), який є чисельним показником відношення 
відстаней, які пройдені досліджуваною речовиною та рухливою фазою 
від лінії старту.

В ході виконання якісного хроматографічного аналізу сполук зав-
жди має застосовуватись метод “свідків” або “стандартів”, тобто разом 
з невідомою сумішшю на стартову лінію хроматографічної пластинки 
наносять індивідуальні або сумішеві речовини з наперед встановленим 
складом.

Співпадання забарвлення зон та хроматографічної рухливості (Rf) 
досліджуваних речовин та речовин, які виступали в якості “стандартів”, 
дає підстави для ототожнення шуканої речовини з відомою. В той же 
час неспівпадання хроматографічної рухливості (Rf) або забарвлення 
зон свідчить, що такі речовини різні за хімічним складом.

Виконанню дослідження методом хроматографії в тонкому шарі 
сорбенту також повинно передувати виважена підготовка проб, яка 
здійснюється за загальними вимогами.

Слід зазначити, що недоліки даного методу є характерними для 
будь-яких хроматографічних методів дослідження, що насамперед про-
являються у досить кропіткій підготовці та обов’язковому застосуванні 
стандартних зразків, тобто вже відомих вибухових речовин. Таким чи-
ном, в ході дослідження даним методом є можливим проведення діаг-
ностики і класифікації лише тих вибухових речовин, стандартні зразки 
яких (із встановленим складом) наявні у вимірювальній лабораторії.

На сьогодні метод хроматографії в тонкому шарі сорбенту при 
дос лідження широкого кола об’єктів, в тому числі вибухових речовин, 
набув свого поширення завдяки широким можливостям, доступній 
техніці та відпрацьованій методиці, яку досить легко опанувати.

На даний час науковцями напрацьована низка основних підходів 
до виявлення органічних вибухових речовин методом хроматографії в 
тонкому шарі сорбенту. Відмінності розроблених методик полягають у 
різноманітті використовуваних рухомих фаз та широкому асортименті 
способів детектування хроматографічних зон.

В якості нерухомої фази (сорбенту) найчастіше використовується 
силікагель, рухомої фази (елюенту) — різноманітні системи розчинни-
ків в залежності від хімічної будови органічної вибухової речовини.

Для детектування хроматографічних зон (проявки хроматограм) 
застосовують широкий спектр реактивів, а саме: етанолові та ацетонові 
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розчини дифеніламіну; водні і етанолові розчини гідроксидів лужних 
металів (насамперед калію та натрію); реактив Грісса; толуеновий роз-
чин ОКТА; розчини дифеніламіну в концентрованій сульфатній кислоті 
та деякі інші реактиви.

Методика хроматографування органічних вибухових речовин в 
тонкому шарі сорбенту включає наступні операції.

1. Розчиняють декілька міліграмів досліджуваної речовини в 3–4 
краплях ацетону.

2. Наносять на хроматографічну пластинку 2–5 мкл отриманого 
розчину, а також по 2–5 мкл розчинів свідків — найчастіше вжива- 
них ВР.

3. Хроматографічну пластинку вміщують до хроматографічної ка-
мери з рухомою фазою (елюєнтом).

4. Хроматографують до висоти підняття фронту розчинника (за-
звичай на 100 мм).

5. Хроматографічну пластинку висушують та оглядають в ультрафіо-
летовому випромінюванні: позначають зони гасіння люмінесценції у 
випадку застосування пластики з люмінофором; позначають люмінес-
ціюючі зони.

6. Проводять детектування хроматографічних зон, що як правило, 
проходить постадійно. Після кожної стадії визначають забарвлення та 
Rf зон.

З метою систематизації та порівняння ефективності різних методик 
дослідження органічних вибухових речовин, підбору найбільш опти-
мальних умов для проведення дослідження методом ТШХ, визначення 
обладнання та реактивів, які необхідні для дослідження нами була про-
ведена апробація існуючих методик, порівняння отриманих результатів 
та визначення найбільш ефективної методики дослідження.

Враховуючи те, що найбільш розповсюджені в Україні пластинки 
для тонкошарової хроматографії є пластинки “SORBFIL ПТСХ-П-В” 
(на поліетилентерефталатній основі) та “SORBFIL ПТСХ-АФ-А-УФ” 
(на алюмінієвій основі) ЗАТ “Сорбполімер”, то основні дослідження 
проводилися саме з використанням вказаних пластинок. Також частину 
дослідів проводили на пластинках для хроматографії “ALUGRAM SIL 
G/UV254” виробництва Німеччини MACHEREY — NAGEL, пластинок 
на скляній основі “MERCK UV254” та “Silufol UV-254” виробництва 
ЧРСР. Слід зазначити, що пластинки для ТШХ “Silufol UV-254” ви-
робництва ЧРСР вже тривалий час не випускаються промисловістю, а 
тому отримати достовірні стабільні результати не вдалося.
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Умови проведення дослідження методом ТШХ  
за методикою ВНДІ судових експертиз МЮ СРСР

Нерухома фаза Пластинки “SORBFIL ПТСХ-П-В”, “SORBFIL ПТСХ-
АФ-А-УФ” ЗАТ “Сорбполімер” 

Рухома фаза 
(елюент)

І. Ацетон : Бензол : Гексан — (1 : 1 : 2);
ІІ. Бутилацетат : Гептан — (1 : 2).

Детектування 
хромато-
графічних зон

І. Розчин дифеніламіну (ДФА) в етанолі — w (%) ДФА=5;
ІІ. УФВ протягом 15 хв;
ІІІ. Розчин калію гідроксиду в етанолі — w (%) КОН=5.

Свідки:  
1% розчини ВР  
в ацетоні

Нітроароматика тротил; тетрил

Нітроаміни гексоген октоген

Нітроефіри ТЕН; нітрогліцерин

Суть методу. Дана методика заснована на тому, що органічні ви-
бухові речовини класу нітроефірів, нітроамінів та полінітропохідні 
ароматичного ряду при взаємодії з дифеніламіном та під впливом уль-
трафіолетового випромінювання утворюють забарвлені сполуки. При 
взаємодії з етанольним розчином калію гідроксиду полінітроароматичні 
сполуки мають певне забарвлення (реакція Яновського).

Переваги даної методики: не потребує дорогих реактивів; незначний 
час на проведення дослідження; дозволяє за забарвленням хроматогра-
фічних зон на пластинці визначити тип вибухової речовини; дозволяє 
використовувати практично будь-які пластинки для тонкошарової 
хроматографії.

Недоліки методу: середня чутливість, значно залежить від типу 
використаної пластинки; необхідність потужного джерела ультрафіо-
летового випромінювання.

Забарвлення хроматографічних зон

Речовина
Забарвлення зони Значення Rf

Обробка 
ДФА

Активація в 
УФВ

Обробка
КОН Елюент І Елюент ІІ

Тротил жовто-
оранжеве

оранжеве червоно-
коричневе

0,78 0,77

Тетрил Жовте жовто-
оранжеве

червоне 0,47 0,32

Гексоген – сіро-зелене синьо-сіре 0,22 0,07

Октоген – Сіре синє 0,13 0,04

ТЕН – Зелене зелене 0,68 0,77

Нітрогліцерин – Зелене зелене 0,68 0,26
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Дослідження за методикою ATF USA (бюро алкогольних виробів,  
тютюну та вогнепальної зброї Сполучених Штатів Америки)

Умови проведення дослідження методом ТШХ за методикою ATF USA

Нерухома фаза Пластинки “ALUGRAM SIL G/UV254” MACHEREY — 
NAGEL, Німеччина

Рухома фаза 
(елюент)

Хлороформ

Детектування 
хромато- 
графічних зон

І. Розчин дифеніламіну (ДФА) в етанолі — w (%) ДФА=5;
ІІ. УФВ протягом 15 хв;
ІІІ. Концентрований розчин сульфатної (VI) кислоти.

Свідки:  
1% розчини ВР 
в ацетоні

Нітроароматика тротил; тетрил

Нітроаміни гексоген октоген

Нітроефіри ТЕН; нітрогліцерин

Суть методу. Метод заснований на тому, що органічні речовини 
класу нітроефірів, нітроамінів та полінітропохідні ароматичного ряду 
при взаємодії з дифеніламіном та опроміненні ультрафіолетовими про-
менями утворюють забарвлені в різний колір сполуки. На другій стадії 
детектування нітроефіри та нітроаміни в середовищі концентрованої 
сульфатної (VI) кислоти утворюють сполуки, які мають інтенсивно-
синє забарвлення.

Забарвлення хроматографічних зон

Речовина
Забарвлення зони Значення 

RfОбробка ДФА Активація в УФВ Обробка Н2SО4

Тротил Жовто-оранжеве Оранжеве – 0,85

Тетрил Жовте Жовто-оранжеве Синє 0,59

Гексоген – Сіро-зелене Синє 0,16

Октоген – Сіро-зелене Синє 0,08

ТЕН – Зелене Синє 0,73

Нітрогліцерин – Зелене Синє 0,70

Переваги даної методики: не потребує дорогих реактивів; незначний 
час на проведення дослідження; дозволяє чітко розрізнити полінітроа-
роматичні сполуки та сполуки ряду нітроефірів та нітроамінів; дозволяє 
використовувати практично будь-які пластинки для ТШХ.

Недоліки методики: порівняно невисока чутливість; необхідність 
застосування концентрованої сульфатної (VI) кислоти, яка є агресив-
ною, їдкою та шкідливою речовиною; необхідність потужного джерела 
ультрафіолетового випромінювання.
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Дослідження за методикою ВНДІ МВС СРСР

Нерухома фаза Пластинки “ALUGRAM SIL G/UV254” MACHEREY — 
NAGEL, Німеччина

Рухома фаза 
(елюент)

І. Ацетон : Бензен : Гексан — (1 : 1 : 2);
ІІ. Бутилацетат : гептан — (1 : 2).

Детектування 
хромато- 
графічних зон

І. Розчин дифеніламіну (ДФА) в етанолі — w (%) ДФА=2;
ІІ. УФВ протягом 15 хв;
ІІІ. 5% розчин ОКТА* в толуені;
ІV. УФВ протягом 15 хв;
V. 5% розчин калію гідроксиду в суміші етанол : ацетон 
(1:1).

Свідки:  
1% розчини ВР 
в ацетоні

Нітроароматика тротил; тетрил

Нітроаміни гексоген октоген

Нітроефіри ТЕН; нітрогліцерин

Примітка. * ОКТА — октаметилтетрамінотетрфенілетилен був синтезований шляхом 
відновленням кетону Міхлера станіолем в солянокислому середовищі у вигляді кристалів 
світло-зелено-жовтого кольору за методикою [11,12].

Забарвлення хроматографічних зон

Досліджувані 
розчини

Забарвлення зони Rf

Обробка
ДФА

Акти- 
вація в 

УФВ

Обробка 
ОКТА 

Актив- 
ація в 
УФВ

Обробка 
КОН 

Елюент 
І

Елюент 
ІІ

Нітроароматичні сполуки

Тротил Жовто-
оран- 
жеве

Оран-
жеве

Черво-
но-ко- 

ричневе

Жовте Світло-
жовте

0,78 0,77

Тетрил Жовте Жовто-
оран- 
жеве

Черво-
не

Жовте Жовте 0,47 0,32

Нітроаміни

Гексоген – Сіро-
зелене

Синє-
сіре

Фіоле- 
тове

Темно-
фіоле- 

тове

0,22 0,07

Октоген – Сіро-
зелене

Синє-
сіре

Фіоле- 
тове

Темно-
фіоле- 

тове

0,05 0,12

Нітроефіри

ТЕН – Зелене Зелене Фіоле- 
тове

Темно-
фіоле- 

тове

0,68 0,77

Нітрогліцерин – Зелене Зелене Фіоле- 
тове

Темно-
фіоле- 

тове

0,68 0,26
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Переваги даної методики: набагато вища чутливість у порівнянні з 
традиційними методами, але тільки для виявлення речовин типу нітро-
ефірів та нітроамінів (гексогену, октогену, ТЕНу), після проявлення 
пластинки за допомогою ОКТА різко збільшується контраст виявлених 
плям гексогену, октогену, ТЕНу, чим і зумовлена підвищена чутливість. 
Але підвищення контрасту відбувається на досить нетривалий час  
(3–5 хв), після чого контраст різко зменшується, при цьому чутливість 
значно зменшується; дозволяє за забарвленням хроматографічних зон 
на пластинці визначити тип вибухової речовини; дозволяє використову-
вати практично будь-які пластинки для тонкошарової хроматографії.

Недоліки методики: вимагає досить швидкої та своєчасної фіксації 
результатів дослідження; необхідність синтезу проявляючого реактиву 
ОКТА, що є досить трудомістким процесом; наявність п’яти стадій 
детектування, що збільшує час виконання дослідження; необхідність 
потужного джерела ультрафіолетового випромінювання.

Примітка: в трьох вищеописаних методиках дослідження бажано викорис-
товувати потужний ультрафіолетовий випромінювач з довжиною хвилі УФ про-
менів до 254 нм (жорстке УФ опромінення). Нами під час проведення дослід-
жень використано УФ опромінювач ОКН-10 з ртутною лампою високого тиску.  
В разі використання вказаного випромінювача час опромінення хроматографіч-
ної пластинки зменшується до 0.5–1 хвилини. При використанні ультрафіоле-
тових випромінювачів невисокої потужності з “м’яким” УФ-спектром (365 нм 
і вище) (при застосуванні, наприклад, УФ випромінювача типу УФС 254/366 
з невеликою потужністю лампи), виявлення хроматографічних зон вибухових 
речовин на ТШХ пластинці потребує досить багато часу (до 20–40 хв). При 
цьому обов’язково слід враховувати те, що жорстке УФ випромінювання вкрай 
негативно діє на організм людини, що потребує додатково захисту працівників, 
насамперед обов’язково необхідно використовувати захисні окуляри.

Дослідження за методикою Відділу криміналістичної  
ідентифікації (ВКІ), Єрусалим, Ізраїль

Нерухома фаза Пластинки “MERCK UV254”, Німеччина, на скляній 
основі 

Рухома фаза 
(елюент)

І. Бензен.
ІІ. Етилацетат : петролейний ефір — (1 : 4).

Детектування 
хромато- 
графічних зон

І. Водний розчин калію гідроксиду — w (%) КОН=30.
ІІ. Термостація пластинки при 120°С протягом 60 хв.
ІІІ. Реактив Гріса.

Свідки:  
1% розчини ВР 
в ацетоні

Нітроароматика тротил; тетрил

Нітроаміни гексоген октоген

Нітроефіри ТЕН; нітрогліцерин
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Суть методу. Методика заснована на тому, що нітроаміни та нітро-
ефіри при взаємодії з калію гідроксидом та при нагріванні розклада-
ються, утворюючи нітрити, які виявляються за допомогою реактиву 
Грісса.

Забарвлення хроматографічних зон

Досліджувані 
речовини 

Забарвлення зон Rf

Обробка 
КОН Термостація

Обробка 
реактивом 

Гріса
Елюент І Елюент ІІ

Нітроароматичні сполуки

Тротил Червоно-
коричневе

Червоно-
коричневе

Червоне 0,78 0,78

Тетрил коричневе коричневе Червоне 0,47 0,47

Нітроаміни

Гексоген – – Червоне 0,22 0,45

Октоген – – Червоне 0,10 0,30

Нітроефіри

ТЕН – – Червоне 0,68 0,88

Нітрогліцерин – – Червоне 0,68 0,68

Переваги даного методу: надзвичайно висока чутливість методу, який 
практично на порядок вище результатів інших методів дослідження; не 
потребує дорогих реактивів.

Реакція з реактивом Грiса є специфічною, селективною та вкрай 
чутливою для нітрит йонів. Найкраще протікає на холоду, отже після 
термостації хроматографічну пластинку необхідно охолодити.

Недоліки методики: значний час проведення дослідження, пов’яза-
ний з необхідністю витримки пластинки при 120°С протягом години; 
застосування жорстких температурних умов (120°С); не дозволяє за 
забарвленням хроматографічних зон на пластинці визначити вид ВР, 
оскільки нітрити, що утворилися після термостації пластинки, мають 
однакове забарвлення; застосування високої температури накладає 
обмеження на використання пластинок з поліетилентерефталатною 
(ПЕТФ) основою, наприклад пластинок типу “SORBFIL ПТСХ-П-В” 
ЗАТ “Сорбполімер”. За високих температур проходить деформація 
ПЕТФ основи, що досить часто призводить до відшарування та руй-
нування шару сорбенту. Зменшити вказаний негативний вплив можна 
за рахунок зниження температури термостації до 100°С, але при цьому 
час витримки при вказаній температурі необхідно значно збільшувати; 
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застосування в якості проявляючого агенту водного розчину КОН до-
сить високої концентрації (30%) унеможливлює використання пласти-
нок на алюмінієвій основі, таких як “SORBFIL ПТСХ-АФ-А-УФ” ЗАТ 
“Сорбполімер”, “ALUGRAM SIL G/UV254” виробництва Німеччини 
MACHEREY — NAGEL, “Silufol UV-254” виробництва ЧРСР та поді-
бних. Взаємодія водного розчину КОН при досить високій температурі 
з алюмінієвою основою практично завжди призводить до відшарування 
та руйнування шару сорбенту; потребує використання скляних плас-
тинок, які мають досить високу вартість.

Приготування реактивів для детектування хроматографічних зон  
у дослідженні нітроорганічних вибухових речовин

1. Розчин дифенiламiну (ДФА) в етанолі (w % ДФА=5).
Розчиняють 0,5 г ДФА в 10 см3 етанолу. Розчин готують перед без-

посереднім застосуванням.
2. Розчин дифенiламiну (ДФА) в концентрованій сульфатній кис- 

лоті (w % ДФА=1).
Розчиняють 0,1 г ДФА в 10 см3 концентрованої сульфатної кислоти 

марки ч.д.а. Розчин готують перед безпосереднім застосуванням.
3. Реактив Грiсса (розчини І та ІІ).
Розчин І:
а)  готують водний розчин оцтової кислоти марки х.ч. (w % 

СН3СООН=30);
б)  1,0 г сульфанілової кислоти марки ч.д.а. розчиняють в отрима-

ному водному розчині оцтової кислоти.
Розчин ІІ:
а)  1,0 г α-нафтиламіну марки ч.д.а розчиняють в 230 см3 киплячої 

дистильованої води;
б)  розчин охолоджують та проводять його декантацію;
в)  до отриманого розчину додають 100 см3 льодяної оцтової кис-

лоти.
Отримані розчини зберігають при температурі +5°С в холодильнику 

не більше 60 діб.
Пластинку обприскують послідовно розчином І, а потім розчи - 

ном ІІ.
4. Розчин калію гідроксиду в етанолі (w % КОН=5).
Розчиняють 0,5 г КОН марки ч.д.а в 10 см3 етанолу. Розчин готують 

перед безпосереднім застосуванням.
5. Водний розчин калію гідроксиду (w% КОН=30).
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Розчиняють 30 г КОН ч.д.а в 70 см3 дистильованої води. Розчин 
готують перед безпосереднім застосуванням.

6. Розчин октаметилтетрамінотетрфенілетилену (ОКТА) в толуені 
(w % ОКТА=5).

Розчиняють 0,5 г ОКТА в 10 см3 толуені марки ч.д.а. Розчин готують 
перед безпосереднім застосуванням.

Висновки. Метод хроматографії в тонкому шарі сорбенту в експерт-
ній практиці залишається одним з найбільш ефективних та відносно 
недорогих методів дослідження органічних вибухових речовин.

У порівнянні з іншими аналітичними методами, перевагами даного 
методу дослідження є те, що він не потребує дорогого обладнання та 
спеціальних вартісних реактивів. Навчання персоналу є значно спро-
щеним.

Проведений порівняльний аналіз методик: ВНДІ судових експертиз 
МЮ СРСР; ATF USA бюро алкогольних виробів, тютюну та вогнепаль-
ної зброї Сполучених Штатів Америки; ВНДІ МВС СРСР та відділу 
криміналістичної ідентифікації (ВКІ), Єрусалим, Ізраїль дає підстави 
для наступних висновків:
–  найбільш універсальною методикою дослідження ВР та продуктів 

вибуху можна вважати методику ВНДІ судових експертиз МЮ СРСР, 
яка придатна для дослідження більшості об’єктів;

–  дослідження за методикою ATF USA має приблизно однакові пере-
ваги та недоліки з методикою ВНДІ судових експертиз МЮ СРСР;

–  дослідження за методикою ВНДІ МВС СРСР доцільніше при дос-
лідженні ВР класу нітроефірів та нітроамінів (гексоген, октоген, 
ТЕН);

–  методика відділу криміналістичної ідентифікації (ВКІ), Єрусалим, 
Ізраїль, є найчутливішою для визначення всіх найбільш поширених 
органічних вибухових речовин нітроароматочного ряду, вибухових 
речовин класів нітроамінів та нітроефірів.
За результатами проведених нами експериментів встановлено, що 

найкраще метод тонкошарової хроматографії для дослідження вибу-
хових речовин нітроароматичної будови, класів нітроамінів та нітро-
ефірів методом ТШХ проявляє себе у випадку елюювання в системі 
розчинників бутилацетат-гептан, яка на сьогодні майже не знайшла 
свого застосування. Найбільш чутливим реактивом для детектування 
вибухових речовин виявився реактив Гріса (Грісс 1 та Грісс 2 при послі-
довній обробці), незважаючи на досить трудомісткий спосіб підготовки 
до детектування — попереднє руйнування слідових кількостей ВР на 



335

хроматографічній пластинці. При цьому застосування кількох методик 
дослідження ВР та продуктів вибуху, безумовно, підвищить інформа-
тивність та достовірність отриманих результатів методом ТШХ.

Враховуючи вищевикладене, пропонується в першу чергу викорис-
товувати методику відділу криміналістичної ідентифікації (ВКІ), Єру-
салим, Ізраїль, яка виявилася найбільш універсальною та ефективною 
за своїми результатами у порівнянні з іншими методиками.
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резюме
В статье проанализированы разные методики исследовании взрывчатых веществ 

и продуктов взрыва методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). На основании про-
веденных исследований предложены методики, которые позволяют использовать опти-
мальные условия хроматографического анализа с учетом разных подходов элюирования 
и детектирования наиболее распространенных взрывчатых веществ нитроорганической 
природы.
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Summary
Analyzed in the article different methods research of explosives and explosive products by 

thin layer chromatography (TLC). Based on our investigations, we proposed techniques that use 
the optimal conditions of chromatographic analysis, given the different approaches elution and 
detection of the most common explosives nitro organic nature.

О.м. шабля, канд. техн. наук,  
ст. науков. співробітник, зав. відділом, 

м.В. полякова, головн. судовий експерт

Одеський НДІ судових експертиз

ОсОблиВОсті експертНОгО дОсліджеННя  
ОзНак ОригіНальНОсті цифрОВих ВідеО-

зВукОзаписіВ у разі НемОжлиВОсті  
дОслідити пристрій запису

Розглянуті окремі аспекти проведення судової експертизи матеріалів та 
засобів відео-звукозапису, пов’язані з дослідженням цифрових відео-
звукозаписів при вирішенні питання з визначення ознак їх оригінальності 

за умови неможливості дослідити пристрій запису

На поточний час значну кількість матеріалів, що надаються для 
проведення судової експертизи матеріалів та засобів відео-звукозапису, 
складають оптичні носії та флеш-накопичувачі з мультимедійними 
файлами, що містять відео-звукозаписи. Серед іншого, перед експер-
том у переважній більшості випадків ставляться питання, пов’язані з 
виявленням ознак порушення неперервності та цілісності первинних 
відео-звукозаписів (так званих ознак “монтажу”), що прямо або опосе-
редковано пов’язано з встановленням походження відео-звукозаписів, 
що містяться на наданих носіях. Загальноприйнятий методичній під-
хід до вирішення подібних питань передбачає необхідність спочатку 
дослідити пристрій, на якому записи були здійсненні, та упевнитися 
в тому, що надані для дослідження відео-звукозаписи є первинними 
(оригіналами). Вважається, що ознаки “монтажу” доцільно шукати 
лише на оригінальному відео-звукозаписі. Тобто, вимога надання 
на експертне дослідження оригіналу запису разом з пристроєм, на 
якому цей оригінальний запис був здійснений, є обов’язковою для 
вирішення комплексу ідентифікаційних та діагностичних питань в 
межах спеціальності 7.1 “Технічне дослідження матеріалів та засобів 
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відео-звукозапису”, що прямо висловлено у чинній редакції Науково-
методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових 
експертиз (Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.98 р. № 53/5). 
Але дуже часто пристрої запису для досліджень не надаються. Більше 
того, найчастіше записи, які доручено дослідити, зі всією очевидністю 
є не первинними (оригіналами), а копіями, скопійованими на надані 
для дослідження носії. За таких обставин експерт має дві можливості. 
Перша можливість є очевидною та полягає в мотивованій відмові від 
вирішення діагностичного питання з посиланням на неможливість 
дослідити пристрій запису. Нижче буде розглянута інша можливість, 
пов’язана зі спробою застосувати експертні підходи для вирішення 
поставлених питань в умовах відсутності пристрою запису. Пропо-
нується використати всю наявну в розпорядженні експерта апріорну 
інформацію (зрозуміло, якщо така існує) та на її підставі сформулювати 
певні припущення щодо механізму створення записів. У подальшому 
вже звичайним експертним шляхом ці припущення можуть бути або 
підтверджені, або спростовані. Так, з двома описаними можливостями 
експерт зіштовхується в ситуації, коли запис на оптичний диск вико-
нана з використанням програми “Nero BurningROM” (тобто файли є 
копіями), жодні пристрої запису для досліджень не надані, але з мате - 
ріа лів досудового слідства вбачається, що певна подія (відео-звуко-
записи якої підлягають дослідженню) фіксувалася за допомогою прист-
рою конкретної моделі. У цьому випадку експерт може, наприклад, 
спробувати вирішити питання: “Чи могли записи, чиї копії містяться 
на наданому цифровому носії, бути виконані з застосуванням пристрою 
цієї конкретної моделі?”. Наявність апріорної інформації відносно ви-
користаного пристрою дозволяє зробити припущення, що це дійсно 
так і було. Тоді стратегія експертного дослідження наданих записів має 
бути спрямована на визначення ознак, які підтверджують або спрос-
товують зазначену апріорну інформацію. Можливий експрес-метод 
підтвердження або спростування припущення відносно механізму за-
пису можна проілюструвати на прикладі звукозаписі (це ж саме можна 
застосовувати також до відеозаписів).

Цифровий звук отримується шляхом кодування відповідного ана-
логового сигналу [1]. Сучасні системи кодування використовують різні 
за складністю алгоритми [2]. При кодуванні значуща для подальшого 
відтворення інформації (наприклад, інформації про амплітуду та час-
тоту звукового сигналу) зберігається на цифрових носіях у вигляді 
файлів спеціальних форматів. Формат представлення звукових даних 
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в цифровому вигляді залежить від реалізованого в аналого-цифровому 
перетворювачі способу квантування. Обраний формат файлу визначає 
структуру та особливості представлення звукових даних для збереження 
у пам’яті комп’ютеру. Для усунення надлишковості даних використо-
вуються кодеки. Мультимедійні формати можна розділити на формати 
без стискання (наприклад, на основі імпульсно-кодової модуляції  
PCM); зі стисканням без втрат (наприклад, на основі адаптивної різни-
цевої імпульсно-кодової модуляції ADPCM); зі стисканням та втратами 
(наприклад, MPEG).

Сучасні цифрові пристрої відео-звукозапису для збереження даних 
використовують або спеціальну, власну файловою структуру (ФС), або 
широко поширену ФС FAT. Наприклад, до перших можна віднести 
диктофони “Olympus” моделей VN-480PC, VN-960PC, VN-2100PC, 
VN-3100PC, VN-4100PC, DS-20, W-20, до других — відеореєстратор 
моделі “PV-500”.

Для пристроїв запису з власною ФС у комплект поставки входить 
спеціальне програмне забезпечення (ПЗ), призначене для переносу 
(копіювання) даних з пам’яті пристрою на накопичувач комп’ютеру.

Оглянемо стисло основні загальновідомі технічні характеристики 
окремих моделей перелічених вище пристроїв запису, що впливають на 
параметри створених ними мультимедійних файлів [3].

Диктофони “Olympus” перелічених моделей можна підключити до 
комп’ютеру за USB з’єднанням та скопіювати дані з вбудованої пам’яті 
пристрою у пам’ять комп’ютеру з операційною системою Microsoft 
Windows за допомогою ПЗ “Olympus Digital Wave Player”. Під час копі-
ювання дані перетворюються з внутрішнього формату у файл формату 
“WAV”. Але існують моделі (наприклад, “Olympus” VN-8500PC), які 
для зберігання даних використовують загальновідомі формати (напри-
клад, “WMA”) та підключаються безпосередньо по USB-порту ПК як 
флеш-накопичувачі.

Диктофони “Olympus” моделей VN-480PC і VN-960PC мають вбу-
довану пам’ять розміром 64МБ і 128МБ відповідно та забезпечують 
три режими запису (HQ, SP, LP) із застосуванням кодування сигналу 
за алгоритмом ADPCM, що зумовлює певну якість монофонічного 
звукозапису (високу, стандартну та тривалий звукозапис з пониже-
ною якістю). Для запису та розміщення файлів у пам’яті диктофо-
ну доступні три теки — “A”, “B” і “C”. Існує також тека “Розклад”  
(або “S” — Schedule), призначена для збереження звукових нагаду-
вань про події. В кожну з чотирьох тек можна записати не більше 100 
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файлів. Дані пристрої мають можливість голосової активації звуко- 
запису (VCVA).

Диктофони “Olympus” наступного модельного ряду (VN-2100PC, 
VN-3100PC і VN-4100PC) підтримують вже чотири режими запису 
(XHQ, HQ, SP, LP) із застосуванням кодеку ADPCM+CELP. Для запису 
та розміщення файлів у пам’яті диктофону доступні теки: “A”, “B”, “C”, 
“D” та “Розклад”. В кожну з тек можна записати до 100 файлів. Дані 
пристрої мають можливість голосової активації звукозапису (VCVA). 
Дані диктофони оздоблені вбудованою пам’яттю розміром 64МБ, 
128МБ і 256МБ у відповідності до моделі.

При копіюванні даних з пам’яті диктофонів “Olympus” моделей 
VN-2100PC, VN-3100PC і VN-4100PC забезпечується кодування моно-
фонічної аудіо-інформації з частотою дискретизації у відповідності до 
якості вихідного звукозапису: XHQ та HQ — з частотою 22,050 кГц, 
SP — з частотою 11,025 кГц та LP — з частотою 8,000 кГц. При цьому 
під час копіювання з внутрішньої пам’яті перелічених пристроїв ім’я 
файлу звукозапису на носії комп’ютера формується автоматично та 
до його складу входять ім’я теки і наскрізний номер запису в пам’яті 
диктофону.

Диктофон “Olympus” моделі “DS-20” оздоблений вбудованою 
пам’яттю розміром 128 МБ для розміщення звукової інформації у фор-
матах WMA та DSS у п’ятьох теках: “A”, “B”, “C”, “D” і “E”. Записи 
з якістю Stereo HQ, Stereo SP та HQ (частота дискретизації 44,1 кГц) 
зберігаються у файлах формату “WMA”, з якістю SP (частота 12 кГц) та 
LP (8 кГц) — у файлах формату “DSS”. В кожну з тек можна записати 
не більше 199 звукових файлів, тобто загалом не більше 995. Даний 
диктофон має можливість голосової активації звукозапису. Диктофон 
можна підключити до комп’ютеру за USB з’єднанням та за допомогою 
ПЗ “Olympus DSS Player” провести копіювання звукових даних з вбудо-
ваної пам’яті пристрою у пам’ять комп’ютеру з ОС сімейств Microsoft 
Windows та Mac OS X. При цьому ім’я файлу формується автоматично 
під час копіювання та у його склад входять назва диктофону “DS20” і 
наскрізний номер запису в пам’яті диктофону.

Для підвищення наочності в Таблиці 1 зведені загальні характерис-
тики, притаманні записам, одержаним з використанням зазначених 
диктофонів лінійки “Olympus”.

Наприклад, на підставі даних, наведених в Таблиці 1, у разі дослід-
ження файлу на ім’я “DW_A0012.WAV” з монофонічним звукозаписом 
з частотою дискретизації 22,050 кГц, можна підтвердити припущення 
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щодо використання для первинного звукозапису цифрового диктофону 
“Olympus” моделі “VN-480PC” в режимі HQ, якщо таке припущення 
було зроблене за результатами вивчення матеріалів справи. Однак важ-
ливо враховувати, що підтвердження припущення є найменш цікавим 
результатом експертного дослідження, оскільки такий висновок по суті 
справи є ймовірним.

Таблиця 1.  Загальні характеристики записів, одержаним з використанням окремих 
диктофонів лінійки “Olympus”

Л
и

те
ра

Диктофон Olympus

W-20 VN-480PC
VN-960PC

VN-2100PC
VN-3100PC
VN-4100PC

DS-20

Ім’я файлу “DW_ЛХХХХ.WAV”

Ім
’я

 ф
ай

лу
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S

20
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Х
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Х
.
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”

Ім
’я

 ф
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лу
 

“D
S

20
Х

Х
Х

Х
.

D
S

S
”

Частота дискретизації звукового сигналу, кГц

Канали

1 2/1 1 1

А 22,050; 11,025; 
8,000

22,050; 11,025; 
8,000

22,050; 11,025; 
8,000

44,100; 11,025; 8,000

B 22,050; 11,025; 
8,000

22,050; 11,025; 
8,000

22,050; 11,025; 
8,000

44,100; 11,025; 8,000

C — 22,050; 11,025; 
8,000

22,050; 11,025; 
8,000

44,100; 11,025; 8,000

D — — 22,050; 11,025; 
8,000

44,100; 11,025; 8,000

E — — — 44,100; 11,025; 8,000

S — 22,050; 11,025; 
8,000

22,050; 11,025; 
8,000

—

Зовсім інша ситуація, коли при тому самому припущенні досліджен-
ню підлягає файл на ім’я “DW_C0012.WAV” з монофонічним звукоза-
писом з частотою частоту дискретизації 44,100 кГц. Відповідно до даних 
табл. 1, диктофон Olympus” моделі “VN-480PC” не може забезпечити 
таку частоту квантування, що спростовує зроблене припущення щодо 
використання для запису оригіналу диктофону “VN-480PC” в режимі 
HQ. Таке спростування має значне інформаційне наповнення, оскіль-
ки свідчить або про недостовірність документів, на яких формувалася  
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апріорна інформація про механізм створення записів, або про здійс-
нення маніпуляцій з самими записами.

Підсумовуючи вищевикладене, можна запропонувати таку послі-
довність дій експерта при вирішенні питання, пов’язаного з оцінкою 
наявності певного пристрою у тракті цифрового відео-звукозапису:

1. Оглянути та повно описати надані для проведення експертизи 
носії з відео-звукозаписами. Оскільки мова йде про записані на носіях 
файли з відео-звукозаписами, необхідно мати на увазі, що імена файлів 
мають суттєву ідентифікаційну значущість.

2. Якщо для проведення досліджень наданий окремий цифровий 
носій, наприклад, твердотільний (флеш) накопичувач або SD-картка, 
доцільно створити електронний образ цього носія та всі подальші дос-
лідження проводити безпосередньо з ним.

3. Дослідити характеристики кодування медіаданих, записаних у 
файлі, із застосуванням, наприклад, вільного ПЗ “Mediainfo”.

4. Спираючись на такі дані, як ім’я файлу з його розширенням, та 
такі характеристики відео-звукозапису, що міститься у файлі, як час-
тота дискретизації, бітова глибина, кількість каналів, кодек, роздільна 
здатність, частота кадрів тощо, можна оцінити доречність припущення, 
що первинний запис був зроблений заме з застосування конкретного 
пристрою (при наявності достатніх підстав для такого припущення.

5. У разі можливості дослідити пристрій запису експерт робить 
тестові (експериментальні) записи та проводить повний комплекс їх 
порівняльних досліджень з наданими записами і робить експертні ви-
сновки відповідно до вимог методик [4, 5].

6. У разі неможливості дослідити пристрій відео-звукозапису екс-
перт, спираючись на отримані дані (п.4), підтверджує або спростовує 
наявну в його розпорядженні апріорну інформацію щодо застосування 
конкретного пристрою у тракті запису.

Зрозуміло, що подібні спрощені підходи доречно застосовувати 
при відсутності можливості провести всебічне експертне дослідження в 
повному обсязі, але в окремих випадках застосування подібних експрес-
методів аналізу записів можуть виявитися корисними.

список використаної літератури
 1. Марпл.-мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения / С.Л. Марпл. 

-мл. — М.: Мир, 1990. — 584 с.
 2. Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. Цифровая обработка речевых сигналов / Л.Р. Рабинер, 

Р.В. Шафер; пер. с англ. под ред. М.В. Назарова, Ю.Н. Прохорова. — М.: Радио и 
связь, 1981. — 495 с.



342

 3. Головна сторінка компанії Olympus [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.olympus.ua/.

 4. Методичні основи виявлення слідів цифрової обробки аналогових та цифрових 
фонограм : звіт про НДР / МЮ України, ЛНДІСЕ, КНАВСУ. — Львів, 2007. — (рег. 
№ 7.1.06).

 5. Дослідження структур аудіо файлів записаних за допомогою цифрових диктофонів 
(методика): Звіт про НДР (заключний) / МЮ України, ХНДІСЕ, наук. керівник:  
О.І. Бренедель, викон.: Н.О. Шеметова, С.В. Стороженко, С.О. Лосєва, О.А. Наза-
рова, А.І. Роман, В.В. Хоша. — Х., 2011.

резюме
В статье рассмотрены особенности экспертного исследования, направленного на 

установление механизма осуществления видео-звукозаписей в случае невозможности 
исследовать устройство записи. Предложенный экспресс-метод оценки достоверности 
гипотезы об устройстве, использованном для фиксации первичной записи, в отдельных 
случаях позволяет повысить достоверность экспертных выводов.

Summary
In the article the specifics of the forensic examination video- and audio recordings are 

considered that is directed at the ascertaining the mechanism of the recording when it is 
impossible to examine the recording device. The suggested express method of the assessment of 
the reliability of a hypothesis of the device used for fixing the primary record allows in separate 
cases to increase the reliability of expert conclusions.

В.с. рукавішников, провідн. судовий експерт

Одеський НДІ судових експертиз

деякі аспекти ВикОристаННя  
файл-меНеджеру “tOtal COMMandeR” у якОсті 

дОпОміжНОгО іНструмеНту при прОВедеННі 
експертиз ВідеО-зВукОзапису

у цій статті міститься огляд файлового менеджеру “Total Commander” у якості 
інструменту для розрахунку контрольних сум при проведенні досліджень 

відео-звукозапису.

Сучасний стан розвитку цифрової та обчислювальної техніки пока-
зав, що для кожного пересічного громадянина наявність та використан-
ня апаратури цифрового відео-звукозапису стало звичайним явищем, 
як і копіювання отриманих записів на різноманітні цифрові носії. На 
поточний момент для проведення експертизи відео-звукозапису файли, 
що містять відео-звукозаписи та звукозаписи, надходять на наступних 
видах цифрових носіїв:
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–  у внутрішній пам’яті цифрових пристроїв запису, які для передачі 
даних до персонального комп’ютеру використовують спеціалізоване 
програмне забезпечення;

–  у внутрішній пам’яті цифрових пристроїв запису, які операційною 
системою визначаються як твердотільні накопичувачі інформації;

–  на твердотільних носіях (картках пам’яті, флеш-носіях);
–  на оптичних носіях (CD та DVD дисках).

Простота та доступність копіювання файлів, які містять у собі 
відео-звукозаписи, з одного виду носія на інший ставить перед екс-
пертом питання про необхідність однозначної ідентифікації даних у 
файлі. Майже таку саму проблему було вирішено при передачі даних 
по цифрових мережах зв’язку. Для перевірки цілісності переданих через 
цифрову мережу зв’язку даних використовують розраховані за певними 
алгоритмами так звані контрольні суми [1], основані на криптографіч-
них хеш-функціях [2].

Розповсюдженні на сьогоднішній день алгоритми розрахунку конт-
рольних сум дають високу гарантію того, що для різних наборів даних 
(різних файлів) не буде розрахована одна й та сама контрольна сума, а 
щонайменша зміна у вхідному наборі даних (файлі) призведе до значної 
зміни розрахованої контрольної суми [3].

Найбільш розповсюдженим алгоритмом розрахунку контрольних 
сум на сьогоднішній день є алгоритм MD5 [4]. За цим алгоритмом 
розраховується 128-бітний хеш, який однозначно описує набір даних 
(файл). Контрольна сума, розрахована за алгоритмом MD5, являє со- 
бою послідовність з тридцяти двох шістнадцяткових цифр.

Алгоритм MD5 поступово здає позиції більш криптозахищеним ал-
горитмам, наприклад, таким як SHA-1 [5], який рекомендовано у якості 
основного алгоритму у державних установах США. За алгоритмом 
SHA-1 розраховується 160-бітний хеш, який являє собою послідовність 
з сорока шістнадцяткових цифр.

Для розрахунку контрольних сум використовується різноманітне 
програмне забезпечення як вільне, так і пропрієтарне. Далі йде описан-
ня про використання в експертній практиці пропрієтарного файлового 
менеджера “Total Commander” [6] з встановленим російськомовним 
пакетом локалізації інтерфейсу.

На рис. 1 показаний зовнішній вигляд головного вікна програмного 
забезпечення “Total Commander”.

Самий простий спосіб розрахунку контрольної суми з використан-
ням “Total Commander” — це встановити курсор на файл або обрати 
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групу файлів та в меню “Файл” 
обрати пункт “Подсчитать 
CRC-суммы” (див. рис. 2)

В вікні налаштувань роз-
рахунку контрольних сум 
(див. рис. 3) обрати алгоритм 
хешування, а у разі розрахун-
ку сум для декількох файлі в 
залежності від необхідності 
встановити чи не встановлю-
вати відмітку напроти пункту 
“Для каждого файла создать 
отдельный CRC-файл”.

Після натискання “ОК” бу - 
де запущено процес розрахун-
ку, тривалість якого залежіть 
від розміру файлу та продук-
тивності комп’ютера, на якому 
запущено процес розрахунку. 
В результаті роботи цієї функ-
ції буде отримано файл з роз-
ширенням “md5” чи “sha” 

Рис. 1. Головне вікно програмного забезпечення “Total Commander”

Рис. 2. Вибір в меню пункту “Посчитать 
CRC-суммы”
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(залежіть від обраного алгоритму 
хешування) та з іменем, яке відпо-
відає імені файлу, для якого роз-
раховувалась контрольна сума. У 
випадку розрахунку контрольних 
сум декількох файлів ім’я файлу з 
контрольними сумами буде відпо-
відати імені папки, у якій файли 
знаходяться.

Файли з розширенням “md5” чи “sha” можна відкрити для пере-
гляду будь-якою програмою, яка дозволяє редагувати текстові файли. 
Розрахована контрольна сума має наступний вигляд:

144a4cc13ccf33539f9c3a5cbd75b5c4 *Some Video 1.avi
0578538b814e73a829290b64d40cf1db *Some Video 2.avi
a9a2f1b78802ebe62f30a66ceb7af62c *Some Video 3.avi
Як вже було згадано раніше, функціональні можливості програм-

ного забезпечення “Total Commander” можуть бути значно розширенні 
завдяки використанню системи плагінів [7]. Серед сайтів, які існують в 
міжнародній мережі Інтернет, слід звернути увагу на сайт http://wincmd.
ru/, на якому розміщено як інформацію про сам файловий менеджер, 
так і множина плагінів до нього.

Для вирішення завдання розрахунку контрольних сум у нагоді може 
статися плагін “wdHash” [8, 9].

Процедура додання нового плагіну у “Total Commander” доволі лег-
ка — для цього достатньо відкрити архів з плагіном (у даному випадку 
файл з іменем “wdhash.rar”) двічі натиснувши лівою кнопкою миші 
на файлі архіву чи один раз натиснувши клавішу “Enter”. При цьому 
“Total Commander” розпізнає, що є спроба відкрити архів, який містить 
файли плагіну, та запропонує встановити його (див. рис. 4). Після того, 
як погоджено встановлення плагіну необхідно виконати ще два кроки: 
погодитись з шляхом встановлення (див. рис. 5) та закрити вікно керу-
вання плагінами (див. рис. 6), натиснувши кнопку “ОК”.

Рис. 3.  Налаштування розрахунку 
контрольної суми

Рис. 4. Вікно попередження про встанов-
лення плагіну

Рис. 5. Вікно, в якому вказане розта-
шування встановленого плагіну
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Для використання плагіну 
“wdHash” необхідно налашту-
вати набор колонок (див. рис. 
7) у вікні “Total Commander”, 
для чого необхідно навести по-
кажчик миші на набір колонок 
та натиснути праву клавішу, в 
меню, що відкриється, обрати 
пункт “Настроить наборы ко-
лонок” (див. рис. 8).

У вікні керування набора-
ми колонок (див. рис. 9) слід 
натиснути “Новый” у випадку 
створення нового набору або 
“Правка” у випадку редагуван-
ня вже існуючого.

Вікно налаштування на- 
бору колонок показано на  
рис. 10.

Додавши колонку для 
контрольної суми, слід вказа-
ти, які дані будуть міститись у 
колонці. 

Для цього натиснувши  
кнопку “+” в меню, що з’я-
виться, в розділі меню “wd 
Hash” обрати необхідний ал-
горитм (див. рис. 11).

Після налаштування та збе - 
реження набору колонок необ-
хідно натиснути правою клаві-
шею миші на поточному наборі 
колонок та обрати у переліку 
ім’я створеного набору (при-
клад — див. рис. 12).

Приклад того, як вигляда-
ють результати роботи плагіну 
“wdHash”, можна побачити на 
рис. 13.

Рис. 6. Вікно керування плагінами

Рис. 7. Фрагмент знімку екрану з набором 
колонок

Рис. 8. Вибір в меню “Настроить наборы 
колонок”

Рис. 9. Вікно керування наборами коло-
нок
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Рис. 10. Вікно редагування набору колонок: 1 — ім’я для набору; 2 — для додан-
ня нової колонки слід натиснути цю кнопку; 3 — у випадку помилки ця кнопка 
дозволяє видалити колонку; 4 — обрати, які саме дані будуть виводитись у колонці, 
можна за допомогою кнопки “+”; 5 — кнопка “Применить” використовується для 
збереження результатів налаштування; 6 — кнопка “ОК” використовується для 
закриття вікна

Рис. 11. Меню додання у набір 
колонок колонки з контрольною 
сумою

Рис. 12. Вибір для використання у “Total 
Commander” налаштованого набору ко-
лонок

Рис. 13. Результат роботи плагіну “wdHash”

Одним із способів додання до Висновку експерта розрахованих 
контрольних сум буде наступний: у меню “Инструменты” обрати пункт 
“Копировать содержимое всех колонок” (скопіює записи всіх колонок 
у буфер обміну) чи “Сохранить содержимое всех колонок в файл”. 
Окремі записи розділені табуляцією, що дозволяє легко перетворити 
текстові записи на таблицю.
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резюме
Данная статья содержит краткую инструкцию по использованию файлового ме-

неджера “Total Commander” в качестве средства для расчёта контрольных сумм файлов, 
поступающих для проведения экспертизы видео-звукозаписи. Изложен процесс уста-
новки нового плагина на примере “wdHash” и способы получения контрольных сумм 
для помещения их в текст заключения экспертизы.

Summary
This article is a brief instruction on the use of a file manager “Total Commander” as a way 

to calculate the checksum of files received for the examination of video recordings. Set out to 
install a new plugin, for example “wdHash”, and methods of making the checksum to be placed 
in the conclusions of the examination.

і.О. струк, зав. лабораторією, 
Ю.с. харабуга, ст. науков. співробітник

Львівський НДІ судових експертиз

ВизНаЧеННя терміНіВ “ОригіНальНа фОНОграма” 
та “дублікат фОНОграми”  

при судОВО-експертНОму дОсліджеННі 
цифрОВих зВукОзаписіВ

Відповідно до діючої редакції Науково-методичних рекомендацій 
з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних 
досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 
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8.10.1998 № 53/5 [1], для встановлення технічних умов та технології 
отримання відеозвукозапису на дослідження надається оригінальна 
фонограма.

Під оригіналом (первинною фонограмою) розуміють фонограму, 
виконану в результаті запису звукового сигналу безпосередньо від 
першоджерела [2]. Подібне визначення терміну “оригінал фоногра-
ми” міститься у Інструкції про порядок фіксування судового процесу 
технічними засобами в загальних судах України, затвердженої наказом 
Державної судової адміністрації України від 21.07.2005 р. № 84 [3], яка 
втратила чинність на підставі наказом Державної судової адміністрації 
України від 20.09.2012 № 108 у зв’язку із затвердженням Інструкції про 
порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу 
(судового засідання) [4]. Діюча редакція інструкції оперує лише такими 
поняттями, як “фонограма судового процесу (судового засідання)”, 
“архівна копія фонограми”, “робоча копія фонограми” та “дублікат 
архівної копії фонограми”. При цьому під архівною копією фоногра-
ми розуміється запис копії фонограми з вбудованого носія комплексу 
звукозапису на диск для лазерних систем зчитування, що має статус 
оригіналу та призначений для довготривалого зберігання в архіві. Та-
ким чином, перед нами прецедент у законодавстві України, коли статус 
оригіналу має копія фонограми. Що стосується дублікату архівної копії 
фонограми, то він виготовляється з архівної копії фонограми у випадку 
виявлення зниження якості зчитування даних з неї, зберігається разом 
з архівною копією фонограми і замінює її лише під час виготовлення 
робочих копій фонограм.

За основним значенням термін “копія” означає точне відтворення 
чого-небудь, що цілком відповідає оригіналу [5].

Для копіювання фонограми або сигналу необхідно, щоб один з 
пристроїв, сполучених між собою по аналоговому або цифровому 
інтерфейсу, працював в режимі відтворення, а інший в режимі запису. 
При цьому, аналоговий звуковий інтерфейс, як правило, реалізується у 
вигляді лінійних входів/виходів, виходу на головні телефони (навушни-
ки), мікрофонного входу, а цифровий — у вигляді S/PDIF (Sony/Philips 
Digital Interface) або AES/EBU. В процесі копіювання з використанням 
аналогового інтерфейсу до сигналу неминуче привносяться спотворен-
ня, пов’язані в т.ч. з різним динамічним діапазоном пристроїв відтво-
рення і запису звуку, їх нелінійністю, дією на канал запису-відтворення 
зовнішніх джерел электро-магнитного випромінювання і тому подібне.  
У зв’язку з цим звуковий сигнал, скопійований з використанням ана-
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логового інтерфейсу, завжди відрізняється від оригінального. При 
копіюванні звуку з використанням стандартного S/PDIF (AES/EBU) 
цифрового інтерфейсу подібні спотворення практично виключені.

Окремим випадком копіювання фонограми є отримання цифрової 
копії аналогової фонограми: аналоговий сигнал подається з ліній-
ного виходу пристрою відтворення або виходу головних телефонів 
на лінійний або мікрофонний вхід звукової карти ПК або цифрово-
го диктофона/магнітофона. А щоб скопіювати частину фонограми, 
досить відтворити або записати відповідну частину відтворюваної  
фонограми.

Слід звернути увагу на те, що комп’ютерні інтерфейси, напри-
клад, USB, не є звуковими інтерфейсами: неможливо, з’єднавши два 
комп’ютери за допомогою USB, записати за допомогою одного ПК 
звук, який відтворюється на іншому ПК

Найбільш універсальним способом зберігання цифрової інформації 
є файл. Робота з файлами, в т.ч. їх копіювання, перенесення (копію-
вання на нове місце з наступним видаленням із старого), здійснюється 
засобами операційних систем. При цьому зазвичай копіювання здійс-
нюється без відтворення інформації, що у ньому міститься: далеко не 
завжди вдається відтворити без відповідного програмного забезпечення 
видео- і звукову інформацію, що міститься в медіа файлі, а ось копію-
вати файл можна скільки завгодно. З цього зрозуміло, що процедури 
“копіювання файлу” і “копіювання фонограми” мають різний зміст і 
призводять до різних результатів.

Таким чином, при копіюванні файлу, по-перше, копіюється не 
сигнал, а створені на його основі код, по-друге, неможливо скопіювати 
частину файлу, відповідну певному фрагменту фонограми. Крім того, 
отримана в результаті копіювання файлу фонограма продовжує містити 
звуковий сигнал від першоджерела.

Слід зазначити, що при використанні пристрою цифрового звуко-
запису оцифрований сигнал спочатку накопичується в швидкодіючій 
буферній пам’яті, а потім порціями переноситься або копіюється в 
основну пам’ять (жорсткий диск, карту пам’яті і тому подібне). Очевид-
но, що називати записану таким чином фонограму копією некоректно, 
оскільки наявність копії має на увазі існування фонограми-оригіналу. 
А фонограма-оригінал у такому разі відсутній.

Також під час процедури дефрагментації жорсткого диска “фраг-
менти” файлу можуть бути перенесені з однієї області носія в іншою. 
Очевидно, що подібне копіювання некоректне ототожнювати з копію-
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ванням фонограми. Файл, як містив фонограму-оригінал, так і продов-
жує її містити [6].

У випадку запису інформації на змінну носій інформації сучасні 
програмні засоби дозволяють зробити її по-секторну копію, які не-
можливо відрізнити від оригіналу.

Виходячи з наведеного, визначення питання щодо повної оригі-
нальності фонограми (чи саме на цей носій інформації здійснювався 
первинний запис) є просто технічно неможливе та втрачає сенс, оскіль-
ки точні цифрові копії фонограм у відмінності від аналогових копій 
нічим не відрізняються від оригіналів.

З іншого боку як показує експертна практика, експертам прихо-
диться мати справу з випадками, коли під виглядом оригіналів на екс-
пертизу надають фонограми, отримані внаслідок перезаписування по 
аналоговим каналам або шляхом конвертації файлу у інший формат або 
під час збереження після редагування файлу. У зв’язку з цим доцільно 
впровадити таке поняття, як дублікат фонограми.

Згідно словнику, під дублікатом розуміється другий примірник до-
кумента, що має таку ж юридичну силу, як і оригінал [5]. Для того, щоб 
з точки зору судової експертизи відео- звукозапису копія звукозапису 
могла вважатися дублікатом, вона має відповідати наступним умовам:
–  фонограма звукозапису, що міститься у дублікаті запису, має бути 

ідентичною оригіналу, тобто не піддаватися будь-якому перекоду-
ванню під час копіювання;

–  відомо юридичне походження копії запису, підтверджене супровід-
ними документами до дублікату.
У випадку відсутності документів про виготовлення дублікату запису 

(записів) або належне його виготовлення, що привело до зміни первин-
ної інформації або може привести до підміни носія інформації сторон-
ньою особою (носій не підписаний та/або у документі не сказаний його 
серійний номер), копія запису не може вважатися дублікатом.
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судебНО-лиНгВистиЧеская экспертиза устНОй 
реЧи: теОретикО-прикладНые прОблемы

Необходимость в обращении к вопросам, рассматриваемым в дан-
ной работе, обусловлена как несовершенством знаний, используемых 
при проведении экспертно-лингвистического исследования устной 
речи, так и наличием внутренних и внешних методологических и иных 
противоречий, которые препятствуют нормальному функционирова-
нию и дальнейшему развитию данного вида исследований.

Некоторые из упомянутых противоречий обусловлены историче-
скими факторами формирования экспертных исследований записей 
устной речи. Обычно разработка нового экспертного направления 
на чинается, когда 1) существующие методы исследования материала 
не дают стопроцентной уверенности в объективности полученных 
выводов, что вызывает необходимость получения дополнительных до-
казательств их обоснованности, в том числе и с использованием специ-
альных знаний из других областей науки; 2) развитие научных знаний 
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позволяет вовлечь в поле экспертных исследований новые веществен-
ные доказательства с целью получения информации о фактических 
данных, имеющих отношение к рассматриваемому уголовному делу.

К моменту формирования экспертно-лингвистического исследо-
вания устной речи судебными и правоохранительными органами уже 
активно использовалась судебно-автороведческая экспертиза, при 
проведении которой решались разноплановые идентификационные, 
классификационные и диагностические задачи в отношении информа-
ции, содержащейся в письменных текстах. Наверное, было бы законо-
мерным, чтобы новое экспертное направление сформировалось тогда 
именно в орбите уже существующего родственного вида экспертизы с 
целью расширения “горизонтов” применения лингвистических знаний 
в экспертной практике.

Тем не менее, судебно-лингвистическое исследование устной речи 
получило “прописку” в экспертной практике в качестве лишь одного 
из дополнительных методов исследования звучащей речи в рамках 
фоноскопической экспертизы, при проведении которой решались за-
дачи, имеющие отношение как к техническим аспектам осуществления 
видеозвукозаписи (например, установление признаков монтажа записи, 
применяемых средств видеозвукозаписи и т.п.), так и к вопросам иден-
тификации физическими методами голосовых особенностей диктора, 
речь которого зафиксирована на техническом носителе видеозвуко-
вой информации. Использование при проведении фоноскопической 
экспертизы дополнительных лингвистических методов исследования 
устной речи было обусловлено пониманием несовершенства возмож-
ностей проведения идентификации голосовых особенностей диктора 
только физическими методами, равно как и идентификации диктора 
только по признакам его голоса вообще. Развитие знаний о механизмах 
порождения и реализации устной речи показало, что рассмотрение 
голосовых (акустических) характеристик в отрыве от многообразных 
аспектов формы и содержания речи, выходящих за рамки физическо-
го исследования, приводит к фрагментарности, незавершенности, а 
иног да и к ошибочности идентификационного исследования личности 
говорящего. Поэтому и возникла необходимость, с одной стороны, 
в дополнении физических методов исследования голоса иными, не-
техническими методами, позволяющими выявлять индивидуальные, 
диалектные, возрастные и иные особенности произношения, а с другой 
стороны, — в целом расширить круг вопросов экспертизы устной речи, 
решения которых требовала оперативная, следственная и судебная 
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практика и которые, в свою очередь, выходили за рамки компетенции 
сложившейся на то время фоноскопической экспертизы.

Аналогичная картина в свое время наблюдалась при формировании 
экспертных исследований письменной речи (судебно-автороведческой 
экспертизы). Вплоть до 70–х годов прошлого столетия лингвисти-
ческие знания выполняли вспомогательную роль при исследовании 
документов, когда признаки письменной речи использовались лишь 
для подкрепления выводов почерковедческой экспертизы. Картина 
изменилась с появлением работ выдающегося харьковского ученого  
С.М. Вула, среди которых следует особо отметить его “Криминалис-
тическое исследование признаков письменной речи” [1] и “Теорети-
ческие и методические вопросы криминалистического исследования 
письменной речи” [2].

Совершенно логично, что, несмотря на “пребывание” в фоноско-
пической экспертизе, лингвистические исследования устной речи фор-
мировались, прежде всего, на методологической основе родственной 
судебно-автороведческой экспертизы письменной речи.

Таким образом, новое экспертное направление сложилось на науч-
но-методической основе родственного вида экспертизы, но в рамках со-
вершенно другого по своей гносеологической природе вида и на основе 
общности не объекта или предмета исследования, а материального но-
сителя. Так, исследования письменной речи (судебно-автороведческая 
экспертиза) отнесены к экспертизе документов, т.к. письменная форма 
речи фиксируется на материальных носителях — документах, а исследо-
вания устной речи отнесены к экспертизе материалов видеозвукозапи-
сей, потому что устная речь фиксируется в материальных носителях —  
звукозаписях (аудиокассеты, аудиодиски и др.).

Некоторый “перекос” в формате рассматриваемых видов эксперт-
ных исследований со временем стал причиной возникновения проб-
лем, связанных и с расширением круга решаемых задач, и с развитием 
новых направлений, востребованных, как уже говорилось, судебной, 
следственной и оперативной практикой. Так, на сегодняшний день в 
рамках судебно-лингвистической (судебно-автороведческой) эксперти-
зы письменной речи, помимо вопросов, непосредственно касающихся 
автора (исполнителя) письменноречевого текста, решаются задачи, от-
носящиеся к содержанию текста, к особенностям его стилистического 
оформления и прочие, что предполагает использование не только чисто 
лингвистических знаний, но и смежных с ними. К примеру, давно и 
успешно осуществляется не только идентификация (дифференциация) 
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автора или исполнителя письменноречевого текста, но и устанавлива-
ется их социально-демографический портрет, психофизиологическое 
состояние, наличие устойчивых патологий рече-мыслительных про-
цессов, распознаются необычные условия составления текста (в соав-
торстве, под диктовку, посредством переписывания/перепечатывания, 
использования электронного варианта чужого текста), наличие призна-
ков, свидетельствующих о намеренной лжи автора, маскировке своего 
авторства или иных элементов речевой ситуации, в оперативных целях 
решаются вопросы о степени реальности высказанной в тексте угрозы, 
об источнике утечки информации и т.д. С развитием демократических 
устоев в государстве, предполагающих как неотъемлемую составляю-
щую свободу слова, особое распространение получили экспертизы, в 
которых решаются задачи смыслового характера — о наличии в том или 
ином тексте призывов к свержению существующего конституционного 
строя, захвату власти насильственным путем, о пропаганде войны, о 
содержании в тексте высказываний, порочащих честь, достоинство, 
деловую репутацию граждан, о наличии высказываний, которые могут 
привести к межнациональным, межконфессиональным конфликтам, 
массовым беспорядкам и многое другое. При этом зачастую устные 
выступления отправляются к экспертам-фоноскопистам лишь для 
того, чтобы те зафиксировали на письме дословную расшифровку 
указанных выступлений с тем, чтобы в дальнейшем их передать для 
полноценного экспертного исследования в подразделения, где про-
водятся более развитые методологически судебно-лингвистические 
(судебно-автороведческие) экспертизы письменной речи.

Если у судебно-лингвистической экспертизы письменной речи 
проблемы лежат в плоскости обновления имеющихся методических 
разработок и в создании новых на стыке со знаниями из других наук, в 
том числе — не смежных с лингвистикой (как, например, комплексной 
экспертной методики лингвистической и правовой оценки информа-
ции, содержащейся в тексте), то в судебно-лингвистических иссле-
дованиях устной речи наблюдается фактически методический вакуум 
в части решения неидентификационных задач. Нельзя сказать, что в 
этой области ничего не предпринимается: периодически проводятся 
экспертизы на высочайшем уровне, но они не поставлены на поток и 
напрямую зависят от так называемого субъективного фактора — лич-
ности эксперта, его компетентности, творческих способностей и пр.

Ограничение судебно-лингвистических исследований устной речи 
в течение длительного времени, по сути, рамками вспомогательного 
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или дополнительного метода в экспертизе материалов видеозвукоза-
писи, привело к научно-методической стагнации, которая выливается 
в отставание от задач правоохранительных, правозащитных и судеб-
ных органов. В настоящее время, хотя и с нарушением принципов 
классификации, но судебно-лингвистические исследования устной 
речи выделены в самостоятельный подвид экспертизы материалов 
видеозвукозаписи. Здесь не прослеживается общности критерия клас-
сификации подвидов экспертизы по объекту исследований, по области 
применяемых знаний и т.д., что очевидно даже из названий включенных 
в нее специальностей: “Исследование материалов и средств видеозву-
козаписи”, “Исследование диктора по физическим параметрам устной 
речи; исследование акустических сигналов и среды”, “Лингвистическое 
исследование устной речи”. В рамках одной экспертизы по-прежнему 
осуществляются и технические исследования носителей видеозвуко-
вой информации, способов ее технической фиксации, и физические 
исследования акустических характеристик речи (в первую очередь, 
голоса), иных звуковых сигналов, и лингвистические исследования 
речи с целью установления индивидуальности идиолекта диктора, а 
следовательно, и его личности.

В целом общность механизма образования, формирования и раз-
вития навыков письменной и устной речи, их взаимосвязь и взаимо-
зависимость, общность научной базы для проведения экспертных ис - 
следований двух форм речи, единство целей и задач подсказывают 
целесообразность объединения данных исследований и выделения в са-
мостоятельный класс судебных экспертиз — судебно-лингвистическую 
экспертизу речи с двумя ее родами: экспертизой письменной и экспер-
тизой устной речи, а, соответственно, и с официальным утверждением  
в рамках указанного класса экспертных специальностей — “исследо-
вание письменной речи” и “исследование устной речи”. Это не новая 
мысль, об объединении исследований устной и письменной речи в еди-
ную экспертизу с общей теорией или наукой в ее основе, по-разному, но 
уже давно высказывались такие ученые, как Г.Л. Грановский, Э.К. Реб - 
гун, Г.Н. Коблякова, А.Ю. Комиссаров, Е.И. Галяшина и др. [3–8]. При 
этом ни экспертиза письменной речи, ни экспертиза устной речи не мо-
гут считаться криминалистическими в традиционном понимании этого 
термина, их следует отнести к области судебных некриминалистических 
экспертиз по типу судебно-биологической, судебно-психологической 
экспертиз, так как криминалистика здесь играет только общеметодо-
логическую роль. Ушли в прошлое те времена, когда лингвистика по-
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могала почерковедам указать при выводе о тождестве исполнителя на 
наличие в рукописях одних и тех же орфографических или пунктуаци-
онных ошибок, а фоноскопистам — подтвердить свой вывод наличием 
“оканья” или “аканья”. Нынешние все более усложняющиеся задачи, 
которые ставит перед экспертом практика, могут решать только лица 
с базовым филологическим образованием и при наличии специальной 
экспертной подготовки, конечно же, включающей изучение кримина-
листики.

Нельзя отрицать, что, постепенно развившись в самостоятельную 
область экспертных исследований, судебно-лингвистическая экспер-
тиза письменной речи вышла из криминалистики с бесценным под-
спорьем — теорией криминалистической идентификации, теорией 
криминалистической диагностики, учением о следах и пр., из судебного 
почерковедения она вобрала в себя алгоритм проведения исследова-
ний, требования к образцам и многое другое. Зарождение судебно-
лингвистической экспертизы письменной речи в криминалистической 
экспертизе документов было абсолютно логичным и органичным. 
С этих позиций точно так же целесообразным и органичным было 
формирование судебно-лингвистических исследований устной речи 
в лоне криминалистической фоноскопической экспертизы. А потому 
трудно себе представить, чтобы, помимо криминалистических знаний, 
судебно-лингвистической экспертизе устной речи нечего было бы взять 
из фоноскопии.

Одним из основополагающих принципов объединения экспертных 
исследований в определенный класс, род, вид или подвид, разных ме-
тодов исследования в рамки методического обеспечения одного вида 
экспертизы является общность объекта и предмета исследования, общ-
ность или пересечение сферы знаний, положенных в основу исследова-
ний и т.д. Понимание огромного многообразия факторов, при участии 
которых формируется и реализуется устная речь, и которые подлежат 
исследованию физическими и лингвистическими методами, приво-
дит к выводу о пропорциональном несоответствии информационной 
значимости последних. Объем и разноплановый характер информации 
об языковой личности, получаемой в рамках лингвистического ис-
следования устной речи, свидетельствует о доминирующем значении 
данных исследований, как при решении идентификационных, так и 
неидентификационных задач. Это отнюдь не означает, что исследова-
ния речи, проводимые физическими методами, утратят свою актуаль-
ность. Так, например, трудно переоценить их значение при определе-
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нии голосовых характеристиках диктора. Но обязательно ли при этом 
проводить комплексное исследование двумя специалистами в разных 
областях знания — физики и лингвистики? В настоящее время сплошь 
и рядом наблюдается взаимопроникновение, казалось бы, далеких 
друг от друга наук. К примеру, математические методы исследования 
легли в основу многих направлений прикладной лингвистики, так же, 
как и акустические методы исследования процесса речепроизводства 
широко используются при обучении на филологических факультетах 
университетов при изучении курсов фонетики. Разработаны и успешно 
применяются компьютерные программы анализа физических парамет-
ров речи, например, “Фонэкси”, освоение которых не представляет 
особых трудностей для лингвистов в том числе. Комплексное исследо-
вание устной речи физическими и лингвистическими методами одним 
специалистом позволило бы искоренить проблему нестыковки выводов 
экспертов, проводящих раздельное исследование речи (что характерно 
и для других видов комплексных экспертиз).

Суть указанной проблемы заключается, прежде всего, в различных 
подходах к определению пригодности речевого материала для экс-
пертного исследования. Так, при анализе речи физическими методами 
основополагающим критерием пригодности является качество записи, 
а продолжительность речевого материала отходит на второй план. Сов-
сем иная ситуация складывается при лингвистическом исследовании 
устной речи: перцептивные возможности слуха позволяют проводить 
анализ речи с невысоким качеством записи, однако для установления 
и оценки устойчивости, индивидуальности соответствующих призна-
ков необходим больший объем речевого материала. В случае, когда 
экспертизу проводит один и тот же специалист, ему, безусловно, легче 
определить значимость каждого установленного или неустановленно-
го признака, чем когда исследование разных аспектов речи проводят 
разные специалисты, не имеющие возможности определить значимость 
установленной ими информации в комплексе.

На наш взгляд, на сегодняшний день назрела необходимость в 
подготовке специалистов универсального профиля, которые облада-
ют знаниями, необходимыми для исследования как лингвистических, 
так и физических свойств устной речи. Приведет ли это к выходу за 
рамки предлагаемого класса судебно-лингвистических экспертиз? Нет, 
потому что физические методы исследования при этом будут играть 
вспомогательную роль, как когда-то эту роль играли лингвистические 
методы исследования в фоноскопии. Точно так же использование ма-
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тематических методов, психологических, психиатрических и других 
знаний в судебно-лингвистической экспертизе письменной речи не 
распорошило ее на новые виды, не разрушило ее стройную систему, а 
только обогатило.

Как известно, любая наука обладает способностью к неограничен-
ной аккумуляции знаний, при этом рано или поздно наступает период 
в ее развитии, когда накопление знаний достигает критической массы 
и в недрах этой науки рождается новая смежная или прикладная наука, 
а иногда и формируется новая комплексная область знаний.

“Всю историю науки пронизывает сложное, диалектическое соче-
тание процессов дифференциации и интеграции: освоение все новых 
областей реальности и углубление познания приводят к дифференциа-
ции науки, к дроблению ее на все более специализированные области 
знания; вместе с тем потребность в синтезе знания постоянно находит 
выражение в тенденции к интеграции науки. Первоначально новые 
отрасли науки формировались по предметному признаку — сообразно 
с вовлечением в процесс познания новых областей и сторон действи-
тельности. Для современной науки становится все более характерным 
переход от предметной к проблемной ориентации, когда новые области 
знания возникают с выдвижением определенной крупной теоретиче-
ской или практической проблемы” [7, с. 404]. Аналогичное проис-
ходит и в теории судебных экспертиз: одни виды экспертиз исчезают, 
другие распадаются или дробятся, а третьи превращаются в мощные 
классы исследований. Дальнейшее же игнорирование объективного 
положения дел в судебно-лингвистической экспертизе устной речи 
приведет ее в упадок, а экспертов соответствующей специальности в 
ремесленников.
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кримиНалистиЧеская экспертиза 
зВукОзаписей В республике беларусь  

На сОВремеННОм этапе

Начало фонографическим исследованиям в Республике Беларусь 
было положено в 1994 — 1996 годах. Тогда количество исследований, 
выполняемых за год, составляло нескольких десятков. На современном 
же этапе в двух республиканских экспертных учреждениях — Центре 
судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции и Го-
сударственном экспертно-криминалистическом центре Министерства 
внутренних дел* — выполняется ежегодно более пяти сотен кримина-
листических экспертиз звукозаписей (далее — КЭЗ).

Постоянный рост количества КЭЗ стимулировал развитие средств 
криминалистического исследования. Благодаря накопленному опыту, 
непрерывной разработке экспериментально-теоретической базы, под-
готовке методик исследования фонограмм, внедрению в производство 
специальных аппаратно-программных комплексов (далее — АПК), 
значительно расширился круг конкретных задач, решаемых в ходе экс-
пертного исследования звукозаписей. Сегодня заключения экспертов-
фонографистов используются в качестве источника доказывания весьма 

*  В редких случаях КЭЗ проводится и в Центре специальных технических средств 
и криминалистических исследований Комитета государственной безопасности 
Республики Беларусь.
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широкого круга преступлений: кража, грабеж, вымогательство, разбой, 
мошенничество, присвоение либо растрата государственного имуще-
ства, уклонение от уплаты сумм налогов, соучастие в преступлении, 
служебный подлог и другие. Наиболее часто КЭЗ назначались в связи 
с обвинением в совершении преступлений, предусмотренных статья-
ми 328 (незаконный оборот наркотических средств), 430 (получение 
взятки) и 431 (дача взятки) УК Республики Беларусь (28,5% от общего 
количества уголовных дел, по которым назначалась КЭЗ).

Значимость КЭЗ заключается не только в раскрытии преступлений, 
но и в их предупреждении. Например, статистика показывает, что в 
течение последних пяти лет в Республике Беларусь в несколько раз 
сократилось количество заведомо ложных сообщений о минировании  
(ст. 340 УК РБ). Видимо, осознание населением того факта, что сущест-
вует экспертиза, в результате производства которой по голосу и речи 
устанавливается личность сообщавшего, послужило сдерживающим 
фактором распространения столь опасного для общества преступ-
ления.

Вместе с тем, на современном этапе, когда, с одной стороны, про-
исходит стремительное развитие компьютерных и информационных 
технологий, а, с другой стороны, мировой экономический кризис 
вносит свои коррективы в повседневную жизнь любого суверенного 
государства, в сфере производства КЭЗ возникают новые разновектор-
ные проблемы, решение которых требует безотлагательного анализа, 
обсуждения и осмысления.

Часть проблем производства КЭЗ обусловлена спецификой техно-
логии цифровой звукозаписи, которая в последнее время повсеместно 
вытеснила аналоговый формат. Сложности возникают в тех случаях, 
когда на исследование поступают фонограммы, записанные в ходе 
ОРМ и следственных действий с помощью недорогой бытовой техники 
с низким качеством фиксации информации и сильным сжатием либо 
с помощью профессиональной звукозаписывающей техники, но без 
соблюдения оператором записи правил эксплуатации. Исследование 
на предмет установления аутентичности информации на цифровом 
носителе требует от экспертов выполнения значительно большего, 
в сравнении с исследованием аналоговых записей, объема работы.  
К тому же, в настоящее время в распоряжении экспертов-фонографис-
тов Республики Беларусь нет подробных и детальных методик выявле-
ния признаков профессионально выполненной компьютерной фальси-
фикации фонограммы. Это, конечно же, создает трудности в рабочем 
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процессе, однако очевидно и то, что ни одна подобная методика не 
сможет предусмотреть абсолютно все нюансы в конкретном исследова-
нии, направленном на установление достоверности объекта экспертизы. 
Стремительное развитие информационных технологий обусловило 
колоссальное разнообразие форм (форматов) объектов, поступающих 
для производства КЭЗ. В связи с этим каждое исследование — будь то 
лингвистическое, инструментальное или компьютерно-техническое 
— всегда индивидуально, требует постоянного поиска новых науч-
ных и экспериментальных решений, современных организационно-
методических приемов, значительных интеллектуальных и физических 
ресурсов, что не раз отмечалось в научных и научно-методических 
работах экспертов-практиков. Игнорировать эти требования эксперт 
не может. Согласно законодательству, заключение эксперта должно 
быть объективным, обоснованным, полным (т.е. оно должно содержать 
исчерпывающие ответы на поставленные вопросы), а само исследо-
вание — всесторонним и тщательным (т.е. оно должно проводиться в 
пределах специальности эксперта на строго научной и практической 
основе с использованием современных достижений науки и техники). 
Осуществление столь высокоинтеллектуальной деятельности под силу 
лишь эксперту, обладающему широким спектром знаний из разных об-
ластей науки и техники и способному постоянно их совершенствовать 
и применять в работе. Однако проблема в том, что сегодня ни один вуз 
в Республике Беларусь не готовит специалистов для КЭЗ. Обучение 
экспертов с базовым высшим филологическим и техническим образо-
ванием проводится непосредственно в экспертных учреждениях.

Возможность получения обоснованного, достоверного вывода в 
заключении экспертов зависит не только от компетентности самого 
эксперта. Важно, на каком оборудовании проводится исследование. 
На вооружении экспертов Республики Беларусь находятся стандартные 
АПК, в том числе разработанный специалистами ЦРТ “ИКАР Лаб ІІ+”, 
компоненты которого в целом удовлетворяют нужды производства 
КЭЗ. Вместе с тем, сегодня, без преувеличения, ситуация критическая: 
требуется не только неотложная модернизация имеющихся АРМ, но 
и обеспечение экспертов полноценной методикой исследования циф-
ровых фонограмм. В противном случае может сложиться так, что в 
заключениях экспертов выводы в категорической форме в принципе 
будут невозможны.

Таким образом, современный этап развития КЭЗ в Республике 
Беларусь в целом можно охарактеризовать как переломный. С одной 
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стороны, наблюдается возрастание необходимости и востребованности 
КЭЗ в процессе доказывания преступлений. С другой стороны, сама 
возможность получения вывода в категорической форме находится 
в прямой зависимости от степени приложения усилий и познаний 
конкретного эксперта-фонографиста. Как нам представляется, мини-
мизация этой зависимости путем своевременной модернизации систем 
экспертного исследования, а также создание условий для качественной 
подготовки кадров — насущные задачи, решение которых будет со-
действовать обеспечению достоверности и объективности результатов  
КЭЗ, повышению качества и сокращению сроков ее производства.

В настоящее время в НИЛ ведется работа по созданию необхо-
димой научно-методической базы для исследования новых объектов 
КЭЗ — цифровых фонограмм и ЗЗУ. Компонентами этой базы видятся: 
различные методики проведения конкретных исследований (инстру-
ментальных, аудитивных, лингвистических); фонотеки с эталонными 
звукозаписями речи (русской и белорусской литературной речи, диа-
лектной речи представителей различных регионов Беларуси, смешанной 
(интерферированной) речи, а также звукозаписи речи людей, имеющих 
разного рода дефекты произношения и т. п.), а также с записями раз-
личного рода звуков окружающей среды; базы данных, содержащие 
технические и функциональные характеристики конкретных ЗЗУ. 

а.В. андреева, канд. филолог. наук,  
вед. научн. сотрудник

ГУ “Центр судебных экспертиз и криминалистики”  
Минюста Республики Беларусь

фОНетиЧеский аНализ зВуЧащей  
реЧи В кримиНалистиЧескОй экспертизе 

зВукОзаписей и прОблема НОрмы

В статье описаны трудности, с которыми сталкиваются эксперты, проводя 
лингвистическое исследование звучащей речи методом фонетического 
анализа в рамках криминалистической экспертизы звукозаписей. даны 
конкретные рекомендации по обеспечению единого подхода к трактовке 
фонетических особенностей устной речи дикторов на стадии раздельного 

исследования фонограмм.
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В настоящее время в Республике Беларусь лингвистический анализ 
является неотъемлемым компонентом криминалистической экспер-
тизы звукозаписей (далее — КЭЗ). Востребованность данного вида 
анализа объясняется тем, что лингвистическое исследование устного 
текста дает ценную информацию, способствующую установлению 
фактов и обстоятельств, имеющих доказательственное значение по 
делу. Необходимость в применении лингвистического анализа в КЭЗ 
чаще всего возникает при решении задачи идентификации личности, 
суть которой заключается в выделении “такого устойчивого комплекса 
признаков, который будет достаточен для установления индивидуально-
конкретного тождества между голосом и речью, зафиксированными на 
исходной фонограмме, и голосом и речью, представленными на фо - 
нограмме-образце” [6, с. 56]. Лингвистическое исследование речевых 
фонограмм направлено на выявление лингвистических индивидуа-
лизирующих, криминалистически значимых признаков устной речи 
говорящего (фонетических, просодических, лексических, морфологи-
ческих, синтаксических и др.). При этом наиболее многочисленную 
группу лингвистических признаков составляют фонетические призна-
ки, описывающие свойства отдельных звуков или звукосочетаний, их 
соответствие или несоответствие норме произношения [12, с. 51–52]. 
Специфическими особенностями устной речи говорящего являются, 
например, отступления от орфоэпической нормы литературного языка 
(под влиянием территориальных диалектов, городского просторечия, 
родного языка, орфографии и др.) или предпочтение одного из нор-
мативных вариантов произношения.

Как известно, в лингвистической науке различают объективно су-
ществующую орфоэпическую норму и кодифицированную. Последняя 
представляет собой “отражение объективно существующей нормы в 
виде правил и предписаний в различных словарях, справочниках и 
пособиях” [9, с. 352]. При кодификации* происходит отбор того, что 
предписывается употреблять как правильное.

При проведении фонетического анализа звучащей речи в рамках 
лингвистического исследования с целью установления идентифици-
рующих признаков эксперт-филолог сопоставляет произношение звука 
(звукосочетания) с “эталоном кодифицированного произношения” [3, 
с. 59]. На сегодняшний день имеется целый ряд кодифицированных 

 Кодификация (от лат. codificatio) — “лингвистически достоверное описание и фиксация 
норм литературного языка в специально предназначенных для этого источниках (грам-
матиках, словарях, справочниках, пособиях)С [8, с. 246].
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источников, фиксирующих орфоэпическую норму русского литера-
турного языка. Это орфоэпические и ортологические словари ([2; 5; 
7; 13–17; 19, 20] и др.), а также справочники и пособия, в том числе и 
по культуре речи ([4; 8; 10; 11; 18] и др.).

В основе кодификации лежит принцип адекватности современной 
произносительной норме. Однако на практике данный принцип часто 
нарушается, что обусловлено рядом объективных и субъективных при-
чин [8].

Нормы литературного языка не статичны, а подвержены перма-
нентным изменениям под влиянием как лингвистических, так и экс-
тралингвистических факторов. Орфоэпическая норма (по сравнению 
с другими языковыми разновидностями — орфографической, пун-
ктуационной, грамматической и проч.) особенно подвижна и заметно 
меняется в достаточно ограниченный промежуток времени [1]. В связи 
с этим кодификация, как правило, носит по отношению к норме ретро-
спективный характер. И чем “старше” кодифицированный источник, 
тем больше он отстает от реальной языковой ситуации. Так, в “Орфоэ-
пическом словаре русского языка” под ред. Р.И. Аванесова некоторые 
сочетания согласных перед мягкими, например, зубных [з], [с] перед 
[в’], [л’], [м’], [н’] и др. рекомендуется произносить двояко: как со-
четания “мягкий согласный + мягкий согласный” (в соответствии со 
старомосковской нормой) и “твердый согласный + мягкий согласный”: 
[с’м’]ена и [см’]ена, [с’н’]ег и [сн’]ег, [з’л’]иться и [зл’]иться и проч. 
Между тем, учеными-фонетистами отмечается тенденция к утрате 
ассимилятивной мягкости на современном этапе развития русского 
литературного языка. Многие согласные звуки в положении перед 
мягкими сохраняют свою твердость или претерпевают очень незначи-
тельное смягчение. Поэтому то, что наблюдалось в качестве нормы в 
старомосковском произношении и было зафиксировано в свое время  
Р.И. Аванесовым, в наши дни уже совершенно не свойственно ли-
тературному языку [18]. Следует отметить, что авторами новейших 
орфоэпических и ортологических словарей [14; 16], изменения нормы 
в области ассимилятивной мягкости учтены: в этих словарях пред-
писывается как эталонное, образцовое только твердое произношение 
согласных в позиции перед мягкими: [см’]ена, [сл’]ива и под.

Пользуясь словарями, “возраст” которых более 15–20 лет (напри-
мер, указанным выше “Орфоэпическим словарем русского языка”), 
эксперты-филологи при исследовании разговорной русской речи 
белорусов-билингвов, часто не задумываются, насколько соответствует 
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действительности данная ими оценка нормативности / ненормативно-
сти того или иного фонетического явления современному языковому 
срезу. В результате на стадии сравнительного исследования исходных 
фонограмм и фонограмм-образцов возникают трудности с определени-
ем совокупности совпадающих идентифицирующих признаков устной 
речи фигурантов КЭЗ.

Динамика орфоэпической нормы обусловливает возможность 
одновременного существования в языке в определенный промежуток 
времени вариантных форм (старых и новых), которые подвергаются 
кодификаторами нормативной оценке. Произносительные варианты 
могут находиться между собой в разных нормативных отношениях: от 
резкого нормативного противопоставления ([т]эмп — [т’]эмп) до пол-
ного совпадения нормативного статуса (дро[ж:’]и — дро[ж:]и).

Известно, что признание нормативности того или иного языкового 
явления должно базироваться на двух основных критериях: массовой и 
регулярной воспроизводимости носителями литературного языка в про-
цессе коммуникации; соответствии структуре языка. Для установления 
массовости и регулярности языкового явления требуется проведение 
фундаментальных масштабных исследований русской речи. Однако 
далеко не всегда составителями словарей такая работа проделывается, 
поэтому нормативность / ненормативность языковых явлений зачастую 
определяется в соответствии с языковыми пристрастиями и вкусами 
кодификатора, а также в соответствии с употреблением языковых 
единиц в его коммуникативном пространстве. Этим объясняется су-
ществующий разнобой в фиксации произносительной нормы литера-
турного языка в орфоэпических и ортологических словарях русского 
языка (см. табл. 1). В связи с тем, что эксперты в своем исследовании 
ориентируются на разные кодифицированные источники, в которых 
по-разному квалифицируются одни и те же фонетические явления, в 
КЭЗ отсутствует единый подход в интерпретации данных явлений.

В орфоэпические и ортологические словари, фиксирующие нормы 
литературного произношения, обычно включаются слова, обладающие 
произносительными особенностями. Причем в одних словарях (см., 
например, ОСРЯ-97 и ОСРЯ-07) с необходимой полнотой даются 
сведения об особенностях произношения слов и их форм. В других же 
словарях (см., например, ОСРЯ-06) представлена информация лишь 
об отдельных фактах произношения (напр., о произношении соглас-
ного перед е в заимствованных словах, сочетаний чн, чт), в то время 
как иные сведения (напр., о произношение сочетаний сч, зч на стыке 
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корня и приставки и др.) отсутствуют. Кроме этого, некоторые слова-
ри имеют недостаточный объем словника. В них отсутствуют многие 
частотные общеупотребительные слова, имеющие особенности про-
изношения (экземпляр, петербургский и др.). Поэтому использование 
подобных словарей в экспертном исследовании устной речи является 
нецелесообразным.

При выборе источников получения информации о кодифициро-
ванной норме рекомендуется отдавать предпочтение тем, которые 
соответствуют следующим критериям:
–  являются новейшими, т.е. такими, время подготовки и издания ко-

торых максимально близко к моменту востребования;
–  являются наиболее авторитетными, т.е. такими, которые изданы кол - 

лективом профессионалов-лингвистов по результатам соответствую-
щих научно-исследовательских работ (обычно в таких словарях 
на титульном листе стоит гриф организации, например: Институт 
русского языка им. В.В. Виноградова РАН);

–  являются максимально полными, т.е такими, которые, во-первых, 
обладают достаточной представительностью по отношению к лекси-
ке современного русского литературного языка, во-вторых, содержат 
всестороннюю информацию о произношении каждого реестрового 
слова и его грамматических форм.
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О.В. Неня, нач. відділу

ДНДЕКЦ МВС України

структурНа класифікація мікрООб’ЄктіВ  
та Вибір метОдіВ їх дОсліджеННя

Охарактеризовано специфіку використання науково-технічних засобів і ме-
тодів для виявлення, вилучення, збереження та дослідження мікрооб’єктів, 
враховуючи багатоваріантність і багаторівневість включення їх у процес 
розкриття і розслідування злочинів. наведено багаторівневу структурну 

класифікацію мікрооб’єктів.

Дослідження мікрооб’єктів у процесі розкриття та розслідування 
злочинів впродовж багатьох десятиліть виділяється як один із само-
стійних напрямів у рамках судової експертизи.

Під час всебічного дослідження мікрооб’єктів отримується інфор-
мація, яка дає змогу вирішувати завдання класифікаційного, діагнос-
тичного та ідентифікаційного характеру.

Мікрооб’єкти багаточисельні в своїй видовій приналежності, від-
різняються багатосторонніми зв’язками з подією, що розслідується. 
Вони несуть у собі оперативно-розшукову та доказову криміналістично 
значиму інформацію.

У криміналістиці мікрооб’єктами можуть бути найрізноманітніші 
матеріальні утворення незначних розмірів, виявлення індивідуалізу-
ючих морфологічних ознак яких вимагає застосування збільшуючих 
засобів і методів. Це і мікроволокна, і частки лакофарбних матеріа-
лів, покриттів, скла, наркотичних засобів, а також біологічні утво- 
рення [1].

Критеріями класифікації мікрооб’єктів, що найчастіше за все ви-
користовуються, є такі: за ступенем видимості, за природою їх по-
ходження, за агрегатним станом (за формою матеріального втілення), 
за безпосереднім джерелом походження, за механізмом утворення, за 
об’єктом-носієм (за слідоутворюючим об’єктом і видом контактного 
зв’язку з носієм), за видовою приналежністю, за фізичними властивос-
тями, за ідентифікаційними ознаками та видами досліджень.

Дослідження мікрооб’єктів вимагає великої уваги і трудовитрат екс-
пертів, пред’являє особливо жорсткі вимоги до приладів і методик, що 
використовуються для їх дослідження. Це пояснюється малим вмістом 
речовин, незвичністю їх стану і розподілу на предметах-носіях, особ-
ливою складністю їх виявлення і вилучення [2, 3].
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Особливості мікрооб’єктів як носіїв доказової інформації, коло за-
вдань, які можна вирішити під час їх експертного дослідження, визнача-
ють специфічні підходи до вибору методів і методик їх дослідження.

Значимість мікрооб’єктів, з одного боку, та їх яскраво виражена 
специфіка — з іншого, завжди викликали значний інтерес до цієї теми 
багатьох вітчизняних і зарубіжних учених: В.Г. Гончаренка, М.Я. Се-
гая, Н.І. Клименко, О.А. Кириченка, М.В. Салтевського, Р.С. Бєлкіна,  
В.С. Мітрічева, М.Б. Вандера та ін.

У криміналістичному аспекті важливе значення мають як озна-
ки (властивості) мікрооб’єктів, так і їх присутність на об’єктах, що 
говорить про певну контактну взаємодію. Особливу цінність зазвичай 
представляє поєднання між собою мікрооб’єктів з різними ознаками. 
Дослідження мікрооб’єктів здійснюється обов’язково із врахуванням 
їх розміщення на об’єктах-носіях. Послідовність вирішення завдання 
використання мікрооб’єктів (від їх виявлення до оцінки результатів 
експертного дослідження) визначає багатоступеневість цього процесу. 
На кожному етапі вирішуються свої завдання у відповідності зі слід-
чою ситуацією, що склалася, об’єктивними можливостями досягнення 
результату, що потребується.

Вирішення будь-якого експертного завдання дослідження мікро-
об’єктів можна представити як послідовність операцій, які спрямовані 
на виявлення в об’єкті (об’єктах) дослідження певного комплексу 
ознак і їх порівняння з відомими, що дає змогу віднести їх до певних 
класифікаційних груп або ототожнювати на більш високому рівні. При 
цьому, для вирішення експертних (діагностичних або ідентифікацій - 
них) завдань мають значення не тільки окремо взяті ознаки й власти-
вості мікрооб’єктів, а й виявлені взаємозв’язки між ними.

Враховуючи багатоваріантність і багаторівневість включення мікро-
об’єктів у процес розкриття і розслідування злочинів, й відповідно 
цьому специфіку використання науково-технічних засобів і методів для 
їх виявлення, вилучення, збереження й дослідження, їх класифікація 
також має бути багаторівневою — кожний рівень повинен відповіда-
ти певному етапу роботи з ними. Крім того, суб’єкти, що здійснюють 
роботу з мікрооб’єктами, використовуючи при цьому науково-тех-
нічні засоби та методи, також відрізняються рівнем знань в області 
мікрооб’єктології — слідчий, спеціаліст, експерт.

У відповідності з цим можна запропонувати наступну багаторів-
неву структурну класифікацію мікрооб’єктів, яка відповідає етапам 
(рівням):
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–  їх виявлення та вилучення;
–  визначення класу (виду) експертного дослідження завдяки поперед-

нього розмежування мікрооб’єктів за їх видовою приналежністю;
–  експертна класифікація, що ґрунтується на родовій (груповій) на-

лежності мікрооб’єктів;
–  класифікація, що диференціює мікрооб’єкти у відповідності до їх 

родової та групової належності [4].
Запропонована багаторівнева структурна класифікація мікро об’єк- 

тів у більшому ступені відповідає, у порівнянні з існуючими, етапам 
роботи з ними. Така структурна класифікація значно спрощує про-
цес включення мікрооб’єктів у якості джерел доказів при розкритті 
та розслідуванні злочинів. Крім того, така багаторівнева класифікація 
дає змогу розділити науково-технічні засоби і методи, що використо-
вуються під час виявлення, фіксації, вилучення та дослідження мікро-
об’єктів на кілька груп із врахуванням їх основного цільового призна- 
чення.

Отже, виділення груп мікрооб’єктів дає змогу вносити конкретні 
рекомендації з організації роботи з тією чи тією їх групою, оцінювати 
інформацію, яку вони несуть, і визначати вид, об’єм і характер дослід-
ження. Проте класифікаційні ознаки мікрооб’єктів не завжди можна 
визначити на початкових стадіях (етапах) їх вивчення. Мікрооб’єкти, 
що формуються під час здійснення злочину (результат взаємодії мате-
ріальних об’єктів між собою: злочинця, знарядь злочину з оточуючими 
об’єктами) — це, лише, інформаційний сигнал. При їх виявленні вони є 
тільки потенційними джерелами інформації, що несуть відомості щодо 
події, яка відбулася. Для отримання певного об’єму криміналістично 
значимої інформації (орієнтуючої чи доказової), що міститься в них, 
необхідне використання спеціальних методів дослідження. З точки зору 
інформаційної сутності доказування, цей процес являє собою отри-
мання, збирання, накопичення, зберігання, передачу, перероблення 
та використання інформації.

Інформаційна сутність мікрооб’єктів у процесі розшуку та дока-
зування реалізується тільки через проведення відповідного експерт-
ного дослідження, результатом якого і є переведення потенціальної 
криміналістично значимої інформації в орієнтуючу або доказову. Для 
чого дуже часто виявляються необхідними саме стаціонарні експертні 
дослідження [5–7].

Той експертний напрям (рід експертизи), в рамках якого ви-
рішуються завдання, що цікавлять слідство, визначається приро-



373

дою мікрооб’єкта та ситуацією виникнення — його зв’язку з подією  
злочину.

Експертиза в судовій мікрооб’єктології відіграє найважливішу 
роль, оскільки отримання в повному обсязі інформації, носіями якої є 
мікрооб’єкти, неможливе без застосування спеціальних знань та засо-
бів. Досліджувальний процес, спрямований на отримання інформації 
з використанням спеціальних методів і засобів, складає технічний бік 
експертизи. Методичне й організаційне забезпечення цього процесу 
будується із врахуванням суворого класифікаційного ділення судових 
експертиз, яке ґрунтується, в першу чергу, на характері (галузі) спеці-
альних знань.

Дослідження мікрооб’єктів потребує значної уваги і витрат часу 
експертів, ставить особливо високі вимоги до приладів і методик, що 
застосовуються для вирішення завдань як діагностичного, так і іден-
тифікаційного характеру [8].

Залежно від виду мікрооб’єктів, розрізняють класи, види та підвиди 
судових експертиз, у рамках яких їх досліджують [9, 10].

Мікрооб’єкти досліджуються у рамках криміналістичної експертизи 
[9], що досліджує сліди — відображення людей і речей для вирішення 
ідентифікаційних (яким конкретно предметом (групою предметів) за-
лишено (могли бути залишені) сліди), діагностичних (встановлення 
природи чи стану об’єктів, якими утворено сліди) або ситуаційних 
(встановлення механізму та умов слідоутворення) завдань і включає  
такі види експертиз як: почеркознавча (дослідження почерку і підпи - 
сів); технічна експертиза документів (дослідження реквізитів доку-
ментів, дослідження матеріалів документів); балістична (дослідження 
вогнепальної зброї та слідів її складових деталей, дослідження боєпри-
пасів і слідів пострілу, дослідження ситуаційних обставин пострілу); 
трасологічна (дослідження слідів людини та слідів тварини, дослідження 
знарядь, агрегатів та інструментів і залишених ними слідів, ідентифіка-
ція цілого за частинами, криміналістичне дослідження транспортних 
засобів, дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків, 
дослідження холодної зброї, дактилоскопічні дослідження); вибухотех-
нічна (дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу, 
дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху); матері-
алів, речовин та виробів (дослідження лакофарбових матеріалів і по-
крить, дослідження полімерних матеріалів і виробів з них, дослідження 
волокнистих матеріалів і виробів з них, дослідження нафтопродуктів і 
пально-мастильних матеріалів, дослідження скла кераміки та виробів 
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з них, дослідження наркотичних засобів, дослідження психотропних 
речовин, їх аналогів і прекурсорів, дослідження спиртовмісних сумі- 
шей, дослідження ґрунтів, дослідження металів і сплавів, дослідження 
наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі, дослід-
ження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин, 
дослідження харчових продуктів, дослідження сильнодіючих і отруйних 
речовин); біологічна (дослідження об’єктів рослинного походження, 
дослідження об’єктів тваринного походження) тощо. 

Експертиза мікрооб’єктів, як правило, спрямована на встановлення 
п’яти груп ознак об’єкта [11]:

1. Місцезнаходження на предметі-носії;
2. Відносне розташування різнорідних мікрооб’єктів (речовин, 

матеріалів) на поверхні предмета-носія;
3. Стан (зазвичай змінене від первісного) речовини (матеріалу) 

мікрооб’єкта на предметі-носії;
4. Морфологічні ознаки, тобто просторову зовнішню та внутрішню 

будову мікрооб’єкта (при цьому, мікрооб’єкт може бути віддалений 
від будь-якого предмета механічно, і бути придатним, навіть, для 
зіставлення (порівняння) за поверхнею розділення (відділення від  
об’єкта);

5. Склад, структура та інші властивості мікрооб’єктів (у т. ч. матері-
алів, речовин тощо) — для вирішення завдань виявлення, діагностики, 
ідентифікації;

В залежності від наданих об’єктів (мікрооб’єктів) і поставлених за-
питань, експерт проводить експертне дослідження. Існує ряд методів, 
більшість з яких відноситься до оптичних, що використовуються під 
час проведення такого дослідження:

1. Морфологічний аналіз, тобто вивчення зовнішньої та внутріш-
ньої будови конкретних фізичних тіл, наприклад, уламків скла. Мор-
фологічний аналіз може бути якісним і зводитися до опису елементів 
просторової структури об’єкта, що вивчається. При кількісному аналізі 
здійснюється вимірювання певних параметрів цієї структури, напри-
клад, визначається товщина слоїв лакофарбового покриття. Аналіз 
проводять завдяки збільшенню: макрозбільшення (0,5–20-кратне), 
мікрозбільшення (10–1000-кратне) й ультрамікрозбільшення (1000– 
20000-кратне). Найбільш розповсюдженими методами морфологіч-
ного аналізу є методи спостереження й освітлення, які відносяться 
до оптичної мікроскопії. З цією метою поряд з іншими засобами ви-
користовуються оптичні мікроскопи, в яких зображення утворюється 
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за рахунок взаємодії з об’єктом ультрафіолетових, видимих або інфра-
червоних променів.

2. Дослідження складу мікрооб’єктів (елементного, молекулярного, 
структурного, фазового — якісного та кількісного). За результатами 
такого дослідження можна судити щодо природи об’єкта, визначити 
джерело його походження або технологію виготовлення, встановити 
приналежність частин до єдиного цілого, виявити причину зміни влас-
тивостей об’єкта та багато інших фактичних даних, які мають значення 
для встановлення обставин кримінальної справи. Найбільш розповсю-
дженим методом дослідження складу об’єктів (у т.ч. мікрооб’єктів) є 
спектральний аналіз, який включає:
–  метод елементарного аналізу. Використовується для якісного ви-

явлення та кількісного визначення вмісту елементів і елементар-
ного складу речовин, матеріалів та інших об’єктів. Це можуть бути 
рідини, тверді матеріали, гази та повітря. Елементний аналіз дає 
змогу відповісти на питання – з яких атомів (елементів) склада-
ється речовина, що аналізується. Серед інструментальних оптич-
них методів такого аналізу широко розповсюджені рентгенофлуо-
ресцентна, атомно-емісійна, атомно-абсорбційна спектрометрія, 
спектрофотометрія, люмінесцентний аналіз, Фур’є-спектроскопія, 
масс-спектрометрія (іскрова, лазерна та ін.),

–  метод молекулярного аналізу, за допомогою якого визначається 
наявність і кількісний вміст в речовині хімічних сполук. Серед 
інс трументальних оптичних методів такого аналізу широко розпов-
сюджені молекулярна абсорбційна спектроскопія, молекулярна 
емісійна спектроскопія, люмінесцентні методи (люмінесцентний 
аналіз), ІЧ-спектроскопія тощо.

–  метод структурного аналізу використовується для встановлення якіс-
ного або кількісного складу певних фаз у даному об’єкті, придатний 
для вивчення речовин кристалічної будови.
Отже, ефективність дослідження мікрооб’єктів головним чином за-

лежить від правильності вибору методів дослідження та послідовності 
їх застосування.

Враховуючи різноманіття, різнорідність мікрооб’єктів, представляє 
практичний інтерес їх класифікації за різними підставами. Саме ви-
ділення різних груп мікрооб’єктів дозволяє вносити конкретні реко-
мендації, по роботі з тією або іншою їх групою, оцінювати характер і 
об’єм інформації, носіями якої вони можуть бути, а головне визначати 
певний комплекс досліджень. Під час вибору комплексу досліджень 
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(методів і методик аналізу мікрооб’єкта) враховують також вимоги до 
точності визначення, межі виявлення елементів, чутливості визначення, 
селективності і специфічності, вартості аналізу, кваліфікації персоналу, 
швидкості проведення аналізу, рівня необхідної пробопідготовки і на-
явності необхідного устаткування.
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резюме
Предложена многоуровневая структурная классификация микрообъектов, дающая 

возможность разделить научно-технические средства и методы, которые используются 
во время выявления, фиксации, изъятия и исследования микрообъектов, на несколько 
групп с учетом их основного целевого назначения. Приведены классы, виды и под-
виды судебных экспертиз, в рамках которых исследуются микрообъекты. Очерчено 
пять групп признаков, на установление которых, как правило направлена экспертиза 
микрообъектов.
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Summary
The paper determines a multilayer structural classification of microobjects which enables us 

to group special equipment and methods for discovery, retrieval, and examination of microobjects 
according to their purpose. It divides forensic examination of microobjects into classes, types 
and subtypes and outlines five major groups of features to be established by the mentioned 
examination.

р.м. дем’янчук, зав. відділу, 
Н.О. заяць, ст. судовий експерт

Львівський НДІ судових експертиз

ОсОблиВОсті ідеНтифікації ОргаНіЧНих 
пігмеНтіВ при криміНалістиЧНОму дОсліджеННі 

лакОфарбОВих матеріаліВ

Сучасні лакофарбові матеріали являють собою складні, багато-
компонентні суміші, які містять плівкоутворювачі (зв’язуюче), роз-
чинники, пігменти, наповнювачі, поверхнево-активні речовини та інші 
компоненти. В зв’язку з інтенсивним розвитком хімічної промисловості  
поряд з появою нових плівкоутворюючих речовин розширюється асор-
тимент органічних пігментів.

Класична схема аналізу органічних пігментів передбачає досліджен-
ня органічного пігменту в складі лакофарбового матеріалу, тобто без 
його додаткового відокремлення [1]. В багатьох випадках полімерна 
основа лакофарбового матеріалу є стійкою до дії основних органічних 
розчинників та мінеральних кислот, і експерт, не спостерігаючи зміни 
забарвлення пігменту при проведенні хімічних реакцій, може невірно 
оцінити результати дослідження.

Проведеним дослідженням органічних пігментів у складі лакофар-
бових матеріалів, які на даний момент використовуються для фарбуван-
ня транспортних засобів, за класичною схемою, було встановлено, що 
ні крапельним методом, ні методом тонкошарової хроматографії вийти 
на конкретний вид органічного пігменту є неможливим.

Одним із методів встановлення виду органічного пігменту є метод 
молекулярного спектрального аналізу в ІЧ-області спектру. Це сучасний 
інструментальний метод дослідження хімічної природи та структури 
органічних сполук [2].

Інфрачервоний спектр можна проаналізувати з позицій теорії, а 
можна інтерпретувати його і емпірично, використовуючи так звані 
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“характеристичні частоти функціональних груп”. Такі підходи неодно-
разово описувались в науковій літературі в контексті непридатності 
теоретичного підходу при дослідженні складних молекул. Особливо це 
стосується пігментів (барвників), молекули яких часто містять п’ятдесят 
або більше атомів. При цьому відзначається, що складність ІЧ-спектра 
робить його, найбільш характеристичною фізичною властивістю спо-
луки, так званим “відбитком пальця” [3].

В порівнянні із ІЧ-спектром чистого пігменту, інтерпретація ІЧ-
спектру лакофарбового матеріалу, в контексті наявності в його складі 
певного виду органічного пігменту, втрачає будь-який сенс. Це зумов-
лене складністю будови органічних пігментів, присутністю інших ком - 
понентів (зв’язуючого, наповнювачів, розчинників, поверхнево-актив-
них речовин, інших барвників і т.п.), що в свою чергу приводить до 
наявності в спектрі великої кількості смуг поглинання, перекриття 
яких може замаскувати смуги, які в інших випадках легко ідентифі-
кувати, або приховати неінтенсивні смуги, корисні для інтерпретації  
спектра.

Отже, для ідентифікації органічного пігменту в складі автоемалі не-
обхідно виділити чистий зразок пігменту. За допомогою ІЧ-спектра дос-
ліджуваного лакофарбового матеріалу встановлюється тип зв’язуючого, 
з подальшим підбором оптимального розчинника для розчинення і 
виділення чистого органічного пігменту із загальної субстанції.

Автоемалі з типом зв’язуючого на основі акрилатних смол, частково 
розчиняються в ДМФА, хлороформі та ацетоні. Повністю акрилові, а 
також сечовино-формальдегідні плівки розчинні в киплячій льодяній 
оцтовій кислоті. Нітроемалі розчинні в ацетоні. Алкідні і поліуретанові 
забарвлені плівки можна розкласти кип’ятінням протягом декількох 
хвилин з 20% їдким натрієм. Епоксидні забарвлені плівки розчиня- 
ються тільки в концентрованій сірчаній кислоті, яку потім розбавляють 
водою, а органічний пігмент екстрагують розчинником, що не змішу-
ється з водою, наприклад хлороформом.

Наступним етапом досліджень є відокремлення пігменту за допо-
могою методу тонкошарової хроматографії. Метод тонкошарової хрома-
тографії є одним з можливих засобів виявлення окремих представників 
всередині певної групи пігментів та у випадку суміші пігментів [4]. 
ТШХ використовують для отримання чистих компонентів в кількості, 
достатній для ІЧ-спектроскопії. Для цього забарвлений розчин після 
розчинення зв’язуючого наносять смугою на пластину ТШХ і проявля-
ють відповідним розчинником. Забарвлені смуги знімають з пластини, 
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обробляють розчинником, а отримані екстракти фільтрують через щіль-
ний фільтрувальний папір для повного видалення силікагелю.

Розчин випарюють з невеликою кількістю броміду калію і отриму-
ють ІЧ-спектр за допомогою якого експерт, шляхом розпізнавання його 
образу може або прямо ідентифікувати органічний пігмент, або знайти 
аналогічний спектр, що допомагає частково встановити його будову.

Визначення виду органічного пігменту, а в окремих випадках його 
марки дає можливість експерту віднести досліджувані об’єкти до певних 
різновидів лакофарбових матеріалів та встановити групову приналеж-
ність об’єктів при ідентифікаційному дослідженні.
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прОисхОждеНия На примере исследОВаНия 

мОтОрНОгО масла

Проведение идентификационного исследования имеет исключи-
тельное значение для дел, связанных со злоупотреблениями в сфере 
оборота нефтепродуктов, а также разрешением гражданских споров. 
Наиболее часто такое исследование останавливается на уровне уста-
новления общей или различной родовой, а также групповой принад-
лежности. Определение общей групповой принадлежности и, следова-
тельно, одинакового компонентного состава, тем не менее, не может 
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достоверно свидетельствовать, что исследуемые образцы составляли 
ранее единую массу (единый объем). Это вызвано тем, что такие образ-
цы могут быть связаны единой технологической линией производства 
либо близкими условиями изменения своего состава.

Крайней степенью установления индивидуально-конкретного тож-
дества при исследовании нефтепродуктов является непосредственное 
доказательство того, что образцы составляли ранее единый объем.  
В соответствие с методикой [1], такой вывод может быть сделан для 
образцов, имеющих общую групповую принадлежность и совпадающих 
по совокупности содержания случайных примесей (хотя в работе [2] 
такой вывод может быть сделан и при сравнении измененных нефте-
продуктов). Вместе с тем, конкретный выбор компонентов, которые 
можно считать случайными примесями, остается за экспертом.

В настоящем примере будет показано, как был сделан вывод о том, 
что два сравниваемые между собой образца масла составляли ранее 
единый объем, на основании комплекса проведенных исследований 
физико-химических параметров и компонентного состава.

На исследование было представлено два образца маслянистой жидко - 
сти, имеющих коричневый цвет и запах, характерных для нефтепро-
дуктов — моторных масел. Внешний вид представленных жидкостей 
давал повод предположить, что представленные образцы относятся к 
нефтепродуктам — маслам. При осмотре в поле зрения стереомикро-
скопа МБС-2 в составе представленных жидкостей были обнаружены 
пылеобразные частицы, напоминающие сажу.

Дальнейшее исследование методом тонкослойной хроматографии, 
ИК-спектрометрии и химических реакций подтвердило, что жидкости 
относятся к полусинтетическим маслам, а пылеобразные частицы в 
них являются сажей. Результаты проведенных исследований для обеих 
жидкостей совпадали между собой, что давало повод говорить об их 
общей родовой принадлежности.

Общая групповая принадлежность жидкостей была установлена 
путем проведения газохроматографического исследования. Следует 
отметить, что анализ проводился на ГХ-ПИД, что не позволило иденти-
фицировать подавляющее количество компонентов. Однако сравнение 
хроматограм методом “отпечатков пальцев”, т. е. наложение их друг на 
друга, позволило говорить об одинаковом составе фракций, пригодной 
к анализу методом газовой хроматографии.

Внешний вид представленных масел и наличие в них сажи давали 
возможность предположить, что масла ранее были в эксплуатации. 
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Следует отметить, что эксплуатация масел существенно изменяет их 
состав [3]. Различные режимы работы двигателя, состав применяе-
мого топлива, технические аспекты состояния механизмов автотран-
спортного средства позволяют говорить о возможности рассмотрения 
загрязнения масел сторонними компонентами, как случайных при-
месей. Наличие таких примесей, совершенно очевидно, будет менять 
физико-химические свойства масел, а также их элементный состав 
(выработка некоторых присадок, загрязнение посторонними метал- 
лами и др.).

В результате был проведен комплекс исследований, направленный 
на выявление в составе исследуемых компонентов масел нехарактерных 
примесей металлов, а также сравнение их физико-химических парамет-
ров, как уникального (неповторимого) комплекса признаков.

Исследование методом рентгенофлуоресцентного анализа показало 
наличие таких элементов в составе озоленной части масел, как:
–  цинк, фосфор — элементы, которые входят в состав антиокисли-

тельных присадок;
–  кальций, магний, сера — элементы, которые входят в состав суль-

фонатных присадок;
–  кремний — элемент, который входит в состав присадки полиэтил-

силоксан.
–  медь и железа — характерные “элементы износа”, проявляющиеся 

в составе масел при их эксплуатации.
Следует отметить, что приведенное выше разделение элементов на 

отдельные группы может быть не единственным, однако является, на 
наш взгляд, достаточно иллюстративным.

Относительные интенсивности линий рентгеновской флуоресцен-
ции, нормализованные относительно линий кальция (находившегося 
в наибольшей концентрации) для обоих спектров масел совпадали 
между собой.

В качестве следующего уникального набора признаков были ис-
пользованы данные о физико-химических параметрах исследуемых ма-
сел, а именно плотности, кинематической вязкости, индекса вязкости, 
сульфатной зольности, кислотного числа, щелочного числа и массовой 
доли активных элементов (кальция и цинка). Полученные параметры 
полностью совпали между собой.

Таким образом, образцы масел полностью совпали между собой 
по всем установленным параметрам. Полученная в результате иссле-
дований информация о том, что образцы находились ранее в эксплуа-
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тации, позволило рассматривать данные элементного состава и физи-
ко-химические параметры как свидетельство неповторимого комплекса 
признаков — случайных примесей. Совокупность полученных совпа-
дающих признаков послужило основанием для утверждения, что ис-
следованные образцы моторных масел составляли ранее единый объем 
(имеют общий источник происхождения).

Приведенный пример служит еще одним доказательством принципа 
криминалистической идентификации о применении наиболее глубо-
кого и детального, объединенного с анализом синтеза. Установление 
единственного факта об имевшей место эксплуатации масел позволи-
ло существенно продвинуться в решении вопроса, не останавливаясь 
только на установлении общей групповой принадлежности.
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За последние годы все чаще встречается незаконный оборот расти-
тельных веществ, содержащих наркоактивные, галлюциногенные, пси-
хотропные компоненты, на основе которых в нелегальных лабораториях 
получают разного рода нарковещества. В процессе расследования уго-
ловных дел, связанных с приобретением, сбытом, распространением и 
незаконной купли и продажи указанных веществ, особенно актуальным 
становится исследование химического состава растений, их строение, 
происхождение, особенности состава, их морфологии и внешних при-
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знаков. С этой точки зрения дикорастущие, культивируемые, а также 
ввозимые с целью выращивания наркосодержащие растения, которые 
содержат сердечные глюкозиды, производные экгонина и тропана, 
должны подвергаться качественному и количественному анализу и 
созданию базы их данных.

Также необходимо заранее определить, в каких других (кроме из-
вестных) классах растений, имеющихся на территории РА, содержатся 
нарко-, психо-, галлюциноактивные компоненты и вещества. Коли-
чество таких компонентов неизвестно. Наличие наркосодержащих 
веществ в растениях зависит и от географической местности (север-
ные, южные), их вегетации, а также состава и структуры почвы, от 
микроэлеметов,агроусловий, температуры и от их видов.

Так, в составе Papavera somnifeum содержатся, в основном, три фе-
нантреновых алкалоида- морфин, кодеин, тебаин, два изохинолиновых 
алкалоида-папаверин, носкапин. В зависимости от вышеперечисленных 
условий, количественный состав алкалоидов может быть разным. Нами 
экспериментально установлено, что в зависимости от географической 
местности и состава почвы в цветке “нарцисс” содержится эквивалент-
ное количество тебаина, находящегося в опиатах.

В настоящее время единичны литературные данные о растениях, 
произрастающих на территории РА и содержащих нарко-, психо-, 
галлюциноактивные компоненты. А сведения об их количественных 
составах и базовых данных вообще отсутствуют.

Для дальнейшего развития указанного нового направления необ-
ходимо следующее.

1. Определение и исследование в дикорастущих растениях на тер-
ритории РА путем качественного и количественного анализа нарко-, 
психо-, галлюциноактивных компонентов, исследование их химиче-
ского строения;

2. Определение и исследование в культивируемых растениях на 
территории РА путем качественного и количественного анализа нарко-, 
психо-, галлюценоактивных компонентов, исследование их химиче-
ского строения;

3. Определение и исследование в растениях, ввозимых на террито-
рию РА, как с целью употребления, так и с целью выращивания, путем 
качественного и количественного анализа нарко-, психо-, галлюцено-
активных компонентов, исследование их химического строения;

4. Составление банка базовых данных на основе анализа получен-
ных результатов;
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5. Совершение обмена, интегрирование банка базовых данных с 
европейскими аналогичными структурами.

Наши исследования показали, что некоторые классы наркоактив-
ных алкалоидов можно зафиксировать взаимодействием с замещенны-
ми 1,4-диоксанонами и замещенными морфолин-3-онами. Последние 
соединения алкалоидов впервые синтезированы нами. При взаимодей-
ствии с замещеными 1,4-диоксанонами и морфолинонами некоторых 
классов алкалоидов образуются продукты реакции, имеющие цветные 
тона, позволяющие их идентифицировать как качественно, так и коли-
чественно. До настоящего времени механизмы этих реакций полностью 
не раскрыты.

На основе экспериментальных данных разрабатывается банк дан-
ных нарко-, психо-,галлюциноактивных компонентов, содержащихся в 
исследуемых растениях, а также устанавливается их химическое строе - 
ние. Полученные данные коррелируются методами ИК-, УФ-, спектро-
скопией, ГХ со стандартными данными, имеющимся в Национальном 
бюро экспертиз.
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пОНятие урОВНя ОпасНОсти  
при исследОВаНии дейстВий ВОдителей 

траНспОртНых средстВ В услОВиях  
дОрОжНО-траНспОртНОгО прОисшестВия

В статье изложены проблемы, возникающие в судебной автотехнической 
экспертизе при решении вопроса о соответствии требованиям правил до-
рожного движения украины действий участников дорожно-транспортного 
происшествия при попутных столкновениях после выезда одного из них на 

главную дорогу.

В настоящее время в практике судебной автотехнической экс-
пертизы при решении задач о соответствии действий водителя транс-
портного средства (ТС) техническим требованиям Правил дорожного 
движения Украины (ПДДУ) при выполнении ими маневров выезда на 
главную дорогу на перекрестке, отсутствует общепризнанные подхо-
ды, которые бы позволяли экспертам однозначно и полно оценивать 
необходимые и достаточные составляющие безопасности дорожного 
движения. Отсутствие таких критериев приводит зачастую к неполноте 
и необоснованности экспертного исследования, что впоследствии при-
водит к назначению дополнительных или повторных автотехнических 
экспертиз, выводы которых, как правило, не подтверждают преды- 
дущие.

Такая ситуация негативно сказывается на расследовании дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), поскольку от результатов экс-
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пертного исследования зависит принятие обоснованного решения в 
отношении участников дорожного движения.

В тоже время практика расследования показывает, что наиболее 
полно механизм какого-либо происшествия раскрывается, если решен 
вопрос о наличии для конкретного водителя ТС технической возмож-
ности предотвратить происшествие. Меры ответственности того или 
иного участника ДТП определяется на основе решения главного во-
проса: имел ли водитель ТС техническую возможность предотвратить 
ДТП.

Как известно, ПДДУ четко и конкретно регламентируют правила 
проезда перекрестков и определяют водителей, которые пользуются 
преимущественным правом проезда данного конкретного перекрестка, 
и водителей, которые должны должны уступить дорогу.

Соответственно методика исследования столкновений ТС на пере-
крестках дорог, когда водитель ТС-2 не пользуется преимущественным 
правом на движение и совершает маневр с выездом на дорогу, на кото-
рой движущийся по ней водитель ТС-1 имеет в общем случае преиму-
щественное право на движение, позволяет решить вопрос о наличии 
технической возможности предотвратить такое происшествие для 
водителя ТС-1 путем проведения двух этапов исследования, сущность 
которых заключается в следующем.

Первый этап — сравнивается удаление ТС-1 в момент возникно-
вения опасности для движения (Sa) с длиной его остановочного пути 
(Sо). Сопоставление указанных величин (Sa и Sо) позволяет в данном 
случае решить вопрос лишь о возможности остановки ТС-1 до места 
столкновения (МС) с выезжающим на эту дорогу ТС-2.

Если Sо<Sa, то эксперт приходит к выводу о том, что в этом случае 
для водителя ТС-1 имелась техническая возможность не только оста-
новиться до МС, но и предотвратить наступление события данного 
происшествия (см. рис. 1).

Если же Sо>Sa, то в этом случае эксперт приходит к выводу о 
том, что водитель не имел технической возможности остановиться до 
МС. На этом первый этап исследования наличия технической воз-
можности предотвратить столкновение для водителя ТС-1 заканчи- 
вается.

Второй этап — для решения вопроса о наличии для водителя ТС-1 
технической возможности предотвратить столкновение, эксперт дол-
жен провести дополнительное исследование с целью определения для 
водителя ТС-1 технической возможности, в случае своевременного 
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принятия мер к торможению, снизить скорость до скорости движения 
выехавшего со второстепенной дороги ТС-2.

При этом, если в результате дополнительно проведенных расчетов 
будет установлено, что с момента возникновения опасности для движе-
ния водитель ТС-1 имел возможность к моменту столкновения снизить 
скорость своего движения до скорости движения ТС-2, то в этом случае 
эксперту следует прийти к выводу о том, что водитель ТС-1 располагал 
технической возможностью, путем применения своевременного тор-
можения, предотвратить столкновение ТС.

Если же эксперт в результате дополнительных исследований уста-
новит, что водитель ТС-1 к моменту столкновения путем своевремен-
ного торможения не располагал технической возможностью снизить 
скорость своего движения до скорости движения ТС-2, то в этом случае 
эксперту следует прийти к выводу о том, что водитель ТС-1 не рас-
полагал технической возможностью путем применения своевременного 
торможения предотвратить столкновение.

Возможность предотвращения происшествия для водителя ТС-2, 
выехавшего на главную дорогу, экспертами анализируется зачастую по-
верхностно, исходя лишь из общего положения, требующего уступить 
дорогу водителю ТС-1, не вдаваясь в особенности и смысл требования 
термина “уступить дорогу” и термина “опасность для движения”, при-
веденных ниже и содержащихся в требованиях ПДДУ.

Рис. 1. Схема развития ДТП на нерегулируемом перекрестке
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Иными словами, возможность предотвращения происшествия для 
водителя ТС-2, выезжавшего на главную дорогу, зачастую формально, 
т.е. недостаточно обосновано, производится следующим образом — 
предотвращение данного ДТП для водителя ТС-2 определялось выпол-
нением им требования п. 16.11 ПДДУ, регламентирующего очередность 
проезда перекрестка неравнозначных дорог и п. 10.1 ПДДУ, требующе- 
го от водителя безопасного выполнения маневра и осмотрительности 
перед его началом выполнения.

Рассмотрим более подробно обстоятельства ДТП, приведенного на 
рис. 1, а также проанализируем должные действия обоих участников 
происшествия в соответствии с требованиями и определениями, имею-
щимися в ПДДУ, которые позволяют участникам дорожного движения 
безопасно управлять ТС и выполнять необходимую работу по перевозке 
грузов и пассажиров.

Согласно требованиям п. 12.3 ПДДУ, в случае возникновения опас-
ности для движения или препятствия, которое водитель объективно 
способен обнаружить, он должен немедленно принять меры для умень-
шения скорости вплоть до остановки ТС либо безопасного для других 
участников движения объезда препятствия.

При этом в ПДДУ приведено понятие опасности для движения без 
ее конкретизации.

Опасность для движения — изменение дорожной обстановки (в том  
числе появление подвижного объекта, приближающегося к полосе дви-
жения транспортного средства либо пересекающего ее) или техническо-
го состояния транспортного средства, которое угрожает безопасности 
дорожного движения и вынуждает водителя немедленно уменьшить 
скорость или остановиться. Отдельным случаем опасности для дви-
жения является движение в пределах полосы транспортного средства 
иного транспортного средства навстречу общему потоку [1].

Таким образом, водитель ТС-1, двигавшийся по главной дороге и 
приближавшийся к перекрестку, в случае возникновения опасности для 
дальнейшего продолжения движения должен был действовать в соот-
ветствии с требованиями п. 12.3 ПДДУ, т.е. немедленно принять меры 
для снижения скорости с целью ликвидации аварийных последствий, 
применив экстренное торможение.

Рассмотрим основные действия водителя ТС-1, которые он приме-
няет в процессе управления ТС при движении по дороге для регулиро-
вания своего скоростного режима, т.е. способы воздействия на педаль 
тормоза при торможении и остановке ТС.
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Все способы торможения ТС можно условно разделить на служеб-
ное, экстренное и аварийное.

Служебное торможение осуществляется за счет свободного выбега 
автомобиля, последовательного переключения на низшие передачи и, 
наконец, плавного нажатия на педаль тормоза до полной остановки 
автомобиля. Служебное торможение используется для остановки ТС 
в заранее намеченном месте либо для снижения скорости движения 
там, где это необходимо. Именно поэтому служебное торможение  
называется еще и “штатным” — водитель ТС тормозит в обычном ра-
бочем режиме, позволяющем беспрепятственно и без создания угрозы 
для безопасности дорожного движения производить обычные, т.е. 
штатные действия.

Причиной служебного торможения является не быстрая и скоро-
течная для нормального передвижения опасная ситуация, а спокой-
ные, ожидаемые штатные условия передвижения. Служебное тор-
можение отличается плавностью снижения скоростного режима с 
небольшим замедлением — менее 3 м/с2. В результате применения 
служебного торможения возможно выполнение безопасных маневров 
при объезде возникающих препятствий, свойственных для дорожного  
движения.

Рассмотрим примеры на регулируемом перекрестке, который на-
глядно иллюстрирует необходимость применения служебного тормо-
жения и понятия препятствия для движения.

К моменту смены сигнала после запрещающего на разрешающий 
зеленый сигнал светофора для водителя ТС-1, происходило прибли-
жение этого ТС-1 к перекрестку без снижения скорости. В тоже время 
водитель ТС-2 к моменту загорания для него запрещающего сигнала 
светофора, успел выехать на перекресток и занять положение для 
движения в попутном направлении с ТС-1. Однако скорость движе-
ния ТС-2, к моменту сближения к нему ТС-1, была значительно ниже  
(см. рис. 2).

Казалось бы, что водитель ТС-2 создавал если не опасность, то 
препятствие для движения водителю ТС-1, поскольку своим выездом 
на путь следования ТС-1 вынуждал этого водителя снижать скорость 
движения. Однако снижение скорости ТС-1 без наступления аварий- 
ных последствий могло происходить путем служебного торможения, а 
выезд ТС-2 происходил в соответствии с правилами проезда регулируе-
мых перекрестков, поэтому водитель ТС-2 действовал и в соответствии 
с требованиями п. 10.1 ПДДУ.



390

Рассмотрим аналогичный выезд ТС-2, но уже на нерегулируемом 
перекрестке, когда движение ТС-1 осуществлялось по главной дороге 
(см. рис. 1, приведенный выше).

К моменту столкновения водитель ТС-2 закончил маневр выезда на 
главную дорогу, однако развить скорость своего движения до скорости 
движения ТС-1 не смог. Казалось бы, что водитель ТС-2 создавал если 
не опасность, то препятствие для движения водителю ТС-1, поскольку  
своим выездом вынуждал этого водителя снижать скорость своего 
движения. Однако снижение скорости движения ТС-1 без наступления 
аварийных последствий могло происходить и путем служебного тормо-
жения без угрозы безопасности дорожного движения. Следовательно, 
и в этом случае водитель ТС-2 мог не создавать опасной дорожной 
ситуации. Окончательное решение данного вопроса будет рассмотрено 
ниже.

Анализируя обстоятельства создания препятствия для движения 
водителю ТС-1 водителем ТС-2, приведенных на указанных примерах, 
абсурдно было бы “обвинять” в первом случае светофор в разрешении 
выезда на дорогу менее скоростного ТС-2, которое создало препятствие 
для движения водителю ТС-2, а во втором случае само “существование” 
менее скоростного ТС-2 на пути следования ТС-1.

Рис. 2. Схема развития ДТП на регулируемом перекрестке
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При экстренном торможении педаль нажимается водителем быстро 
и сильно, при этом зачастую возникает блокировка колес, при которой 
происходит скольжение шины по поверхности дороги с образованием 
на проезжей части следов юза, скольжения колес и возникновением 
заноса автомобиля. Часто при таком торможении водители дополни-
тельно используют стояночный тормоз и задействуют вспомогательную 
тормозную систему.

Аварийное торможение применяется при выходе из строя рабочей 
тормозной системы или сильным снижением эффективности ее рабо - 
ты, т.е. когда рабочая тормозная система не позволяет добиться не-
обходимого эффекта снижения скорости.

Как известно, ТС при применении водителем экстренного торможе-
ния останавливается с максимальной эффективностью на определенном 
расстоянии, которое называется остановочным путем. Это расстояние 
водитель ТС знает и постоянно соизмеряет его в соответствии с избран-
ной им скоростью, в соответствии с состоянием дорожного покрытия, 
изменением направления дороги, а также в соответствии с техническим 
состоянием ТС и его загрузкой. Иными словами, водитель ТС из опыта 
эксплуатации своего ТС практически постоянно знает и постоянно 
контролирует расстояние, на котором он может остановиться в случае 
прогнозируемой им необходимости применения торможения и плани-
руемой остановки или маневра.

Принимая же решение о своем действии по предотвращению ДТП, 
водитель как бы использует некоторый критерий, который условно 
можно назвать уровнем опасности — Хо и который характеризуется 
соотношением удаления (расстояния) до источника опасности к длине 
остановочного пути ТС.

Иными словами, для уменьшения вероятности возникновения 
проис шествия водитель, заблаговременно обнаружив источник появ-
ления препятствия на дороге, должен принять все возможные меры для 
того, чтобы это препятствие не переросло в опасность для движения, 
когда требуется немедленное, экстренное снижение скорости.

Следующим этапом, после возникновения опасности для движе-
ния, дорожная ситуация перерастает в аварийную. Одним из случаев 
возникновения аварийной обстановки является ситуация, когда во-
дитель имел возможность обнаружить препятствие для движения на 
удалении (Sa), превышающем длину остановочного пути (Sо), одна-
ко не принял своевременных мер для предотвращения происшест- 
вия [2].
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Рассмотрим следующую дорожную ситуацию. Водитель ТС-1 в пути 
следования обнаружил на значительном расстоянии (Sa) стоящее на его 
полосе движения ТС-2, т.е. когда Sa было больше Sо (Sa>Sо) и водитель 
ТС-1 мог применением обычных (штатных) приемов управления, при-
менив служебное торможение (торможение двигателем, плавным и 
незначительным надавливанием на тормозную педаль и т.д.), снизить 
скорость своего движения до скорости движущегося впереди попутного 
ТС-2.

Приведенная дорожная ситуация характеризуется отношением Sa  
к Sо, величиной больше 1, т.е. уровнем опасности больше 1 (Хо>1)
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В дальнейшем, когда водитель ТС-1 продолжает движение без сни-
жения своей скорости, то уровень опасности приближается к величине 
равной 1, т.е. к критической величине, когда удаление до ТС-2 (Sa) 
сравнивается с величиной остановочного пути (Sо), и водитель вы-
нужден применять экстренное торможение, т.к. после этого опасная 
обстановка перерастает в аварийную
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В случае, когда водитель ТС-1 обнаружил стоящее ТС-2 на расстоя-
нии (Sa), меньшем остановочного пути (Sо), то в этой ситуации уровень 
опасности, т.е. отношение Sa к Sо, будет характеризоваться величиной 
меньше 1, т.е. (Хо<1)
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В такой ситуации развитие возникшей опасности будет определять-
ся, как правило, закономерностями, которые не зависят от действий 
водителя ТС-1.

Проанализируем более детально ситуацию в случае, если уровень 
опасности составляет величину больше 1 (Хо>1), т.е. когда удаление 
автомобиля от места столкновения (Sa) больше остановочного пути 
(Sо) (см. рис. 1).

В таком случае может иметь место ситуация, когда водитель ТС-2, 
выехав на главную дорогу, не создает опасности для движения водителю 
ТС-1, т.е. не вынуждает его к применению экстренного торможения. 
Водитель ТС-1, используя обычные приемы управления не экстренного 
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характера в виде служебного торможения или возможного безопасного 
объезда, не допускает перерастания ситуации в опасность для движе-
ния. По такой же схеме развивается и ситуация в случае, когда водитель 
ТС-1 догнал движущееся с меньшей скорость ТС-2.

Ранее было установлено, что при возникновении опасности для 
движения водитель должен немедленно уменьшить скорость. Снижение 
скорости в этом случае достигается путем экстренного торможения.  
Однако экстренное торможение ТС вызывает значительные инерцион-
ные нагрузки на автомобиль, груз и пассажиров, является вынужденной 
мерой и не отвечает задачам автотранспорта, которые заключаются в 
том, что при работе на линии водители обязаны, учитывая состояние 
дорог, характер перевозок, условия движения и необходимость дости-
жения высокой производительности подвижного состава, применять 
способы и приемы вождения автомобилей, способствующие безопас-
ности движения, сохранности подвижного состава и перевозимых 
грузов, а при пассажирских перевозках — обеспечению необходимого 
уровня удобств и комфортабельности проезда пассажиров [3].

Поэтому в процессе эксплуатации ТС водители применяют экст-
ренное торможение как вынужденную меру с целью ликвидации опас-
ности для движения, которая предусмотрена соответствующими тре-
бованиями п. 12.3 ПДДУ, приведенными выше.

Рассмотрим критерии служебного и экстренного торможения с 
учетом приведенных выше обстоятельств и условий столкновения 
транспортных средств.

Ранее было указано, что служебное торможение является планируе-
мым действием водителя и осуществляется с замедлением, по существу, 
в два раза ниже замедления, возникающего при экстренном торможе-
нии. Поэтому мы согласны с имеющимся в литературе утверждением 
о том, что если удаление ТС-1 (см. рис. 1) от места столкновения со-
ставляет величину в 1,5 раза больше его остановочного пути при экс-
тренном торможении в момент, при котором судебно-следственными 
органами или судебными экспертами-автотехниками принято считать, 
что возникает опасность для дальнейшего движения, то дорожная си-
туация является штатной, т.е. рабочей [4].

Это означает, что водитель ТС-2, выехавший на перекрестке на 
главную дорогу при уровне опасности для движения равном 1,5 и более, 
не создает опасности для движения этому водителю. Следовательно, 
поскольку водитель ТС-2 не создает опасности для движения водителю 
ТС-1, то действия водителя ТС-2 соответствуют требованию термина 
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“уступить дорогу”, т.к. в этом случае водитель ТС-1 не вынуждается к 
неожиданному и экстренному применению торможения.

Таким образом, если уровень опасности для движения составляет 
величину больше 1,5, то сложившаяся дорожная ситуация не является,  
с технической точки зрения, опасной дорожной обстановкой, посколь-
ку не требует немедленного экстренного торможения. Следовательно, 
в этой ситуации водитель ТС-2, выехавший на главную дорогу, не 
создавал опасной дорожной обстановки, поскольку своим выездом он 
не вынуждал водителя ТС-1 неожиданно принимать меры экстренного 
торможения.

В этой ситуации водитель ТС-2, как и любое другое транспорт-
ное средство, движущееся в попутном направлении без маневра с 
малой скоростью, создает лишь препятствие для движения водителю  
ТС-1.

Иными словами, водитель ТС-2 своим выездом на главную дорогу 
и движением с меньшей скоростью в этом случае, с технической точки 
зрения, представляет собой обычное препятствие на дороге для води-
телей транспортных средств, движущихся с большей скоростью, в том 
числе и для водителя ТС-1. Кроме того, поскольку водитель ТС-1 может 
заранее скорректировать свой режим движения, не применяя внезапно 
экстренное торможение, то действия водителя ТС-2 в такой ситуации, 
с технической точки зрения, следует считать как соответствующими 
понятию термина “уступить дорогу”, а следовательно, и требованию 
п. 10.1 ПДДУ.

Согласно ПДДУ понятие термина “уступить дорогу”, заключается 
в следующем:

уступить дорогу — требование к участнику дорожного движения 
не продолжать или не возобновлять движение, не осуществлять каких-
либо маневров (за исключением требований освободить занимаемую 
полосу движения), если это может вынудить других участников до-
рожного движения, имеющих преимущество, изменить направление 
движения или скорость.

п. 10.1. Перед началом движения, перестроением и другим изме-
нением направления движения водитель должен убедиться в том, что 
это будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим 
участникам движения.

Если же уровень опасности для движения составляет величину 
менее 1,5, то возникает опасная дорожная обстановка, требующая от 
водителя ТС-1 применения экстренного торможения.
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В этой ситуации действия водителя ТС-2 не соответствуют, с тех-
нической точки зрения, понятию термина “уступить дорогу”, а следо-
вательно, и требованиям п. 10.1 ПДДУ.

Таким образом, исследование действий участников дорожно-
транспортного происшествия при попутном столкновении, связан-
ным с выездом на перекресток одного из транспортных средств, будет 
всесторонним и полным, а также будет согласовываться с принципами 
вступившего в силу с 20 ноября 2012 года Криминального процессуаль-
ного кодекса Украины о “гуманизации” процесса расследования проис-
шествий, если оно будет базироваться на следующих положениях:

1. Исследование действий участников происшествия судебными 
автотехническими экспертами должно проводиться в соответствии 
с понятиями об опасности для движения водителям ТС и требова-
ниями к участнику дорожного движения относительно предоставления 
преимущественно права на движение в соответствии с требованиями 
терминов “опасность для движения” и “уступить дорогу”, приведенных 
в ПДДУ.

2. Если в момент, при котором судебно-следственными органами 
или судебными экспертами-автотехниками принято считать, что воз-
никает опасность для дальнейшего движения, уровень опасности для 
движения составляет величину больше 1,5, т.е. величина удаления ТС 
от места столкновения не менее чем в полтора раза больше длины оста-
новочного пути этого ТС, то сложившаяся дорожная ситуация в этот 
момент не является, с технической точки зрения, опасной, а следова-
тельно в этот момент не возникает опасность для движения, требующая 
от водителя ТС-1 применения экстренного торможения.

В этом случае действия водителя ТС-2, выехавшего на главную до-
рогу, не создают, с технической точки зрения, опасности для движения, 
а следовательно, согласуются с требованиями п. 10.1 ПДДУ.

3. Если в момент, при котором судебно-следственными органами 
или судебными экспертами-автотехниками принято считать, что воз-
никает опасность для дальнейшего движения, уровень опасности для 
движения составляет величину менее 1,5, то сложившуюся ситуацию 
следует считать опасной, и, следовательно, возникает опасность для 
дальнейшего движения водителю ТС-1.

В этой дорожной ситуации действия водителя ТС-2, выехавшего 
на главную дорогу, создают, с технической точки зрения, опасность 
для движения, а следовательно, не соответствуют требованиям п. 10.1 
ПДДУ.
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резюме
У статті викладені проблеми, що виникають в судовій автотехнічній експертизі 

при вирішенні питання про відповідність вимогам Правил дорожнього руху України дій 
учасників дорожньо-транспортної пригоди при попутних зіткненнях після виїзду одного 
з них на головну дорогу.

Summary
Problems, arising up in judicia motor-vehicle examination at the decision of question 

about conforming to the requirements of Rules of the travelling road of Ukraine of actions of 
participants of road traffic accident at passing collisions after one departure of them on a main 
road, are expounded in the article.

О.В. антонюк, експерт 
п.г. борщевський, зав. відділу 

В.д. гардерман, експерт

Київський НДІ судових експертиз

утОЧНеННя НОрматиВНОгО Часу  
реакції ВОдія при експертНих  

рОзрахуНках

Особливістю експертних досліджень в галузі судової автотехніки є, 
з одного боку, використання законів механіки і спеціальних технічних 
знань, а з іншого, — необхідність керуватися вимогами чинного зако-
нодавства (з урахуванням його змін). Як свідчить експертна практика, 
на даний час виникла нагальна потреба розглянути питання про об-
ґрунтованість деяких розрахункових параметрів, що вибираються екс-
пертом при проведенні автотехнічних експертиз (в тому числі — часу 
реакції водія), і які, на думку авторів, не можуть вважатись достатньо 
вмотивованими з точки зору сучасної законодавчої бази.
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Зокрема, при розрахунках безпечної дистанції експерти, як пра-
вило, використовують Методичні рекомендації 1986 р., запропоновані  
ВНДІСЕ [1]. Згідно даних рекомендацій (с. 9): “Если эксперту в его 
расчетах требуется оценить правильность выбора водителем скорости 
по условиям дальности видимости дороги или дистанции до движуще-
гося впереди ТС, он должен принимать минимально возможное время  
реакции — 0,3 сек, поскольку у него нет оснований исключить возмож-
ность того, что водитель за такое время может реагировать на изме-
нение видимости дороги и ее элементов или на торможение следовавшего 
впереди ТС (лидера)”. При цьому величина 0,3 с обиралась, виходячи 
з експериментів М.К. Полтєва та деяких інших досліджень, в яких 
вимірювалась проста сенсомоторна реакція водія на тренажері, тобто 
реакція в штучно створених обставинах, що не відповідають реальним 
дорожнім умовам. 

Автори цих рекомендацій виходили з того, що при русі на постійній 
відстані за автомобілем-лідером та при орієнтації на увімкнення його 
стоп-сигналів, дорожня обстановка для водія автомобіля, що рухається 
позаду, є аналогічною експериментальним умовам при визначенні про-
стої сенсомоторної реакції, а оскільки перед експертом стояло завдання 
визначення мінімально допустимої дистанції між транспортними за-
собами ТЗ, то такому значенню повинен був відповідати мінімально 
можливий час реакції водія в розрахунках. 

Слід зазначити, що інтерпретація даного поняття станом на 1986 
рік залежала від точки зору експерта, оскільки Правилами дорожнього 
руху, що діяли на той момент, воно не були визначено, але навіть і в 
цих методичних рекомендаціях було зазначено (с. 10), що: “… Факти-
ческая дистанция, применяемая водителем, должна быть больше, чем 
минимально допустимая…”.

Термін “безпечна дистанція”, виходячи з якого на даний час екс-
перти повинні розраховувати значення даної величини, було введено в 
Правила дорожнього руху (ПДР), що діяли на території України, лише 
з 1994 року, і зараз відповідно до вимог п. 1.10 ПДР він визначається 
наступним чином: “безпечна дистанція — це відстань до транспортного 
засобу, що рухається попереду по тій самій смузі, яка у разі його раптового 
гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засо-
бу, що рухається позаду, запобігти зіткнення без здійснення будь-якого 
маневру”.

Отже, чинними ПДР визначено не мінімальну, а безпечну величину, 
тому її розрахунок з використанням мінімально можливого значення 
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часу реакції водія 0,3 с, на нашу думку, є таким, що не відповідає ви-
могам сучасного законодавства України.

Крім того, поглиблене вивчення літературних даних щодо дослід-
жень, проведених по визначенню часу реакції водіїв, вказує на те, що 
в реальних дорожньо-транспортних ситуаціях реакція водія є більш 
повільною. Згідно з сучасними поглядами, природа реакції водія 
на зміну дорожньої ситуації — це прояв складного процесу, який 
може включати декілька фаз: виявлення об’єкта; оцінка дорожньо-
транспортної ситуації, що виникла; прийняття рішення; виконання во-
дієм моторної реакції до моменту початку дії на органи керування авто- 
мобілем.

Час, який витрачає водій на виявлення об’єкта, залежить від того,  
наскільки ймовірним є його поява. Час, необхідний для оцінки дорож-
ньо-транспортної ситуації, в значній кількості залежить від того, на-
скільки дана ситуація є небезпечною та складною. Час моторного 
компоненту реакції водія при гальмуванні (наприклад, перенос ноги 
з педалі акселератора на педаль гальм) залежить від ряду чинників, 
перш за все, — від компоновки та конструкції площадок педалей 
гальмування.

Відомо, що проста сенсомоторна реакція, — це швидка відповідь 
простим рухом на відомий сигнал (подразник), що виникає раптово. 
Час сенсомоторної реакції (латентний час) обраховується з моменту 
початку сприйняття сигналу до початку руху-відповіді, а час руху-
відповіді обраховується з моменту початку цього руху до моменту його 
закінчення. В разі, якщо час переносу ноги з педалі акселератора на 
педаль гальма становить 0,16–0,32 с, а натиснення на педаль гальм 
вимагає 0,4–0,49 с [2], в наближених до реальних умовах (наприклад, 
водій заднього ТЗ готувався до обгону переднього ТЗ, і в цей момент 
водій автомобіля-лідера застосував гальмування), навіть при величині 
простої сенсомоторної реакції 0,3 с сумарний час реакції водія заднього 
ТЗ з моменту початку сприйняття ним сигналу до моменту закінчення 

Таблиця 1.  Час моторного компоненту реакції водія. Друкується за даними [2, 
Таблиця 4.1, с. 358]

Марка
автомобіля

КамАЗ,
ЗИЛ

ВАЗ
ГАЗ-53

ГАЗ-3307
МАЗ,

ІЖ-2715
ГАЗ-3110 УАЗ-3741

Час, с 0,16 0,21 0,22 0,23 0,29 0,32
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Таблиця 2.  Час сенсомоторної реакції. Друкується за даними [2, Таблиця 4.2, 
с. 359]

№ п/п Умови при яких було застосовано екстрене гальмування  
при виникненні небезпеки

Час, с

1 Очікувана ймовірність виникнення небезпеки — 100% (нога 
водія на педалі гальм)

0,6 

2 Очікувана ймовірність виникнення небезпеки — 95–99% 
(нога водія на педалі гальм)

0,8

3 Очікувана ймовірність виникнення небезпеки — 90% (нога 
на педалі акселератора)

1,0

4 Малися ознаки небезпеки, невідомі водієві, що не часто 
зустрічаються у водійській практиці, 98%

1,2

5 Малися непрямі ознаки небезпеки, маловідомі навіть дос-
відченим водіям

1,4

6 При екстреному гальмуванні автомобіля-лідера при увазі 
водія автомобіля-переслідувача в цей момент на світлофор 

1,36

7 При екстреному гальмуванні автомобіля-лідера при увазі 
водія автомобіля-переслідувача на інші об’єкти крім лідера 
та світлофора.

1,6

руху-відповіді становитиме близько 0,6–1,0 с. Нижче наведено вели-
чини часу сенсомоторної реакції водія при виявлення небезпеки для 
руху згідно [2].

С.А. Евтюков та Я.В. Васильєв [2] пропонують проводити обчис-
лення часу сенсомоторної реакції водія за формулою:

t1 = t0 + tMK + Dt (Va, B),

де t0 — час виявлення, розпізнавання, прийняття рішення, с (табл. 2); 
tMK — час моторного компоненту реакції водія при гальмуванні, який 
залежить від різниці висот площадок педалей акселератора та гальм 
у автомобіля, с (табл. 1); Dt (Va, B) — приріст фаз часу реакції водія в 
залежності від швидкості руху автомобіля в момент виявлення небез-
пеки (Va, км/год) та віку водія (В, років), обраховується по наступній 
формулі:

Dt (Va, B) = 0,1 · lg [(1 + 0,005 · Va) · 0,04 · B.

Е.М. Лобановим [3] зазначено наявність різних методичних підхо - 
дів до формування величини часу реакції водія:

а)  інформаційна модель — час реакції безперервно збільшується  
згідно зі збільшенням інформаційного навантаження, тобто 
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про будь яке максимальне значення цього параметру мови не 
йдеться;

б)  асоціативна модель — після перевищення межі оперативної па-
м’яті, пов’язаної зі збільшенням кількості сигналів, час реакції 
стабілізується поблизу константи, яка характерна для даного 
індивідуума;

в)  очікувана модель — якщо ймовірність подразників неоднакова, 
то час реакції на більш ймовірний (очікуваний) сигнал менше, 
ніж на інші, тобто в даному випадку можна вести мову про мі-
німальний час реакції.

Кінцевий вибір обґрунтованої моделі формування часу реакції 
водія можливий на базі експериментальних досліджень. Зокрема, про-
веденими цим автором експериментами встановлено, що час реакції 
водія збільшується при збільшенні сигналів-подразників від 1 до 5–9, 
після чого стабілізується. Слід відмітити, що в даних експериментах 
мінімальний час реакції водія (один сигнал: гальмування автомобіля-  
лідера) знаходився в межах 0,48–0,57 с, а максимальне значення цьо-
го параметру (5 сигналів: гальмування автомобіля-лідера + зустріч-
ний автомобіль + 2 пішохода зліва і один справа) становило близько  
1,27–1,40 с.

Результати експериментів, проведених дослідниками США, Канади 
та Австралії [4–11] стосовно часу реакції водіїв автомобіля-пересліду-
вача у відповідь на увімкнення стоп-сигналу автомобіля-лідера, пред-
ставлені у табл. 3.

Таблиця 3.  Загальний час реакції водія автомобіля-переслідувача на увімкнення 
стоп-сигналу автомобіля-лідера [4–11]

№ п/п Назва джерела Час реакції водія, с

1 Sivak M., Post D., Olson P., Donohue R. (1981) [4] 0,73

2 Korteling J.E. (1990) [5] 0,62–0,7

3 van Winsum W., Brouwer W. (1997) [6] 1,35

4 Mortimer R. (1969) [7] 1,3

5 Triggs T.J. (1987) [8] 0,97

6 Mehmood A., Easa S.M.(2009) [9] 0,78–0,85

7 Lister R. D. (1950) [10] 0,45–0,6

8 Krishnan H., Gibb S., Steinfeld A. (2001) [11] 0,64–1,0
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Зауважимо, що Лістером в роботі [10] дослідження проводились в 
лабораторних умовах, коли очікуваність сигналу піддослідними була 
високою, тобто описані в цій роботі експериментальні дослідження без-
посередньо стосуються часу реакції водія в стаціонарних лабораторних 
умовах на тренажерах, коли вимірювався час реакції водія (натиснення 
на педаль) при увімкненні світлового сигналу. Згідно з цими даними, 
отриманий час реакції за таких умов знаходився в межах 0,45–0,6 с. 
При цьому різними авторами зазначалося, що постановка такого екс-
перименту передбачає високу очікуваність виникнення сигналу, що 
впливає на результат в бік зменшення часу реакції порівняно до умов 
наближених до реальних.

Таким чином, огляд сучасної іноземної та вітчизняної літератури, 
в якій наводяться експериментальні дані стосовно реакції водія при 
раптовому гальмуванні в моделі переслідування автомобіля-лідера, 
вказує на те, що використання значення часу реакції водія 0,3 с при 
визначенні безпечної дистанції та безпечної швидкості немає підстав 
вважати обґрунтованим з технічної точки зору. Тому при розрахунку 
мінімальної безпечної дистанції на думку авторів, слід використову-
вати мінімальний ситуативний час реакції водія 0.6с, що відповідає 
дорожньо-транспортній ситуації, в якій водій “повинен постійно спо-
стерігати за місцем ймовірного виникнення перешкоди та бути готовим 
до прийняття необхідних заходів по уникненню ДТП” [1, с. 12].

Окремого аналогічного обговорення потребує питання застосов-
ності часу простої сенсомоторної реакції водія при визначенні безпеч - 
ної швидкості по умовам видимості.
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КРУ “Бюро судебно-медицинской экспертизы”

кОмплексНОе исследОВаНие  
мехаНизма Наезда На пешехОда  

(случай из экспертной практики)

Рассмотрен вопрос об установлении обстоятельств механизма наезда на 
человека. приведены способы решения вопросов об исследовании повреж-
дений на теле человека и транспортном средстве, механизме и последова-

тельности их образования при их взаимном контакте.

Наличие технической возможности предотвращения ДТП, в част-
ности наезда на пешехода, — один из основных вопросов, ставящихся 
перед экспертами. Выводы по данному вопросу существенны для ре-
шения следствием, судом, всех последующих задач. Решению вопросов 
должно предшествовать исследование механизма происшествия.

В экспертной практике термин “наезд на пешехода” понимается 
как контакт транспортного средства (далее — ТС) с находившимся 
вне его человеком, следствием которого явилась смерть или телесные 
повреждения.

Механизм наезда на пешехода имеет три стадии: сближение ТС и 
пешехода, взаимодействие ТС с пешеходом и отбрасывание тела чело-
века после удара.

 7. Mortimer R. Dynamic evaluation of automobile rear lighting configurations / R. Mortimer 
// Ann. Arbor: University of Michigan, Highway Safety Research Institute, 1969.

 8. Triggs T.J. Driver brake reaction times: Unobtrusive measurements on public roads /  
T.J. Triggs // Public Health Review. — 1987. — № 15. — P. 275–290.

 9. Mehmood A., Easa S.M. Modeling Reaction Time in Car-Following Behaviour Based on 
Human Factors / A. Mehmood, S.M. Easa // International Journ. Engineering and Appl. 
Sciences. — 2009. — Vol. 5, № 2. — P. 93–101.

 10. Lister R.D. The reaction time of drivers in moving and stationary vehicles / R.D. Lister // 
Road Research Laboratory, Great Britain, RN/1324/RDL, 1950.

 11. Krishnan H., Gibb S., Steinfeld A., Shladover S. Rear-End Collision–Warning System: 
Design and Evaluation via Simulation / H. Krishnan, S. Gibb, A. Steinfeld, S. Shladover 
// Transportation Research Record. — 2001. — № 1759. — P. 52–60.
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Первая стадия начинается с момента, когда водитель имел возмож-
ность обнаружить пешехода и предвидеть, что тот может оказаться на 
полосе движения ТС к моменту сближения с ним.

Вторая стадия — период контактирования частей ТС с телом чело-
века при ударе. Возникающие на этой стадии телесные повреждения 
зависят от взаимного положения ТС и человека и их скоростей при 
ударе.

Третья стадия (процесс отбрасывания) начинается с момента окон-
чания контактирования тела человека с ТС и заканчивается моментом 
прекращения движения человека.

Для оценки действий участников ДТП необходимо, прежде всего, 
установить с достаточной полнотой обстоятельства происшествия на 
первой стадии, поскольку они непосредственно связаны с действиями 
участников. Обстоятельства происшествия на последующих стадиях 
при проведении экспертного исследования позволяют установить или 
уточнить обстоятельства первой стадии.

Для определения относительного расположения ТС и пешехода 
в момент наезда требуется проведение комплексного исследования 
экспертами различных специальностей — автотехниками, криминали-
стами, судебными медиками. Признаками, позволяющими установить 
взаимное расположение ТС и пешехода при наезде, являются повреж-
дения и следы на ТС, одежде, обуви и теле пострадавшего.

В данной статье приведён случай из экспертной практики.
Согласно постановлению следователя, исследованию подлежат 

автомобиль “БМВ-520” и материалы уголовного дела.
На разрешение экспертизы поставлены следующие вопросы:
1. Каким было взаимное положение транспортного средства и пе-

шехода “Н” в момент наезда на последнего?
2. Каков был механизм контактирования пешехода “Н” и транс-

портного средства, если учесть, что транспортным средством был ав-
томобиль “БМВ-520”, регистрационный номерной знак АА0000ВВ?

3. Могли ли быть причинены телесные повреждения, которые име - 
лись у пешехода “Н”, автомобилем “БМВ-520”, регистрационный 
номерной знак АА0000ВВ?

Проведение экспертизы поручено комиссии в составе экспертов, 
имеющих квалификацию по специальностям: “Транспортно-трасо ло-
гические исследование”, “Судебно-медицинская криминалистика”.

Краткое содержание обстоятельств дорожного происшествия из 
постановления. 31.10.2009, около в 18 часов 30 минут в с. Лозовое Сим-
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феропольского района на 663 км + 20 м а/д Харьков — Симферополь —  
Алушта — Ялта водитель автомобиля “БМВ-520”, регистрационный 
номерной знак АА0000ВВ, двигаясь со стороны с. Перевальное Сим-
феропольского района, в направлении г. Симферополя допустил наезд 
на инспектора ДПС для обслуживания дорог Республиканского на-
значения при УГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым младшего сержанта 
милиции “Н”, находящегося на проезжей части. В результате ДТП 
сержант милиции “Н” от полученной сочетанной травмы погиб на 
месте происшествия.

Транспортно-трасологическое исследование. На исследование пред-
ставлен автомобиль “БМВ-520”, регистрационный номерной знак 
АА0000ВВ. установлено, что автомобиль техни чески неисправен, его 
кузов имеет лакокрасочное покрытие светло-серого цвета, и аварийные 
повреждения, локализованные в передней левой части и на панели 
крыши.

При его внешнем осмотре и исследовании следов и повреждений 
установлено следующее:
–  наиболее выступающая вперед верхняя кромка переднего бампера 

располагается на высоте 450 мм от поверхности дорожного покрытия 
(при условии нахождения автомобиля в неподвижном состоянии);

–  капот на расстоянии 400 мм от левого габарита имеет механическую 
деформацию в виде вмятины размерами 300×340 мм со сдвигом 
передней кромки спереди назад. Передняя кромка капота с по-
вреждением располагается на высоте около 620 мм от поверхности 
дорожного покрытия;

–  на поверхности капота имеются сдвоенные линейные следы трения–
скольжения, идущие спереди назад, от вмятины к переднему ветро-
вому стеклу, по направлению параллельно продольной оси автомо-
биля. Общая длина следов около 700 мм, расстояние между следами 
около 100 мм;
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–  переднее ветровое стекло имеет множественные радиальные и кон-
центрические трещины, с центром, расположенным на расстоянии 
580 мм от левого габарита и на расстоянии около 620 мм от нижнего 
его среза;

–  панель крыши в передней кромке имеет механическое повреждение 
в виде деформации со сдвигом спереди назад на расстояние около 
60 мм, сверху вниз на расстояние около 55 мм (от первоначальных 
положений не поврежденного автомобиля);

–  панель крыши в области люка имеет механическое повреждение, в ви- 
де вмятины линейной формы со смешанными стато-дина ми че ски- 
ми признаками — статический отпечаток предмета с динамическими  
следами трения-скольжения. Отпечаток ориентирован под неболь-
шим углом к продольной оси автомобиля и располагается на рас-
стоянии около 820 мм от левого габарита. В конце следа имеется от-
печаток полукруглой (сегментной) формы диаметром около 30 мм.
Оценивая результаты проведенного исследования описанных выше 

следов и повреждений на автомобиле “БМВ-520”, регистрационный 
номерной знак АА0000ВВ, с учетом локализации, взаимного располо-
жения, формы, размеров и расположения от поверхности земли, можно 
прийти к выводу о том, что следы и повреждения на левой передней 
части автомобиля образовались в результате силового контакта с от-
носительно твердым предметом, имеющим выступающие части в на-
правлении спереди назад, параллельно продольной оси автомобиля 
“БМВ-520”. При этом, последовательность образования повреждений 
на автомобиле — спереди назад, т.е. обусловлена направлением дви-
жения автомобиля вперед: бампер, капот, переднее ветровое стекло, 
поверхность панели крыши.

Из акта медико-криминалистического исследования № 370 от 
02.07.2010 года (исследование одежды пешехода “Н” — двух курток, 
сорочки, галстука и брюк):

А. Повреждения образовавшиеся в результате контакта с частями 
автомобиля:

– участки обтирания на ткани форменных брюк по передне-на-
ружной поверхности слева, разрывы внутреннего и наружного швов у 
низа левой половины брюк — образовались, вероятнее всего, в резуль-
тате первичного контакта с бампером легкового автомобиля; участки 
обтирания на ткани брюк на задней поверхности слева и справа, кла-
пане кобуры пистолета в области застежки (кнопки) — образовались, 
вероятнее всего, в результате воздействия переднего капота легкового 
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автомобиля; участок обтирания ткани на задней поверхности левого 
рукава, разрывы швов передне-боковых карманов утепленной формен-
ной куртки № 1 — являются, вероятнее всего, результатом воздействия 
выступающих деталей расположенных на нижнем крае рамки лобового 
стекла легкового автомобиля (щетка стеклоочистителя и т.п.); мелкие 
поверхностные надрезы и сквозные разрывы, четыре прерывистых 
поверхностных линейных надреза ткани верха форменной куртки № 1  
по задней поверхности слева, резаное повреждение свободного края 
левого передне-наружного кармана куртки № 1 — образовались в ре-
зультате воздействия предметов, обладающих режущими кромками 
и заостренными концами, которыми, в данном случае, могли быть 
осколки поврежденного лобового стекла легкового автомобиля.

Б. Повреждения, образовавшиеся в результате контакта с дорожным 
покрытием и скольжения по нему:

– два участка потертости на наружной поверхности пистолетной 
кобуры в области заднего края кармана магазина и на переднем крае 
клапана, участки потертости с дефектами ткани на обеих куртках и со-
рочке в области резинки низа слева, протяженный участок потертости 
с крупным дефектом ткани по задней поверхности слева на брюках и 
кальсонах, лоскутный разрыв ткани джемпера у левого бокового шва 
и низа манжеты левого рукава, дефекты ткани, вероятнее всего левого 
носка, множественные полосчатые наложения черного цвета в области 
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светоотражающих полос на кокетке куртки № 1, о чем свидетельствуют 
морфологические свойства повреждений и следов наложений указан-
ные в описательной части.

При медико-криминалистическом исследовании форменной одеж-
ды инспектора ГАИ (двух курток, сорочки, галстука и брюк) потерпев-
шего “Н”, 1984 г.р., выявлены две группы повреждений.

1. Повреждения, образовавшиеся в результате контакта с частями 
автомобиля:

– участки обтирания на ткани форменных брюк по передне-на-
ружной поверхности слева, разрывы внутреннего и наружного швов у 
низа левой половины брюк — образовались, вероятнее всего, в резуль-
тате первичного контакта с бампером легкового автомобиля; участки 
обтирания на ткани брюк на задней поверхности слева и справа, кла-
пане кобуры пистолета в области застежки (кнопки) — образовались, 
вероятнее всего, в результате воздействия переднего капота легкового 
автомобиля; участок обтирания ткани на задней поверхности левого 
рукава, разрывы швов передне-боковых карманов утепленной формен-
ной куртки № 1 — являются, вероятнее всего, результатом воздействия 
выступающих деталей расположенных на нижнем крае рамки лобового 
стекла легкового автомобиля (щетка стеклоочистителя и т.п.);

– мелкие поверхностные надрезы и сквозные разрывы, четыре 
прерывистых поверхностных линейных надреза ткани верха фор-
менной куртки № 1 по задней поверхности слева, резаное повреж-
дение свободного края левого передне-наружного кармана куртки  
№ 1 — образовались в результате воздействия предметов, обладающих 
режущими кромками и заостренными концами, которыми, в данном 
случае, могли быть осколки поврежденного лобового стекла легкового  
автомобиля.

2. Повреждения, образовавшиеся в результате контакта с дорожным 
покрытием и скольжения по нему:

– два участка потертости на наружной поверхности пистолетной 
кобуры, в области заднего края кармана магазина и на переднем крае 
клапана, участки потертости с дефектами ткани на обеих куртках и со-
рочке в области резинки низа слева, протяженный участок потертости 
с крупным дефектом ткани по задней поверхности слева на брюках и 
кальсонах, лоскутный разрыв ткани джемпера у левого бокового шва 
и низа манжеты левого рукава, дефекты ткани, вероятнее всего левого 
носка, множественные полосчатые наложения черного цвета в области 
светоотражающих полос на кокетке куртки № 1”.
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Из заключения эксперта №1296 от 30.11.2009 года (экспертиза трупа 
пешехода “Н”):

“1. При судебно-медицинском исследовании обнаружены следую-
щие телесные повреждения: открытая черепно-мозговая травма; пере-
ломы костей свода и основания черепа; кровоизлияния в корни обоих 
легких, в грудном отделе аорты, клетчатку обеих почек, в мягкие ткани 
спины; ссадины: в области надпереносья; на тыле правой кисти; на 
внутренней поверхности правого голеностопного сустава; на тыльной 
поверхности правой стопы; на задней поверхности левого бедра; в про-
екции угла тела левой лопатки ссадина аналогичных свойств; крово-
подтеки: на задней поверхности левого бедра в 54 см от подошвенной 
поверхности стоп; на передне-внутренней поверхности левой голени 
в 18 см от подошвенной поверхности стоп; косо-поперечный пере-
лом левой лучевой и локтевой костей трети; перелом большеберцовой 
кости в 24 см от подошвенной поверхности стоп, малоберцовой кости  
в 26 см от подошвенной поверхности стоп.

2. Учитывая объем и характер повреждений, преобладание внутрен-
них повреждений над наружными, признаки сотрясения тела, в данном 
случае имела место транспортная травма — произошел удар выступаю-
щих частей автомобиля по телу пешехода, причем местом первичного 
контакта явилась передняя поверхность левой голени, в дальнейшем 
произошло забрасывание тела на капот с ударом о выступающие на-
ружные части кузова автомобиля, после чего произошло падение тела 
потерпевшего на дорожное покрытие и скольжение по нему.

Комплексное, комиссионное транспортно-трасологическое, судебно-
медицинское исследование. Процесс взаимодействия тела человека с 
транспортным средством при фронтальном ударе-наезде легкового 
автомобиля на пешехода подразделяется на четыре фазы:
–  столкновение частей движущегося автомобиля с пешеходом;
–  падение (забрасывание) тела пешехода на капот автомобиля с об-

разованием дополнительных повреждений при ударе о его поверх-
ность;

–  отбрасывание тела на дорожное покрытие (землю);
–  скольжение тела по поверхности дорожного покрытия (земле).

Для решения вопроса о взаимном положении автомобиля и пеше-
хода в момент удара-наезда (относительно друг друга) проводилось со-
поставление следов и повреждений на передней части и панели крыши 
автомобиля “БМВ-520” регистрационный номерной знак АА0000ВВ 
со следами и повреждениями на теле и одежде потерпевшего “Н”. 



409

Сопос тавление следов проводилось методом натурного моделирования, 
суть которого заключается в установке транспортного средства и тела 
человека в такое положение относительно друг друга, при котором воз-
можно образование имеющихся следов на объектах при их взаимном 
контакте. Для чего статист с соответствующими антропометрическими 
данными был одет в специальный костюм, на котором, согласно за-
ключениям судебно-медицинских экспертиз трупа, одежды и обуви по-
терпевшего, была произведена разметка локализации повреждений на 
теле потерпевшего “Н” с обозначением повреждений — С — ссадины, 
К — кровоподтеки, П — переломы.

При сопоставлении повреждений на теле потерпевшего и авто-
мобиле экспертная комиссия выделила следующие зоны контактного 
взаимодействия:
–  переломы обеих костей левой голени, в средней трети в 24,5 и 24,0 см  

от подошвенной поверхности стоп и выступающая часть верхнего 
ребра облицовки переднего бампера исследуемого автомобиля;

–  кровоподтек бледно-фиолетового цвета на задней поверхности лево-
го бедра в нижней трети, с нечеткими контурами размером 8×6 см,  
неправильной овальной формы, в 54 см от подошвенной поверх-
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ности стоп и повреждение на передней кромке капота исследуемого 
автомобиля;

–  ссадина на задней поверхности левого бедра в верхней трети ана-
логичных свойств, размером 4×2,5 см, в 87 см от подошвенной по-
верхности стоп и расположение нижней кромки проема переднего 
ветрового стекла исследуемого автомобиля;

–  ссадина в проекции угла тела ле-
вой лопатки аналогичных свойств, 
неправильной овальной формы, 
размером 4×2 см и левая стойка 
проема переднего ветрового стек-
ла исследуемого автомобиля;

–  линейный перелом в виде двух 
лучей, расположенных под углом 
90° друг к другу, 1-й луч идет на 
затылочную кость и повреждения верхней кромки проема переднего 
ветрового стекла исследуемого автомобиля;

–  множественные ссадины на тыле правой кисти аналогичных 
свойств, на участке 8×5 см, размерами от 0,3×0,1 см до 1,5×1,3 см  
и повреждение на поверхности панели крыши исследуемого авто-
мобиля;
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–  размеров и конструкции табельного жезла инспектора ГАИ и кон-
фигурации, размеров повреждения на поверхности панели крыши 
исследуемого автомобиля.

* При сопоставлении объектов учитывались следующие факторы: высота каблуков 
и толщина подошвы обуви, в которой находился потерпевший в момент ДТП, 
толщина стельки обуви, а также пределы изменения высоты расположения бампера 
при движении автомобиля на данном участке, т.е. конструкционные особенности 
данного автомобиля, его деталей и узлов (передних гидроамортизаторов, автошин) 
профиля дорожного покрытия проезжей части, режима движения автомобиля (его 
скорости и фазы движения), факта торможения, число пассажиров;

Оценивая результаты проведенного сопоставления следов и по-
вреждений можно прийти к выводу о том, что удар-наезд автомобиля 
“БМВ-520” регистрационный номерной знак АА0000ВВ на потер-
певшего “Н” передней левой частью переднего бампера и передней 
левой частью капота, произошло в момент, когда тело находилось в 
вертикальном положении (или в близком к таковому), и было обра-
щено передней поверхностью к указанному автомобилю. При этом в 
момент удара-наезда первоначально контактировала передняя левая 
часть переднего бампера автомобиля “БМВ-520” регистрационный 
номерной знак АА0000ВВ с передне-наружной поверхностью левой 
голени потерпевшего “Н”.

После первоначального контактирования бампера автомобиля с 
передне-наружной поверхностью левой голени, произошел разворот 
тела потерпевшего задней поверхностью к автомобилю. Далее имело 
место скольжение тела по поверхности капота автомобиля, с последую-
щими контактами спиной с передним ветровым стеклом, затылочной 
областью головы с верхней кромкой панели переднего ветрового стекла 
и забрасыванием назад правой руки потерпевшего, на запястье кото-
рой находился жезл инспектора ДПС, контактом кисти руки и жезла с 
панелью крыши автомобиля. В последующем произошло падение тела 
потерпевшего на дорожное покрытие и скольжение по нему. Таким 
образом, перемещение тела потерпевшего “Н” происходило в направ-
лении спереди назад, параллельно продольной оси автомобиля при 
нтакте (взаимодействии) с одним транспортным средством.

ВЫВОДЫ
Комплексное, комиссионное транспортно-трасологическое и судебно-

медицинское исследование.
1.2.3. Удар-наезд автомобиля “БМВ-520” регистрационный номер-

ной знак АА0000ВВ на потерпевшего “Н” произошел левой частью 
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переднего бампера, в момент, когда тело потерпевшего находилось в 
вертикальном положении (или близком к таковому), и было обращено 
передней поверхностью к указанному автомобилю. При этом в момент 
удара-наезда первоначально контактировала левая часть переднего 
бампера автомобиля “БМВ-520” регистрационный номерной знак 
АА0000ВВ, с передне-наружной поверхностью левой голени потер-
певшего “Н”.
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резюме
Викладено послідовність дій експертів при виконанні досліджень та визначенні 

конкретних ознак в пошкодженнях на тілі людини й транспортному засобі, механізмі й 
послідовності їх утвору при їхньому взаємному контакті.

Summary
Experts described the steps in carrying out research and identify specific characteristics 

in damage to the human body and the vehicle, procedure and sequence of their education at 
their mutual contact.
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В.а. лабинцев, ст. судебный эксперт
а.а. казаров, судебный эксперт

п.Н. хоробрых, ст. научный сотрудник

Харьковский НИИ судебных экспертиз

Общий пОдхОд  
к исследОВаНиЮ следОВОй иНфОрмации 

(следОВ На траНспОртНых средстВах)  
при прОВедеНии траНспОртНО- 
трасОлОгиЧескОй экспертизы

Рассмотрены вопросы, касающиеся общих проблем при описании следовой 
информации, которая отобразилась на проезжей части и на транспортных 
средствах в результате столкновения, а также при установлении механизма 
столкновения. Отображены классификация следов, их технические термины, 
а также этапы проведения исследования при установлении расположения 
места столкновения (наезда) на проезжей части и при установлении меха-

низма столкновения.

При столкновении транспортных средств главной задачей экспертно-
го исследования является установление механизма столкновения и опре-
деление расположения места столкновения транспортных средств отно-
сительно границ и осевой линии проезжей части дороги. Основополагаю-
щими при установлении механизма столкновения являются повреждения 
на исследуемых автомобилях, а основополагающими при установлении 
места столкновения являются следы, зафиксированные в схеме ДТП. 
Поэтому следы, которые подлежат экспертному анализу, можно условно 
разделить на две группы — это следы в виде повреждений на транс-
портных средствах, и следы, оставленные транспортными средствами  
на других объектах (проезжей части, на элементах дороги и т.п.).

Все следы в трасологии классифицируются на:
–  объемные, имеющие три измерения (длина, глубина, ширина);
–  поверхностные, имеющие два измерения (длина, ширина);
–  видимые невооруженным глазом;
–  не видимые;
–  локальные;
–  периферийные, находящиеся за зоной воздействия и образованные 

остаточной деформацией;
–  точечные и линейные;
–  позитивные и негативные;
–  наслоения и отслоения.
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В транспортной трасологии и в экспертной практике при описании 
повреждений используются следующие термины:

Вмятина — это повреждения различной формы и размеров, кото - 
рые характеризуются вдавленностью следовоспринимающей поверх-
ности и появляются в результате ее остаточной деформации.

Задиры — это следы скольжения с приподнятостью кусочков, час - 
тиц следовоспринимающей поверхности, которая образуется при кон-
такте жесткой поверхности частиц одного транспортного средства с 
менее жесткой поверхностью другого транспортного средства.

Пробой — сквозное повреждение размером более 10 мм, употребля-
ется как при исследовании шин, так и при описании повреждений на 
частях транспортного средства.

Прокол — сквозное повреждение до 10 мм, как правило употребля-
ется лишь при исследовании шин.

Царапина — неглубокое, поверхностное повреждение, длина кото-
рого более ширины и без снятия поверхностного слоя материала (не 
считая лакокрасочное покрытие).

Наслоение — связанное с процессом следообразования и перенесе-
нием материала одного объекта на другой.

Отслоение — отделение частиц, кусочков металла, других веществ 
с поверхности объекта.

Соскоб — отсутствие кусочков верхнего слоя следовоспринимающе-
го материала, вызванная воздействием острорежущей кромки другого 
объекта.

Прижатие — придавливание потерпевшего транспортного средства 
к другому объекту, либо между частями самого транспортного средства, 
употребляется как правило при проведении комплексных автотехни-
ческих и судебно-медицинских экспертиз.

Рассмотрим использование следов при определении места столкно-
вения и установлении механизма столкновения.

Итак, место столкновение — это часть участка происшествия, над 
которым располагались соударяющиеся части транспортных средств в 
момент их первичного контакта. В практике судебной автотехнической 
экспертизы при анализе механизма происшествия в конечном итоге за 
место столкновения принимается проекция точки первичного контакта 
соударяющихся частей транспортных средств на проезжую часть (до-
рогу) в виде геометрической точки с двумя координатами в системе 
прямоугольных координат. В действительности, местом столкновения 
может быть не только какая-то одна точка на проезжей части дороги, 
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но и совокупность множества точек в виде прямой или кривой линии 
либо полоски (участка) проезжей части определенных размеров. Ха-
рактер и размеры последних зависят от формы и площади контакта 
соударяющихся частей транспортных средств.*

При столкновениях транспортных средств на проезжей части до-
роги обычно остаются отдельные предметы, части, детали, например 
осколки разбитых стекол фар или кабины (кузова), ободки фар, под-
фарники, дверные ручки и т.д. Место расположения таких предметов 
чаще всего может свидетельствовать лишь об участке, на котором 
произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), но не о точке 
(месте) столкновения, потому что в зависимости от скорости движения 
транспортного средства — участника столкновения, угла, под которым 
находились транспортные средства в момент их соударения, осколки 
стекол могут перемещаться на значительное расстояние от непосред-
ственного места (точки) удара. Это же касается и других частей или 
деталей, отделившихся от транспортных средств. Иными словами, 
место расположения указанных выше предметов после происшествия 
не всегда является информативным признаком, указывающим до-
вольно точно на место непосредственного столкновения транспортных 
средств.*

К наиболее информативным признакам, указывающих на рас-
положение места столкновения, относятся следы перемещения транс-
портных средств до столкновения. Данные следы могут быть следами 
торможения, качения, бокового сдвига, пробуксовки и т.п. При этом, 
установлением места столкновения по следам перемещения автомо-
билей, требует исследований как характера их расположения, так и 
принадлежности конкретному автомобилю и даже колесу. Так, напри-
мер, если на схеме, на проезжей части отображен след торможения, 
который вначале имел прямолинейную направленность, а затем резкое 
отклонение в сторону, то место отклонения следов указывает на то, 
что в процессе движения автомобиля на него воздействовала ударная 
нагрузка, которая и привела к отклонению движения автомобиля. 
Возникновение ударной нагрузки, что исключено в нормальных экс-
плуатационных условиях, обусловлено взаимодействие автомобилей 
при столкновении. Поэтому, при определении места столкновения, 
указывается как место изменения направления следов торможения, так 

*  Доброгорский В.Я. Обзорная информация № 5. Классификация видов столкновения и 
экспертное определение места столкновения транспортных средств / В.Я. Доброгорский, 
В.А. Киреев, В.И. Рубан. — М.: ВНИИСЭ, 1981.
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и расположение места первичного контакта на самом автомобиле, что 
устанавливается при установлении механизма столкновения.

Следы бокового сдвига также указывают на то, что их образование 
вызвано столкновением автомобилей, и при установлении принад-
лежности данных следов конкретным колесам, определяется место 
столкновения.

К следовой информации, указывающей на расположение места 
столкновения, относятся следы в виде осыпи земли либо грязи, ко-
торая опадает из-под нижних частей транспортных средств при стол-
кновении, а также следы в виде царапин, задиров, выбоин на дороге, 
которые оставлены деформированными частями транспортных средств 
после столкновения. В этом случае, при установлении места столкно-
вения необходимо вначале установить какой именно частью и какого 
автомобиля были оставлены эти следы на дороге. Установление этого 
производится при экспертном осмотре поврежденных автомобилей, в 
процессе установления механизма их столкновения.

Зачастую в схеме ДТП имеется лишь осыпь осколков стекол и от-
делившихся мелких деталей с автомобилей, которая к тому же занимает 
обе полосы движения. В соответствии с методическими рекоменда-
циями, осыпь осколков стекол и других мелких отделившихся деталей 
автомобилей при их столкновении, указывают лишь на зону, в которой 
располагалось место столкновения, а не на само место столкновения. 
Поэтому установление координат места столкновения по расположению 
осыпи осколков стекол, а также сыпучих грузов, в данном случае может 
быть произведено методом исключения территорий. Суть данного ме-
тода состоит в следующем: зона осыпи вначале делится на два участка и 
с учетом исследования механизма столкновения, конечного положении 
транспортных средств, а также иных следов перемещения транспортных 
средств, которые самостоятельно не несут информа тивных признаков 
расположения места столкновения, исключается один из участков. За-
тем оставшийся участок снова делится на две зоны и т.д.

При применении данного метода целесообразно использовать на-
турное моделирование на месте ДТП, либо плоскостное моделирование 
в масштабной схеме.

При установлении механизма столкновения транспортных средств, 
как указывалось выше, основополагающей является следовая инфор-
мация в виде повреждений на самих транспортных средствах. При 
этом в транспортной трасологии отсутствует разграничение объектов 
на следообразующие и следовоспринимающие, т.к. любой участок 
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повреждения в одно и тоже время является как следообразующим, 
так и следовоспринимающим. В экспертной практике установление 
механизма столкновения по повреждениям на автомобилях состоит 
из следующих этапов исследования: раздельное исследование, срав-
нительное исследование и натурное сопоставление транспортных 
средств. При этом, если первые два этапа являются обязательными, 
без которых установление механизма столкновения невозможно, то 
третий этап не всегда осуществим, в невозможность его проведения не 
зависит от эксперта. В этом случае эксперт должен провести мыслен-
ное моделирование, основанное на первых двух этапах исследования. 
Необходимо указать на еще один вид следовой информации, иссле-
дуемой экспертами при проведении комплексных автотехнических и 
судебно-медицинских экспертиз. Этими следами являются следы на 
одежде потерпевшего, а также следы в виде телесных повреждений на 
теле потерпевшего. Исследование данных следов, в совокупности со 
следами на транспортном средстве, позволяет установить механизм 
наезда автомобиля на пешехода.

К наиболее сложной оценке следовой информации следует отнести 
исследования по определению лица, управляющего автомобилем на 
момент ДТП. В данном случае подвергаются исследованию следы на 
дороге, следы на транспортном средстве, а также следы на теле лиц, 
находившихся в салоне автомобиля на момент происшествия.

Анализируя вышеизложенное следует указать, что оценка следовой 
информации в каждом конкретном случае индивидуальна и не может 
являться раз и навсегда установленной методикой, а требует от эксперта 
абстрактного мышления, охватывающего всю гамму следов, а также 
учет описанных выше оценочных признаков в следах.

При написании данной статьи было установлено, что при про-
ведении транспортно-трасологических экспертиз необходимо ис-
пользовать те термины, которые существуют в экспертной практике и 
справочно-нормативной литературе, а также использовать все научно-
обоснованные и апробированные методики. При этом в определенных 
случаях оценки следовой информации необходимо использовать инди-
видуальный подход с учетом вышеизложенного. Это повысит качест-
во проведения транспортно-трасологических экспертиз, в частности 
повысит вероятность наиболее точного установления расположения 
места столкновения (наезда) на проезжей части дороги, а также меха-
низма столкновения транспортных средств (транспортного средства с 
пешеходом).
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резюме
Розглянуто питання, які стосуються загальних проблем при описуванні слідової 

інформації, що відобразилась на проїзній частині та транспортних засобах в результаті 
зіткнення, а також при встановлені механізму зіткнення. Відображені класифікація слідів, 
їх технічні терміни, а також етапи проведення дослідження при встановлені розташування 
місця зіткнення (наїзду) на проїзній частині та при встановлені механізму зіткнення.

Summary
The questions, touching general issues at description of track information which on 

a trafficway and on transport vehicles as a result of collision, are considered, and also at 
establishment of mechanism of collision was represented. Classification of tracks, their technical 
terms, and also stages of realization of research, at establishment of location of place of collision 
(hit) on a trafficway and at establishment of mechanism of collision is represented.

м.л. коміссаров, канд. юрид. наук,  
доцент, заст. начальника факультету

Н.О. коміссарова, канд. юрид. наук,  
доцент, нач. кафедри

ДЮІ МВС України

ВикОристаННя графіЧНОгО мОделЮВаННя  
В траНспОртНО-трасОлОгіЧНій експертизі

При виконанні судових транспортно-трасологічних експертиз 
(далі — ТТЕ) нерідко виникає необхідність реконструювати та про-
моделювати механізм дорожньо-транспортної пригоди (далі — ДТП), 
Проте, до теперішнього часу не існувало єдиної методики графічного 
вирішення експертних завдань в судовій транспортно-трасологічній 
експертизі [1, с. 439].

Актуальність та новизну дослідження цього питання обумовлює 
використання методу графічного моделювання в ТТЕ за допомогою 
персональних електронно-обчислювальних машин (далі — ПЕОМ), 
що передбачає вирішення, як найменше, двох гострих проблем, що 
розкриваються нижче.

Багато вчених, серед яких А.Б. Разумов, Г.В. Жилінський, Н.П. Май-
ліс, М.Я.Кисир, А.А. Дубінін, О.М. Моісєєв, займалися дослідженням 
та вирішенням проблеми демонстрування транспортно-трасологічного 
дослідження таким чином, щоб це займало небагато часу, не вимагало 
великої трудомісткості та було зрозумілим особам, які ознайомлюються 
з висновком експерта і не мають спеціальних пізнань в ТТЕ.
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Так, для наглядного зображення ДТП в окремих випадках викорис-
товується макетне, натурне і графічне моделювання [2, с. 285].

Кожен з перерахованих способів моделювання ДТП, вживаних в 
даний час в експертній практиці, має свої переваги та недоліки. Так, 
макетне моделювання надзвичайно трудомістке із-за тривалості і склад-
ності виготовлення макету транспортного засобу і дорожньої обста-
новки, для проведення натурного моделювання необхідне зіставлення 
пошкоджень транспортних засобів, що не завжди може бути здійснено 
через те, що пошкоджені автомобілі часто знаходяться на значній від-
стані один від одного і доставка одного транспортного засобу до іншого 
неможлива. Вживане нині графічне моделювання, що виконується за 
допомогою креслярських інструментів, також трудомістко, вимагає 
наявність у експерта хороших навиків креслення і не виключає знач-
них погрішностей, що виникають через неточність вимірювального 
інструменту і недостатні навики їх використання, що у ряді випадків 
впливає на висновки експертизи.

Метод графічного моделювання за допомогою ПЕОМ практично 
позбавлений приведених недоліків і володіє поряд значних переваг в 
порівнянні з іншими методами. До таких відносяться широкий круг 
вирішуваних завдань, простота реалізації, наочність і спрощення про-
цесу дослідження, а головне -висока точність розмірних характеристик 
при побудові моделі. Застосування ПЕОМ в судовій ТТЕ, зокрема  
при моделюванні механізму ДТП, створює якісно нові можливості, 
оскільки комп’ютер є спеціальним інструментом, що дозволяє на на - 
багато вищому рівні вирішувати графічні завдання. Даний метод доз-
воляє підняти процес дослідження обставин і механізму ДТП на вищий 
якісний рівень, підвищити точність і ілюстративність виводів, а також 
спростити оцінку висновку експертизи особами, що не володіють спе-
ціальними пізнаннями [1, с. 440].

При дослідженні обставин ДТП використання графічного моделю-
вання найефективніше при вирішенні наступних завдань:
–  визначення видалення ТС від місця наїзду (зіткнення) у момент 

об’єктивного можливого виявлення об’єкту, що створив небезпеку 
для руху, із-за перешкоди, обмежуючого обзорність;

–  рішення питання про технічну можливість запобігти ДТП при зу-
стрічному зіткненні ТС, коли водій, що створив небезпеку для руху, 
покидав смугу руху зустрічного ТС;

–  рішення питання про технічну спроможність представлених на дос-
лідження початкових даних [3].
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Перевага використання графічних моделей полягає у великій на-
очності, переконливості, яка важлива при оцінці висновку експер-
тизи слідством і судом. Графічні моделі і різні геометричні побудови 
легко сприймаються і оцінюються учасниками судочинства, що не 
мають достатньої спеціальної підготовки. Слід також відзначити, що 
комп’ютерна графіка, що упроваджується нині в криміналістичну 
практику, відображає реальні процеси взаємодії наочніше, ніж інші 
знакові моделі.

Однак разом з великою кількістю переваг існує ряд проблем, що 
виникають при виконанні графічних моделей. Це недостатньо точні 
початкові дані, що задаються експертові в постанові про призначення 
експертизи, що може привести до погрішностей побудови моделі та 
необхідність тестування пакетів прикладних програм графічного мо-
делювання.

Вивчення практики моделювання показує, що більшість погріш-
ностей виникають не із-за помилок при конструюванні і перетворенні 
моделей, а тому, що експерт володіє недостатньо точними і визначе-
ними початковими даними. У зв’язку з цим дуже гостро встає питання 
про якість початкових даних, необхідних для проведення експертного 
дослідження, що надаються слідчими і суддями.

Проте, необхідно відмітити, що динамічний характер взаємодії 
об’єктів в процесі ДТП і погрішностей, що беруться до уваги при вимі-
рюванні параметрів деформацій на транспортних засобах, зобов’язують 
прийти до висновку, що, наприклад, точність встановлення кута зітк-
нення складає менше всього +5°.

Тому виникає обґрунтоване недовір’я до висновку, коли в його тек-
сті зустрічається запис на зразок “кут зіткнення транспортних засобів, 
встановлений за допомогою методу графічного моделювання, складає 
27°”. Достовірніше сприймається вираз типу “27°+5°”, або “від 22° до 
32°”. Графічний метод моделювання вимагає точних вимірювань, що 
не завжди можливо здійснити.

Отже можна дійти висновку, що для використання графічного мо-
делювання на ПЕОМ необхідні точні дані вимірюваної величини, але 
динамічний характер взаємодії об’єктів в процесі ДТП унеможливлює 
використовувати такі дані.

Важливим аспектом, який не можна залишати поза увагою експер-
тів, є питання про необхідність тестування пакетів прикладних програм 
графічного моделювання з метою перевірки їх працездатності і досто-
вірності результатів, оскільки в ТТЕ не можна гарантувати достовірність 
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результату графічного моделювання у випадках, коли досліджуються 
граничні або незвичайні ситуації контакту транспортних засобів.

Така перевірка програмного забезпечення повинна проводитися 
або централізовано, при інсталяції програмного пакету в комп’ютерну 
систему експертних підрозділів, або особисто кожним експертом. Але 
у будь-якому випадку вказівка на перевірку достовірності стандартних 
комп’ютерних програм повинна згадуватися в тексті висновку експерта 
при описі результатів порівняльних досліджень за допомогою методу 
графічного моделювання.

Таким чином, вживаний в ТТЕ метод графічного моделювання 
разом з великою кількістю позитиву при його застосуванні, має ряд 
невирішених проблем, головною з яких є необхідність використання 
в транспортно-трасологічній експертизі реально точних вимірювань 
та необхідність тестування експертами пакету прикладних програм, 
що використовуються при провадженні транспортно-трасологічного 
дослідження.
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Львівський НДІ судових експертиз

дОсліджеННя ВплиВу різНих фактОріВ  
На параметри гальмуВаННя аВтОмОбіля

В статті досліджуються параметри та чинники, що впливають на коефіцієнт 
зчеплення коліс з дорогою.

За даними прес-служби Департаменту ДАІ МВС України за 2009 
рік, найбільш поширеними дорожньо-транспортними пригодами, як 
і в попередні роки, залишаються наїзди на пішоходів та зіткнення 
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транспортних засобів. На них припадає 69,3% всіх ДТП. В той же час 
тяжкі наслідки характерні для ДТП, пов’язаних з наїздом транспортних 
засобів на перешкоду — 20,1 загиблих на 100 ДТП, наїздом на гужовий 
транспорт — 16,2 загиблих на 100 ДТП.

Аналіз даних про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) в Україні 
свідчить, що зіткнення транспортних засобів, наїзди на різного роду пе-
решкоди становлять значну долю від загальної кількості ДТП. Тому при 
експертному дослідженні обставин ДТП приділяється особлива увага 
аналізу можливості уникнення зіткнення та наїздів на перешкоду.

Боротьба з аварійністю на автомобільному транспорті передбачає 
проведення комплексу заходів з покращення умов руху, вдосконалення 
конструкції транспортних засобів і їх технічного стану, підвищення 
кваліфікації і дисципліни водіїв, організованості інших учасників до-
рожнього руху. Особливе місце серед профілактичних заходів належить 
дослідженню причин ДТП і супутніх факторів. Визначити ці причини 
і встановити фактори, що сприяють виникненню та розвитку ДТП, 
можна лише на основі аналізу результатів детального дослідження до-
рожньої обстановки.

Правила дорожнього руху України зобов’язують водія під час вибору 
в установлених межах безпечної швидкості руху ураховувати дорожню 
обстановку, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та без-
печно керувати ним, а у разі виникнення небезпеки для руху, яку водій 
об’єктивно спроможний виявити, негайно вжити заходів для зменшен-
ня швидкості аж до зупинки транспортного засобу.

При проведенні експертних досліджень одним з основних питань, 
яке ставиться перед експертом, є питання про технічну можливість у 
водія зупинитися до місця наїзду (зіткнення) і таким чином уникнути 
дорожньої пригоди.

Одним з основних факторів, які безпосередньо впливають на розра-
хунок наявності технічної можливості у водія зупинитися до місця зітк-
нення, є сповільнення автомобіля в заданих дорожніх умовах (JA).

Отже, сповільнення автомобіля, яке безпосередньо залежить від 
коефіцієнту зчеплення коліс з дорогою в конкретних дорожніх умо-
вах, — являється основним показником, що використовується як екс-
пертами при аналізі дорожньої обстановки, так і водіями при виборі 
швидкості руху автомобіля.

Сповільнення транспортного засобу (ТЗ) на горизонтальній ділянці 
дороги залежить тільки від коефіцієнту зчеплення коліс з дорогою і 
визначається за формулою [1]:
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JA = g · j,
де g, м/с2 — математична стала, прискорення вільного тяжіння  
g=9,8 м/с2; j — коефіцієнт зчеплення коліс з дорогою.

Державний стандарт ДСТУ 2935–94 (п. 6.9 [4]) дає наступне ви-
значення: “Коефіцієнт зчеплення (повздовжнього) — це відношення 
максимального можливої повздовжньої реакції колеса до його нор-
мальної реакції”.

В залежності від напряму ковзання колеса, розрізняють коефіцієнт 
повздовжнього зчеплення (jХ) та коефіцієнт поперечного (бокового) 
зчеплення (jУ).

Науковцями встановлено, що коефіцієнт зчеплення шин з дорогою 
є змінною величиною, яка залежить від багатьох факторів: типу та стану 
дорожнього покриття, температури шини та дорожнього покриття, швид-
кості руху автомобіля, типу та марки шин, тиску повітря в шині, терміну 
експлуатації шини, глибини протектора бігової доріжки шини.

Розглянемо більш детально, як впливають на коефіцієнт зчеплення 
шин з дорогою перелічені чинники.

1. Вплив типу та стану дорожнього покриття на коефіцієнт зчеплення.
Вплив типу та стану основних типів дорожнього покриття вивчався 

спеціалістами ще з середини ХХ сторіччя. Проведеними дослідженнями 
були визначені межі зміни коефіцієнту зчеплення для: асфальтового 
покриття, булижнику та щебеню, ґрунтової дороги в сухому та мокрому 
стані, а також для рихлого та втоптаного снігу та при ожеледиці.

Дослідженнями, проведеними на початку 2000 років, основні типи 
та стан дорожнього покриття були розширені і на теперішній час кое-
фіцієнти зчеплення наводяться в таблицях [3] для наступних основних 
типів та стану дорожнього покриття:
–  асфальтобетонне та цементно-бетонне покриття, в т.ч. типи покрит-

тя: гладке, шорсткувате, нове або яке знаходилось в експлуатації; 
стан покриття — сухе, вологе, мокре, чисте, брудне;

–  гравійне, щебеневе та гравійно-щебеневе-ґрунтове покриття (сухе, 
мокре);

–  ґрунтове покриття: втрамбоване чи рихле, сухе чи мокре;
–  дорога, вкрита рихлим чи ущільненим снігом, з льодовою кіркою або 

без неї, оброблене мінеральними домішками чи без обробки;
–  ожеледиця з обробкою мінеральними домішками чи без обробки.

В окремих документах, наприклад “Керівництві по боротьбі з зи-
мовою слизькістю” [7] додатково наводяться наступні стани зимового 
покриття доріг:



424

–  “рихлий сніг” — відкладається на дорожньому покриттю у вигляді 
рівного по товщині шару. Щільність свіжо-випавшого снігу може 
змінюватись від 0,06 до 0,20 г/см3. В залежності від кількості воло-
ги сніг може бути сухим, вологим та мокрим. При наявності шару 
рихлого снігу на дорожньому покритті коефіцієнт зчеплення шин з 
покриттям зменшується до 0,2.

–  “сніговий накат” — являє собою шар снігу, ущільненого колеса 
транспортних засобів. Цей шар може мати різну товщину — від кіль-
кох міліметрів до кількох десятків міліметрів — та щільність від 0,3  
до 0,6 г/см3. Коефіцієнт зчеплення шин з покриттям зі снігового 
накату становить від 0,1 до 0,25.

–  “скловидний лід” — з’являється на дорожньому покритті у вигляді 
гладкої скловидної плівки товщиною від 1 до 3 мм. Скловидний лід 
має щільність 0,7–0,9 г/см3, а коефіцієнт зчеплення для такого по-
криття складає 0,08–0,15.
Разом з тим, значення коефіцієнтів зчеплення для деяких типів 

дорожнього покриття та видів стану покриття в спеціальній літературі 
для експертів відсутні.

Так, у Західних областях України дуже часто в якості дорожнього по-
криття використовується бруківка або шліфований булижник — для яких 
дані про коефіцієнт зчеплення для різних станів покриття відсутні.

В останні роки в якості дорожнього покриття почали використову-
вати штучну клінкерну цеглу — для даного типу дорожнього покриття 
коефіцієнт зчеплення коліс з дорогою взагалі не визначався.

Отже, визначення можливих значень коефіцієнту зчеплення коліс 
з дорогою на мостових, вкритих бруківкою та клінкерною цеглою, ви-
магає окремих експериментальних досліджень.

2. Вплив шару водяної плівки на поверхні дороги.
У прикладах, наведених вище, мокрий асфальт — це асфальт рясно 

змочений водою без утворення шару водяної плавки поверх виступів 
шорсткуватості дорожнього покриття.

Якщо дорожнє покриття вкрите шаром води, то коефіцієнт зчеплен-
ня, в залежності від швидкості руху автомобіля та інших чинників [8], 
може змінюватись у широкому діапазоні — від 0,00 до 0,75.

Розглянемо основні процеси, які відбуваються у зоні контакту 
колеса з дорогою при наявності шару водяної плівки [8]. Під час ко-
чення колеса (див. рис. 1) вода, що попадає між виступами протектора 
і дорогою, витискається через канавки шини і частково відводиться 
за межі зони контакту колеса з дорогою. Оскільки для відводу води 
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через канавки шини необхідний 
певний час, то під час руху авто-
мобіля в зоні контакту утворюється 
деяка зона, в якій між виступами 
протектора шини та дорожнім по-
криттям залишається шар водяної 
плівки. Зі збільшенням шару водя-
ної плівки на дорожньому покритті 
або зі збільшенням швидкості руху 
автомобіля площа зони, де контакт 
між шиною і дорогою відсутній, по-
ступово зростає. При подальшому 
збільшенні шару води або швид-
кості автомобіля наступає момент, 
коли шина по всій поверхні в зоні 
контакту стає відірваною від дорожнього покриття і котиться або ков-
зає по водяній плівці. Автомобіль при цьому стає некерованим і навіть 
незначні бокові сили можуть діяти на автомобіль, приводять до заносу. 
Це явище називається акваплануванням.

Кількість води, що витискається шиною під час руху автомобіля за 
секунду, можна визначити за формулою:

V
V B h

3,6 1000B
A П B=
⋅ ⋅
⋅

, л/с

де VА — швидкість руху автомобіля, км/год; ВП — ширина протектора 
шини, мм; hВ — товщина шару водяної плівки на дорозі, мм

Максимальна кількість води (VВ.MAX), що може відводитись шиною 
під час руху, залежить від багатьох факторів: глибини рисунка про-
тектора, шорсткості дороги, а також величин, що входять в наведену 
формулу — швидкості руху автомобіля, ширини протектора та товщини 
шару водяної плівки. Якщо VВ.MAX>VВ, то контакт шини з дорогою 
зберігається, у противному випадку, при VВ.MAX<VВ — повне проков-
зування колеса по водяній плівці на дорозі.

Для нових шин легкових автомобілів значення максимальної кіль-
кості води, що може бути відведена під час ковзання із зони контакту 
колеса з дорогою, коливається в межах 3–4 л/с (в залежності від типу 
та глибини рисунку протектора).

Спеціалістами шинної групи журналу “За Рулем” на полігоні “Ко-
тидром” (Ганновер, Німеччина) були проведені дослідження стійкості 

Рис. 1. Схеми взаємодії колеса з доро-
гою, яка вкрита шаром води: а — при 
частковому контакті шини з поверхнею 
дороги; б — при повній відсутності кон-
такту шини з дорогою

а

б
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нових шин різних моделей під час руху по дорозі з водяною плівкою. За 
результатами дослідження були визначені граничні швидкості початку 
аквапланування шин різних моделей. Для дослідження були обрані:
–  шини російського виробництва — Кама-217, Каma Euro-224, Amtel 

Planet T-301, Cordiant Sport W1, Tunga Road та Matador Prima MP-14 
омського виробництва;

–  українські шини Rosava BC-49;
–  польські шини Medeo;
–  корейські шини Nexen Dark Horse II-65;
–  Continental ContiEcoContact 3, Barum Brillantis.

При проведенні досліджень визначалися максимальне бокове при-
скорення (JАУ), яке може створити шина при проходженні кола діаме-
тром 200 метрів по дорозі, вкритій шаром води, та максимальне зна-
чення коефіцієнту поперечного (бокового) зчеплення коліс з дорогою 
(jУ) для шин вказаних моделей. Результати дослідження наведені  
в табл. 1.

При екстреному гальмуванні шини автомобіля блокуються і, в тако-
му випадку, під час руху із заблокованими колесами шина контактує з 
дорожнім покриттям одним і тим самим місцем. При цьому в первин-
ний момент ковзання канавки протектора шини заповнюються водою 
і в наступні моменти руху вода може витискатися тільки за межі плями 

Таблиця 1.  Величини граничної швидкості початку аквапланування, максимальне 
бокове прискорення, яке може створити шина при проходженні по-
вороту, та максимальне значення коефіцієнту поперечного зчеплення 
коліс з дорогою для шин різних моделей

Марка, модель шини

Швидкість 
початку аква-
планування, 

км/год

Максимальне 
поперечне 

прискорення, 
JАУ, м/с2

Макс. коеф. 
поперечного 
зчеплення,  
jУ

Cordiant Sport W1 91,3 3,6 0,367
Continental ContiEcoContact 3 90,6 4,0 0,408
Barum Brillantis 89,5 3,3 0,337
Amtel Planet T-301 88,2 3,7 0,378
Каma Euro-224 87,4 2,7 0,276
Matador Prima MP-14 86,6 2,8 0,286
Кама-217 84,3 2,4 0,245
Medeo 83,4 2,6 0,265
Rosava BC-49 82,4 2,5 0,255
Tunga Road 82,2 2,3 0,235
Nexen Dark Horse II-65 81,1 2,1 0,214
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контакту. Крім того, при русі заблокованого колеса попереду бігової 
доріжки утворюється вал хвилі води, що значно збільшує товщину 
водяної плівки, яку долає колесо. Тому при блокуванні коліс під час 
гальмування при наявності водяної плівки на дорожньому покритті — 
“юз” коліс дуже часто переходить у ковзання колеса по водяній плівці, 
що значно збільшує гальмовий шлях.

3. Вплив температури на коефіцієнт зчеплення.
З теоретичних основ механіки фрикційної взаємодії (трибології — 

розділу фізики, що вивчає процеси тертя) відомо, що при зміні темпе-
ратури тіл змінюються і сили тертя в зонах контакту.

В даному розділі розглянемо вплив на коефіцієнт зчеплення темпе-
ратури шини, температури поверхні дороги та температури повітря.

Для звичайних автомобільних шин з підвищенням температури 
шини збільшується в певних межах еластичність шини та змінюються 
зчіпні якості, які залежать від фізико-хімічних властивостей гуми та 
спеціальних добавок, які вводяться в матеріал гуми при її виготовлені. 
При цьому, сучасні високошвидкісні шини для легкових автомобілів з 
підвищенням температури частково зменшують свої зчіпні якості. Для 
шин вантажних автомобілів та автобусів, а також низько-швидкісних 
транспортних засобів, навпаки, при збільшенні температури коефіцієнт 
зчеплення збільшується.

Оскільки об’єктивних даних про температурний режим шин авто-
мобіля перед ДТП встановити неможливо, то дане питання детальніше 
не розглядається. Температуру поверхневого шару проїзної частини 
дороги також без спеціального обладнання визначити неможливо.

Отже, при експертному дослідженні дорожньої пригоди можна 
врахувати тільки температуру повітря на момент скоєння ДТП.

Розглядаючи питання про вплив температури на коефіцієнт зче-
плення припускаємо, що температура повітря біля поверхні землі 
приблизно співпадає з температурою верхнього шару проїзної частини 
дороги.

Міждержавний стандарт ГОСТ 30413–96 (п. 4.4.2) [5] наводить 
наступні коректуючі поправки, які слід використовувати при визна-
ченні значення коефіцієнту зчеплення в залежності від температури 
(див. табл. 2).

Таблиця 2.  Величини температурної поправки до коефіцієнту зчеплення

Температура повітря, °С 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40

Величина поправки –0,06 –0,04 –0,03 –0,02 0 +0,01 +0,02 +0,02 +0,02
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З наведених даних вбачається, що з ростом температури коефіцієнт 
зчеплення поступово збільшується до певної величини (при t=+30°С), 
після чого його значення стабілізується.

Групою спеціалістів на полігоні в Дімітрово (Росія) під керівниц-
твом керівника шинної групи С. Мішина були проведені тестові випро-
бовування нових шин по визначенню впливу температури повітря на 
гальмові властивості автомобіля “Шкода-Октавия”, обладнаного анти-
блокувальною системою (ABS). Результати дослідження проводились 
при температурі повітря: –5°С; +4°С; +11°С; +20°С; +40°С. По резуль-
татах випробувань були отримані величини гальмового шляху, з якого 
перераховувалися дані щодо коефіцієнту зчеплення коліс з дорогою. 
Для більшості автомобільних шин максимальне значення коефіцієнту 
зчеплення було отримане при температурі повітря +11°С. Для зручності 
сприйняття характеру зміни коефіцієнту зчеплення від температури 
повітря, його значення при температурі повітря +11°С було прийняте 
за 100% (базове значення), а значення коефіцієнту зчеплення при ін-
ших температурах перераховано в процентах відносно базового. Зміна 
коефіцієнту зчеплення для шин різних марок при зміні температури та 
усереднене значення зміни коефіцієнту зчеплення наведено в табл. 3.

З наведених даних вбачається, що кожна марка шин по різному 
реагує на зміну температури повітря. Наприклад, для шин Pirelli Dragon 
зменшення температури повітря від 11 до –5°С майже не впливає на 
зміну коефіцієнта зчеплення, а от при підвищенні температури до 40°С 

Таблиця 3.  Зміна коефіцієнту зчеплення для шин різних марок в залежності від 
зміні температури повітря

 Температура  
повітря, °С

Марка шин 
–5 +4 +11 +20 +40

Bridgestone Turanza GR-80 93,3 96,7 100,0 97,2 95,7
Continental Conti Prеmium 
Contact 2 93,5 95,7 100,0 97,7 100,0
KUMHO ecsta XT 95,5 101,3 100,0 99,0 95,7
Michelin Energy E3A 99,7 100,0 100,0 97,4 92,8
Nokian HAKKA V 96,2 98,2 100,0 98,4 95,7
Pirelli Dragon 98,7 103,3 100,0 98,9 94,4
Toyo CF1 PROXES 94,0 97,4 100,0 95,7 94,0
Середнє значення для літніх 
шин 95,7 99,0 100,0 97,7 95,4
Зимові шини 100,9 100,9 100,0
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зменшує його на 5,5%. В той же час, для шин Continental Conti Prеmium 
Contact 2 при зменшенні температури до –5°С коефіцієнт зчеплення 
зменшується на 6,5%, а при збільшенні температури до +40°С коефі-
цієнт зчеплення залишається майже стабільним.

В цілому, з наведених даних вбачається, що в середньому при збіль-
шенні температури від 11 до 20°С коефіцієнт зчеплення шин з дорогою 
зменшується в середньому на 2,3%, а з подальшим зростанням тем-
ператури повітря до 40°С коефіцієнт зчеплення зменшується на 4,6%.

При поступовому зменшенні температури повітря з 11 до 4°С кое-
фіцієнт зчеплення також починає зменшуватись в середньому на 1%, а 
з подальшим зменшенням температури до –5°С коефіцієнт зчеплення 
зменшується на 4,6%.

При проведенні дослідження впливу температури на гальмові влас-
тивості спеціалістами проводилось також випробовування комплекту 
нешипованих зимових шин марки Michelin Х-Ice. При їх дослідженні 
встановлено, що в діапазоні температур від –5 до +4°С вони мають 
стабільний коефіцієнт зчеплення, а при подальшому збільшені темпе-
ратури коефіцієнт зчеплення починає зменшуватись.

Аналіз справ по ДТП, що мали місце в зимовий період за останні 
роки в умовах низької температури –20…–30°С та, в багатьох випадках, 
в умовах відсутності шару снігу на асфальтовому покритті, показав, що 
в літературних джерелах відсутні дані для чистого, сухого, мерзлого ас-
фальту при від’ємних температурах. В таких умовах, коли, наприклад, 
слідчий задає стан покриття “чистий, сухий асфальт, без пошкоджень”  
і “температура повітря –25°С”, приймати значення сповільнення 6,9– 
7,5 м/с2, що відповідає значенню коефіцієнта зчеплення 0,7–0,8, —  
технічно необґрунтовано.

Потребують окремого дослідження і дорожні умови, коли в осін-
ньо-зимовий період температура повітря на протязі кількох годин 
зменшується від +1…+5°С до –1…–4°С. При такому різкому зменшенні 
температури на поверхні дороги конденсується волога, яка місцями 
перетворюється на тонку льодову корку. Такі дані по зміні коефіцієнту 
зчеплення в спеціальній літературі для експертів також відсутні, а тому 
потребують додаткових досліджень.

4. Вплив тиску повітря в шинах.
З підвищенням тиску повітря в шинах жорсткість шин збільшуєть-

ся, при цьому коефіцієнт зчеплення шин з дорогою дещо зменшується.  
При зменшенні тиску повітря в шинах жорсткість шин зменшується, 
при цьому коефіцієнт зчеплення шин з дорогою спочатку збільшу-
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ється, а при значному зменшенні тиску повітря в шинах починається 
деформація шини в зоні контакту, внаслідок чого почне нелінійно 
змінюватись площа контакту шини з дорогою. Тому, як це вплине на 
зміну коефіцієнту зчеплення колеса з дорогою, не визначено.

В середини минулого сторіччя науковцями була виведена емпірична 
залежність між тиском повітря в шині та силою опору кочення колеса, 
яка має наступний вигляд:
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де GК — нормальне навантаження на колесо, кг; V — швидкість руху 
автомобіля, км/год; PW — внутрішній тиск повітря в шині, кг/см2.

Зміна опору кочення колеса легкового автомобіля з дорогою при 
початковій швидкості 60 км/год по-
казана на рис. 2.

З наведеного графіка вбачається, 
що при зменшенні тиску повітря в 
шині від 2,0 кс/см2 до 0,5 кг/см2 ко-
ефіцієнт опору кочення поступово 
зростає в діапазоні від 0,017 до 0,100, 
а з подальшим зменшенням тиску 
починає стрімко збільшуватись до 
безмежності.

Характер зміни коефіцієнту зче-
плення колеса з дорогою при зміні тис-
ку повітря в шині не вивчався, а тому 
потребує додаткових досліджень.

Необхідно також зазначити, що 
при зміні тиску повітря в шинах змі-
нюється динамічний радіус кочення 
колеса. В такому випадку, при зна-
чній різниці тиску правого та лівого 

коліс автомобіля одночасно збільшуються: різниця в опорі кочення 
коліс, різниця в повздовжньому та поперечному зчепленні коліс з до-
рогою, різниця в кутах уводу коліс — що в певних дорожніх умовах 
може призвести до несподіваного заносу автомобіля.

5. Вплив швидкості руху автомобіля на зміну коефіцієнту зчеплення.
Зі збільшенням швидкості руху коефіцієнт зчеплення шин з до-

рогою зменшується. Це проходить за рахунок: зменшення тривалості 

Рис. 2. Залежність коефіцієнту опору 
кочення колеса (FK) від внутрішнього 
тиску повітря в шині (PW)

FK

PW
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контактування ділянок шини з дорожнім покриттям; збільшення пош-
товхів від нерівностей дороги, внаслідок чого контакт колеса з дорожнім 
покриттям погіршується.

Проведеними дослідженнями [9] встановлені експериментальні дані 
щодо характеру зміни величини коефіцієнту зчеплення коліс з дорогою, 
які наводяться в табл. 4.

Конкретних даних щодо впливу швидкості на коефіцієнт зчеплення 
в сучасних дослідженнях науковців не наводиться. Однак в технічних 
статтях мережі “Інтернет” [10] наводиться наступне: “При швидкості 
руху 40 м/с (144 км/год) коефіцієнт зчеплення в кілька разів менше, 
ніж при швидкості 10–15 м/с (36–54 км/год).

З наведених даних вбачається, що зі збільшенням швидкості руху 
автомобіля коефіцієнт зчеплення коліс з дорогою суттєво змінюється, і 
в теперішній час, коли швидкості руху автомобіля значно перевищують 
100 км/год, при аналізі обставин ДТП необхідно це враховувати.

6. Вплив рисунку протектору шин.
В залежності від призначення автомобільні шини мають наступні 

типи рисунку протектору: дорожній, універсальний, підвищеної про-
хідності, з направленим рисунком, зимовий без шипів або з металевими 
шипами.

Кожний тип шини та рисунок проектора має свою певну площу 
контакту, глибину та ширину канавок бігової доріжки, еластичність, 
інші фізико-хімічні властивості тощо, тому шини з різним рисунком 
протектора будуть мати різний коефіцієнт зчеплення шин з дорогою 
(в межах ±0,05).

На дорогах з високим коефіцієнтом зчеплення (при jХ>0,5) різниця 
в коефіцієнтах зчеплення за рахунок різного рисунку протектора шин 
суттєво не впливають на гальмові властивості автомобіля, а от на до-
рогах з низьким коефіцієнтом зчеплення (при jХ<0,5) шини з різним 

Таблиця 4.  Зменшення коефіцієнту зчеплення при збільшенні швидкості руху

Тип дорожнього 
покриття

Швидкість руху, км/год

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Величина коефіцієнту зчеплення (jV) в %  
в залежності від початкової величини (j0)

Цементобетонне 100 100 93 90 83 77 70 68 67 63 60
Асфальтобетонне 100 100 92 83 76 69 64 57 52 52 50
Чорне щебеневе 100 100 96 92 90 87 84 83 81 79 77
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рисунком протектора можуть стати причиною втрати керованості та 
заносу автомобіля.

В процесі експлуатації шини проходить поступовий знос протек-
тора шини, що приводить до зменшення висоти виступів протектора.  
Досліджень впливу величини зносу протектора на зміну коефіцієн-
та зчеплення в спеціальній літературі для експертів немає, однак в 
технічних статтях на сайтах мережі Інтернет [10] є посилання, що зі 
зменшенням висоти протектора коефіцієнт зчеплення шин з дорогою 
зменшується і при повному стиранні виступів протектора коефіцієнт 
зчеплення має найменше значення. При цьому, при гальмуванні колесо 
раніше переходить на “юз”.

Під час руху колеса з частково зношеним протектором по дорозі, 
вкритій шаром води, за рахунок меншої висоти канавок протектора змен-
шується кількість води, яка відводиться із зони контакту колеса з дорогою, 
а отже при меншій швидкості настає ефект аквапланування шини.

При повністю зношеному протекторі на гладкій (зношеній) по-
верхні твердого дорожнього покриття навіть при невеликих швидкостях 
руху між гумою шини та покриттям утворюється тонкий шар води, 
який колесо не може відвести за межі плями контакту, внаслідок чого 
коефіцієнт зчеплення різко падає і автомобіль втрачає керованість.

7. Вплив тривалості експлуатації шини.
При взаємодії шини з дорогою на коефіцієнт зчеплення впливають 

також адгезія та гістерезис матеріалу шини.
Адгезія (від лат. adhaesio — прилипання) — це зчеплення поверхонь 

різнорідних твердих або рідинних тіл. Адгезія обумовлена міжмолеку-
лярною взаємодією в поверхневому шарі та характеризується питомою 
роботою, яку необхідно виконати для відокремлення контактуючих 
поверхонь.

При взаємодії протектора шини колеса з дорогою зовнішні атоми 
молекул гуми контактують з молекулами поверхні дороги, при цьому 
проходить їх “злипання”. За рахунок полімерної структури ланцюгів 
атомів гуми при розриві зв’язків між атомами гуми та дорожнього 
полотна атомні ланцюги гуми дещо розтягуються, окремі ланцюги 
атомних зв’язків руйнуються і замість них утворюються нові міжатомні 
зв’язки. Цей процес під час кочення еластичної шини постійно повто-
рюється і на його протікання витрачається певна робота, за рахунок 
чого сумарний коефіцієнт зчеплення збільшується.

Гістерезис (від грец. hysteresis — відставання) — явище, яке для 
автомобільних шин полягає в тому, що ділянки шини, які входять у 
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контакт з дорогою, деформуються з деяким запізненням, а потім з де-
яким запізненням відновлюють початкову форму, що обумовлюється 
внутрішнім тертям матеріалу в шині. При цьому матеріал шини в одних 
місцях розтягується, а в інших стискається. За рахунок внутрішнього 
тертя проходить нагрів шини. Всі ці процеси поглинають енергію, а 
отже впливають на опір руху шини, тобто на її зчеплення з дорогою.

Вказані процеси по різному впливають на роботу шини, що в дано-
му випадку не розглядається. Однак завдяки спеціальним складникам 
матеріалу протектору шини саме за рахунок даних процесів досягається 
підвищення коефіцієнту зчеплення колеса з дорогою, який (за даними 
джерел Інтернет) може досягати величини j=1,6

Гума має властивість “старіти”. Швидкість старіння гуми залежить 
від температури зберігання, сонячного світла, вологості, навантаження 
та інших чинників. При цьому в матеріалі гуми зв’язки між окремими 
атомами втрачають пружність і стають жорсткими: матеріал гуми “ду-
біє”. Шина втрачає властивості прилипання до дорожнього полотна 
(адгезію), втрати енергії на внутрішнє тертя зменшуються, оскільки 
проходить не тертя між послідовними шарами атомних ланцюжків 
гуми, а виникають мікротріщіни (розломи, розриви) між групами 
атомів. Шина ззовні покривається сіткою дрібних тріщин, які з часом 
приводять до повного руйнування шини.

Згідно з даними мережі Інтернет, максимальний термін експлуатації 
автомобільних шин при відсутності перевантажень та експлуатаційних 
пошкоджень не перевищує 6 років, для зимових шин термін експлуата-
ції становить 4 роки. При цьому, в даному випадку період експлуатації 
рахується не з моменту встановлення шин на автомобіль, а з моменту 
їх виготовлення заводом. Спеціалісти компанії “Continental” рекомен-
дують використовувати автомобільні шини не більш ніж 4 сезони.

Дата виготовлення шини, як правило, вказується на боковій по-
верхні покришки після напису “DOT …”.

Безпосередніх досліджень впливу терміну експлуатації шин на їх 
зчіпні якості не проводилось. Ознакою старіння шини є збільшення 
поверхневої твердості матеріалу протектору гуми.

Крім того, тривала експлуатація шин може стати причиною рапто-
вого розриву або розгерметизації шини. Згідно даних спеціалізованих 
форумів мережі Інтернет, 85% випадків раптового розриву шини під 
час руху автомобіля (коли ознак пошкодження — проколів, порізів, 
пробоїв тощо до ДТП не було) припадає на шини з тривалим терміном 
експлуатації Т=5–10 років.
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8. Особливості застосування шин у різні пори року.
Промисловістю випускаються шини, призначені для експлуатації 

у певну пору року, наприклад, літні, зимові.
Для досягнення певних експлуатаційних властивостей при ви-

готовленні таких шин до складу гуми вводять спеціальні добавки, за-
вдяки чому літні шини показують кращі показники в теплу пору року, 
а, відповідно, зимові шини краще працюють при низьких темпера- 
турах.

При дослідженні на полігоні в Дімітрово (Росія) впливу темпера- 
тури на зміну коефіцієнта зчеплення, наведених у пункті 3, спеціаліс-
тами проводився порівняльний аналіз властивостей літніх та зимових 
шин марки “Michelin”. Дослідження проводилось для шин: літніх —  
Mi chelin Energy E3A; зимових — Michelin Х-Ice. Порівняння ефектив-
ності гальмування літніх та зимових шин в діапазоні температур від 
–5°С до + 11°С наведено в табл. 5.

Таблиця 5.  Порівняння ефективності гальмування літніх та зимових шин в залеж-
ності від зміні температури повітря

Марка шин, розрахункові показники

Температура повітря, °С
–5 +4 +11

Величина гальмового шляху

Літні шини Michelin Energy E3A 37,70 37,60 37,60
Зимові шини Michelin Х-Ice 46,10 46,10 46,50

Збільшення гальмового шляху 
зимових шин в порівнянні з літніми

м 8,4 8,5 8,4
% 22,3 22,6 22,3

З проведених досліджень вбачається, що при використанні зимових 
шин в теплий період року гальмовий шлях автомобіля збільшується, 
приблизно на 22% в порівнянні гальмовим шляхом аналогічного авто-
мобіля з встановленими літніми шинами.

Числових даних для порівняння гальмових властивостей зимових та 
літніх шин в зимовий період в довідниках відсутні. Тому дане питання 
потребує вивчення та проведення додаткових досліджень.

9. Вплив завантаження автомобіля.
При збільшенні навантаження на колесо коефіцієнт зчеплення 

шини з дорогою зменшується. Вплив завантаження автомобіля (спо-
ряджений стан, 50% та 100% завантаження) врахований у методичних 
рекомендаціях для експертів [2].
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У Львівському НДІСЕ при розслідуванні однієї з кримінальних 
справ був поставлений експеримент, мета якого полягала у визначенні 
параметрів гальмування автомобіля ВАЗ-2108 при завантаженні: водій, 
6 пасажирів з середньою вагою 75 кг та вантаж 30 кг. За результатами 
експериментальних заїздів з поступовим завантаженням автомобіля 
ВАЗ-2108 були отримані дані, наведені в табл. 6.

Таблиця 6.  Залежність параметрів гальмування автомобіля в залежності від за-
вантаження

Номер 
випробо- 
вування

Завантаженість 
автомобіля

Середнє 
сповільнення 

JA, м/с2

Розрах. коеф. 
зчеплення шин 

з дорогою

Зміна коеф. 
зчеплення від 

завантаження, %

1 Без завантаження 7,0 0,714 100,0

2 Водій та 1 пасажир 6,7 0,684 95,7

3 Водій та 2 пасажира 6,4 0,653 91,6

4 Водій та 4 пасажира 6,0 0,612 87,7

5 Водій та 6 пасажирів 5,5 0,561 83,9

За результатами проведених експериментів було встановлено, що 
сповільнення автомобіля залежить від ступеню завантаження автомо-
біля (див. табл. 6).

Оскільки кількість досліджень не дозволяла провести математичну 
та статистичну обробку отриманих даних, то отримані залежності ви-
користовувались як інформаційні.

10. Одночасний вплив кількох факторів на значення коефіцієнту зче-
плення коліс з дорогою.

За даними про взаємодію шини автомобіля з дорогою, при одно-
часному впливі різних факторів, сумарний коефіцієнт зчеплення змен-
шується в параболічній залежності (див. табл. 7).

Професор С.К. Черніков у книзі “Автомобілі. Теорія” наводить нас-
тупну залежність коефіцієнта зчеплення від швидкості руху автомобіля 
та товщини водяної плівки на дорожньому полотні (рис. 3).

З наведеного графіку вбачається, що:
–  зі збільшенням швидкості коефіцієнт зчеплення зменшується;
–  зі збільшенням товщини водяної плівки коефіцієнт зчеплення змен-

шується;
–  на мокрому асфальтовому покритті при швидкості руху автомобіля 

120 км/год та товщині водяної плівки 0,2–2,0 мм коефіцієнт зчеп-
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лення шин з дорогою становить, приблизно, 0,1, що відповідає руху 
автомобіля по дорозі, вкритій льодом.

Проведені дослідження 
показують, що на коефіці-
єнт зчеплення пневматичної  
автомобільної шини з доро-
гою впливають багато окре-
мих чинників. Кожен з них 
на деяку величину поступо-
во зменшує коефіцієнт зчеп-
лення.

За даними статистики, 
не достатня величина коефі-
цієнту зчеплення коліс з до-
рогою є причиною, в серед-
ньому, 16% ДТП, а в неспри-
ятливі періоди року — до 
70% дорожньо-транспортних 
пригод.

Враховуючи наведене, 
рішенням міжнародної ко-

Таблиця 7.  Коефіцієнти зчеплення пневматичних шин для різного стану поверхні 
дороги

Швидкість 
руху 

автомобіля, 
км/год

Стан шин

Стан проїзної частини дороги

Сухе

Мокре, при 
товщині 
водяної 

плівки біля 
0,2 мм

Сильний 
дощ, 

товщина 
водяної 

плівки біля 
1 мм

Калюжі, 
товщина 
водяної 

плівки біля 
2 мм

Лід

50
Нова 0,85 0,65 0,55 0,5 0,1 і 

меншеЗношена 1,0 0,5 0,4 0,25

90
Нова 0,8 0,6 0,3 0,05
Зношена 0,95 0,2 0,1 0,05

130
Нова 0,75 0,55 0,2 0
Зношена 0,9 0,2 0,1 0

Примітка. В даній таблиці під зношеною шиною розуміються шини з залиш-
ковою висотою протектора 1,6–2,0 мм.

Рис. 3. Залежність коефіцієнту зчеплення від 
швидкості руху автомобіля при різній товщині 
водяної плівки (h) на твердому дорожньому 
покритті (за даними С.К. Чернікова): 1 — при 
h=0,2 мм; 2 — при h=1,0 мм; 3 — при h=2,0 мм
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місії по боротьбі зі слизькістю дорожнього покриття ухвалено, що 
величина коефіцієнта зчеплення по умовам безпеки дорожнього руху 
повинна бути не менше 0,4.
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Харьковский НИИ судебных экспертиз

исследОВаНие мехаНизма ВОзНикНОВеНия 
пОжара, сОпрОВОждаемОгО утеЧкОй жидкОгО 
тОплиВа из тОплиВНОй системы аВтОмОбиля

В статье на основе анализа экспертных исследований пожаров автотранс-
портных средств отображены особенности наступления пожаровзрыво-
опасного события, вызванного нештатным выходом жидкой фазы горючего 

за пределы топливной коммуникации.

Пожары автомобилей чаще представляют собой тяжелые аварии. 
В фундаментальных работах Х.И. Исхакова и др. [1], Н.М. Булочни-
кова [2], в других широкоизвестных научно-технических источниках, 
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посвященных проблематике исследования пожаров автомобилей, 
обращено внимание на то, что наиболее благоприятные условия для 
возникновения и существенные последствия пожаров наступают в слу-
чаях появления легкогорючей среды, образованной при произвольной 
разгерметизации какой-либо из систем, содержащей ГСМ. Однако в 
указанных работах не содержатся развернутые рекомендации по оценке 
механизма возникновения пожаров в АТС в причастной связи с утечкой 
автомобильного топлива из топливной системы. С учетом отмеченного 
обстоятельства необходимо расширить, хотя бы частично, информаци-
онное поле по рассматриваемой проблематике.

По обобщенным данным судебных экспертиз и экспертных ис-
следований о пожарах АТС, происшедших за последние 5 лет в зоне 
регионального обслуживания Харьковского НИИСЭ, 7% от общего 
количества приходится на случаи причастности к их возникновению 
жидкого топлива.

Учитывая специфичность принудительной разгерметизации топлив-
ной коммуникации, а также случаи утраты топлива при ДТП в резуль-
тате механического повреждения топливного бака, других элементов 
топливной системы, пожаровзрывоопасные события, происшедшие по 
отмеченным обстоятельствам, нами не рассматриваются.

В практике пожарно-технического исследования пожаров, как 
обычно, основной задачей является разрешение вопроса о причине по-
жара. В работе [2] отмечено, что выяснение обстоятельств происшест-
вий, связанных с пожарами АТС, представляет большую сложность в 
силу специфики явлений, присущих возникновению и динамике раз-
вития пожара. Так, из экспертной практики известны случаи, когда при 
движении автомобиля внезапно раздавался сильный импульсный звук, 
затем обнаруживался пожар. Обосновано возникал вопрос о том, что 
же изначально случилось? Возможно, произошел физический взрыв 
технологического аппарата, находящегося под избыточным давлени-
ем, либо химический взрыв паровоздушной смеси автомобильного 
топлива? А может, сильный звук возник при динамическом проявле-
нии электрического тока при коротком замыкании в цепи бортового 
электрооборудования, либо это был звук, присущий собственно раз-
рядному явлению короткого замыкания?

Тщательная отработка выдвинутых версий в большинстве эпи-
зодов способствовала установлению того пожароопасного явления, 
возникновение пожара при котором сопровождалось звуковым эф- 
фектом.
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Следует отметить, что в случае не тщательного анализа обстоя-
тельств пожара АТС, связанных с утечкой топлива, не всегда полностью 
выясняется, почему в одном случае возгорание началось и протекало 
в ламинарном — иначе — в спокойном режиме, а в другом — начало 
горения происходило в кинетическом режиме, т.е. быстротечно. Оха-
рактеризованный первый случай является процессом диффузионного 
горения, подобного пламени спички, газовой горелки, а второй — ава-
рийным взрывом паровоздушной смеси топлива, сопровождающийся 
скоростью пламени во фронте ударной волны, не превышающей ско-
рость звука (дефлаграционное горение) [3], [4].

По определению ДСТУ 2272–2006, причина пожара — это “об-
стоятельство, действие, процесс, которые непосредственно вызывают 
возникновение пожара” [3]. Совокупность обстоятельств, действий, 
процессов, которые приводят к пожару, характеризует условия его 
возникновения. В литературе пожарно-технического профиля этому 
термину соответствуют, как синонимы, следующие понятия:
– механизм возникновения пожара;
– техническая причина пожара;
– непосредственная причина пожара.

Согласно ДСТУ 2272–2006, под пожаровзрывоопасными понимают 
события, реализация которых приводит к образованию горючей среды 
и появлению источника зажигания [3]. Соответственно, обстоятельства 
(процессы), которые обуславливают (предопределяют) наступление 
пожаровзрывоопасного события, переходящего в пожар, именуются 
“причиной пожара”.

В рамках рассматриваемой проблематики пожаров АТС, вызван-
ных утечками топлива, представляется уместным привести некоторые 
сведения из научных работ [1, 2, 6], стандарта [5], а также из практики 
экспертных исследований, которые характеризуют условия возникно-
вения и развития пожаров.

В табл. 1 и 2 приведена характеристика пожаровзрывоопасных 
свойств отдельных видов автомобильного топлива.

Пожарно-техническими специалистами ХНИИСЭ проведены 
опыты на некоторых марках легковых автомобилей отечественного 
и зарубежного производства, оснащенных системой автоматической 
блокировки работы бензинового насоса в случае падения давления в 
топливной системе со впрыском ниже номинального значения (4,5– 
6,2 кг/см2). Установлено, что при принудительной разгерметизации 
топливопровода путем отсоединения мягкого шланга на удаленных 
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участках от топливного бака из системы вытекал бензин в количестве 
160–190 мл.

При начале пожара с участием ЛВЖ и ГЖ быстрое возрастание 
температуры в моторном отделении нередко приводит к заклиниванию 
запорного устройства (замка) капота вследствие термической дефор-
мации деталей, что приводит к усугублению негативных последствий 
пожара, вынужденному применению шанцевого инструмента для си-
лового вскрытия капота.

После остановки работы двигателя внутреннего сгорания коллек-
тор и каталитический преобразователь системы выпуска отработавших 
газов некоторое время сохраняют на наружной поверхности высокую 
температуру и обладают запасом энергии, достаточным для зажигания 
паровоздушной смеси бензина, дизельного топлива, иных легковос-
пламеняющихся веществ (материалов).

После отключения питания топливного электронасоса избыточное 
давление в топливопроводе сохраняется продолжительностью от не-
скольких десятков минут до нескольких часов, что в случае негерметич-
ности топливной системы может привести к образованию легкогорючей 
среды в автомобиле и в его ближайшей окрестности.

Таблица 1

Марка
бензина

Температура
вспышки, °С

Температура
самовоспла- 
менения, °С

Концентрационные 
пределы 

воспламенения, %

Температурные 
пределы 

воспламенения, %

А-76 –37 320 5,6 0,78 –7 –35

АИ-93 –37 360 6,14 0,79 –6 –37

Таблица 2

Марка
дизельного

топлива

Температура
вспышки, °С

Температура 
самовоспла- 
менения, °С

Температурные пределы
воспламенения, %

верхний нижний

ДЗ 59 237 98 54

ДЛ 65 225 116 64

ДС 92 231 146 76

ДТ-1 110 370 135 99

ДТ-2 110 350 155 91
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Появление белого дыма в начальной фазе пожара из закрытого про-
странства АТС является специфическим признаком, указывающим на 
возможную причастность бензина к возникновению пожара.

В движущемся автомобиле возникновение в моторном отделении 
неконтролируемого горения с участием в качестве горючего автомобиль-
ного топлива возможно при условии его обильной утечки из топливной 
системы. В таком случае топливо, например бензин, распыляется, 
образуя горючее паровоздушное облако. Размер облака, его объемная 
концентрация, продолжительность существования определяются рас-
положением места утечки, значением избыточного давления топлива, 
размерами струи, интенсивностью орошения, скоростью набегающего 
потока воздуха. Последнее условие зависит от скорости движения АТС, 
режима работы ДВС и др. При капельной утечке топлива образование 
обширного горючего паровоздушного облака маловероятно.

В неподвижном АТС при работающем ДВС и при прочих одина-
ковых условиях существует высокая вероятность образования горючей 
среды даже при капельной утечке и безнапорном вытекании топлива.

Высокая динамика начальной фазы пожара АТС может характери-
зовать его возникновение с участием ГСМ.

Обычно при возгорании изоляционных материалов электропровод-
ки, горении резинотехнических, полимерных и целлюлозных материа-
лов пожар в АТС обнаруживается по специфическому запаху горения 
этих материалов, относительно медленной подвижности дыма и по-
степенному нарастанию среднеобъемной температуры за пределами 
очага.

В автомобиле при работающем ДВЗ постоянно существуют потен-
циальные источники зажигания в виде:
–  высоконагретых узлов и деталей системы выпуска отработавших 

газов (температура нагрева 400–700°С) [6];
–  коммутационных искр в электроустройствах бортового оборудо-

вания (генератор напряжения, электрические реле и разряды в 
высоковольтных цепях системы зажигания). Электрические искры 
характеризуются температурой 1700°С и выше, обладают энергией 
зажигания, достаточной для воспламенения бензина и дизельного 
топлива [2].
Для установления и раскрытия механизма возникновения пожара 

пожарно-техническим исследованием послепожарного состояния АТС 
должен быть выявлен в очаге пожара тот материал (вещество), возго-
рание которого произошло первоначально, и установлен его источник 
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зажигания из возможных классов их распределения — термический, 
механический, химический и электрический.

При наличии в обстоятельствах происшествия либо установле-
нии данных о горении в очаге пожара автомобильного топлива (бен-
зин, дизтопливо), надлежит выяснить, каким образом оно оказалось  
за пределами топливной системы: возможно, до начала пожара произо-
шла утечка, вследствие разгерметизации какого-либо из элементов 
системы, либо в результате воздействия опасных факторов пожара была 
нарушена герметичность топливной коммуникации.

По характерным особенностям техногенных последствий и следо-
воспринимающей картине пожара (размерность очага пожара, терми-
ческая деформация конструктивных элементов, узлов и аппаратуры, 
утрата массы твердых материалов, изменение прежнего цвета пред-
метов, наслоение копоти, направление распространения пламенного 
горения и др.) выявляются следы и признаки изначального участия 
автомобильного топлива в возникновении пожара.

Из экспертной практики известно, что самопроизвольный выход 
топлива из топливной системы может быть вызван ненадлежащим 
качеством конструкционных, уплотняющих материалов и аппаратов 
(топливный бак, фильтры грубой и тонкой очистки топлива, узлы 
армирования топливопроводов, емкостные и дозирующие системы), 
наличием скрытых дефектов, крутых изгибов мягких шлангов, ослаб-
лением либо пережатием шлангов в местах присоединений, наличием 
механических повреждений, а также преждевременным износом от 
воздействия агрессивных сред, сверхдопустимой температуры и иных 
негативных техногенных и режимно-эксплуатационных факторов.

Причастность топлива к образованию нештатной горючей среды, в 
частности, место утечки либо объективные признаки его существова-
ния, устанавливаются методами пожарно-технического или комплекс-
ного пожарно-технического и автотехнического исследования.

Изучение послепожарного состояния определенных материальных 
объектов, физико-химических либо иных явлений и обстоятельств, 
которые могли повлечь утечку топлива (разгерметизацию топливной 
коммуникации), в необходимых случаях должно быть также предмета-
ми трассологического, металловедческого, химического исследований.  
Положительные результаты комплекса исследований либо комплекс-
ных инженерно-технических и криминалистических исследований 
позволяют получить данные о предпожарной ситуации и условиях, при 
которых возникает пожар.
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Согласно региональным учетным данным пожарных происшест- 
вий, утечка ГСМ чаще происходит в моторном отделении в зоне си-
ловой установки.

В общедоступных местах, на открытых стоянках легковых авто-
мобилей, зафиксированы случаи, когда подтекание ГСМ влекло к его 
скоплению на покрытии дорог, дворовых площадок, на сухостойной 
растительности. При этом нечаянно оброненное курительное средство 
(огонь сигареты, пламя спички) приводило к зажиганию легкогорючей 
среды и, как следствие, термическому повреждению автомобилей.

Указанные потенциальные источники зажигания присущи нор-
мальному эксплуатационному состоянию АТС. В случае появления не- 
штатной легкогорючей среды один из них (в зависимости от конкрет - 
ной ситуации) может обратиться в реальный источник зажигания.

Ниже приводится пример экспертной оценки результата исследо-
вания пожара АТС:

1. При движении автомобиля “Х” очаг пожара образовался в мо-
торном отделении в локальном пространстве между передним щитом 
и двигателем внутреннего сгорания, на уровне верхнего пояса щита.

2. Нештатная легкогорючая среда, причастная к пожаровзрыво- 
опасному событию, образовалась при утечке бензина из топливной 
системы автомобиля “Х” из узла штуцерного присоединения резино-
вого шланга подающего топливопровода к фильтру тонкой очистки 
топлива.

3. Источником зажигания явилась тепловая энергия накаленного 
коллектора системы выпуска отработавших газов.

4. Механизм возникновения пожара выражен воспламенением бен- 
зина от накаленного коллектора системы выпуска отработавших газов.

5. Основной причиной пожара автомобиля “Х” явилось техниче-
ское состояние узла штуцерного присоединения резинного шланга 
подающего топливопровода к фильтру тонкой очистки топлива, не 
отвечающее требованию нормативного документа “Z”, что повлекло 
разгерметизацию топливной коммуникации в этом узле.

При разрешении вопросов профилактики пожаровзрывоопасного 
события в АТС по условию появления горючей среды, как следствие 
утечки жидкого топлива из топливной системы, следует учитывать со-
ответствующие требования правил монтажа и эксплуатации резиновых 
шлангов (рукавов), содержащихся в ГОСТ 10362–76.

Представляется целесообразным расширить в перспективе отра-
ботку тематики в отношении особенностей исследования пожаров 
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газобаллонных автомобилей, причинно-следственно обусловленных 
утечкой горючего газа.
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резюме
Розглянуті питання експертної оцінки результатів дослідження випадків виникнен-

ня та інтенсивного розвитку пожеж автотранспортних засобів в причинному зв’язку з 
витоком рідкого палива з паливної системи.

Summary
The issues of peer review results of the study the emergence and rapid development of 

vehicles fires in causal connection with the leak of liquid fuel from the fuel system.

р.В. сабадаш, асистент

Чернівецький Національний університет ім. Ю. Федьковича

праВОВі підстаВи призНаЧеННя та деякі 
ОсОблиВОсті судОВОї кОмп’ЮтерНО-техНіЧНОї 

експертизи за НОВим кпк україНи

проводиться аналіз нової законодавчої бази, що регулює питання стосовно 
судових експертиз, зокрема процедуру їх призначення. В цьому контексті 
розглядаються особливості призначення судової комп’ютерно-технічної 

експертизи.

Питання призначення судової експертизи регулюється законами та 
підзаконними нормативно-правовими актами. Основоположний, сто-
совно експертних досліджень, Закон України “Про судову експертизу” 
(далі — Закон) визначає судову експертизу як дослідження експертом 
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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. Актуальність питан- 
ня щодо підстав проведення експертиз аргументується прийняттям 
нового Кримінального процесуального кодексу України, що зумовлює 
необхідність проаналізувати його норми, що стосуються експертиз.

Поряд з цим, сьогоднішній процес комп’ютеризації суспільства 
автоматично зумовлює зростання рівня протиправного посягання на 
комп’ютерні системи чи мережі, а також інформацію, що зберігається 
на цифрових носіях. Така тенденція тягне за собою необхідність роз-
витку судової комп’ютерно-технічної експертизи (далі СКТЕ).

Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу Украї - 
ни, а також необхідність у розвитку СКТЕ зумовлює актуальність за-
значених питань.

На сьогоднішній день СКТЕ хоч і призначається на загальних 
засадах, як один з видів судових експертиз, однак цей процес все ж 
володіє певними особливостями. Визначену проблематику розгляда-
ли такі вчені, як О.Р. Росинська, А.І. Усов, В.Б. Вєхов, Б.К. Давлєтов,  
Д.В. Пашнєв та інші.

Визначено загальні і особливі риси, які притаманні СКТЕ на етапі 
її призначення. Для цього необхідно: 1) провести аналіз вітчизняного 
законодавства, яким регулюється призначення судових експертиз;  
2) визначити розбіжності між старим та новим кримінальним процесу-
альним законодавством; 3) з загального порядку призначення експер - 
тиз виділити особливості, які притаманні СКТЕ.

Порядок призначення та проведення судових експертиз під час 
кримінального провадження, оформлення їх результатів, а також права, 
обов’язки та відповідальність судового експерта регулюються Кримі-
нальним процесуальним кодексом України. Механізм проведення су-
дових експертиз детально врегульований в Інструкції про призначення 
та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка за-
тверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 р.  
(далі — Інструкція) [3].

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України від 13.04.2012 р. (далі — КПК 
України) експертиза проводиться за зверненням будь-якої зі сторін 
кримінального провадження чи за дорученням слідчого судді чи суду, 
якщо для з’ясування обставин важливих для справи необхідні спеці-
альні знання. Ч. 2 ст. 242 КПК України передбачає також випадки, в 
яких слідчий або прокурор зобов’язані призначити експертизу, а саме 
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щодо: встановлення причин смерті; встановлення тяжкості та харак-
теру тілесних ушкоджень; визначення психічного стану підозрюваного 
за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, 
обмеженої осудності; встановлення віку особи, якщо це необхідно для 
вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної 
відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 
встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних про-
вадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального 
кодексу України (далі КК України). На відміну від нового, у КПК 
України від 28.12.1960 р. № 1001-05, що втратив чинність, загальні та 
обов’язкові підстави призначення експертизи містились у ст. 75 та ст. 76 
відповідно. Аналізуючи ст. 75 старого КПК України та ч. 1 ст. 242 нового 
КПК України виділимо такі новели: 1) визначено осіб за зверненням/
дорученням яких може бути призначена експертиза; 2) видалено при-
близний перелік сфер, в яких можуть знаходитись необхідні спеціальні 
знання; 3) з’явилась категорична заборона щодо проведення експер- 
тизи з питань права. Щодо обставин, за наявності яких обов’язково 
призначається експертиза, вони залишились незмінні.

З норми ч. 1 ст. 242 КПК України, п. 2 Постанови Пленуму Верхо-
вного суду України “Про судову експертизу в кримінальних і цивіль-
них справах” №8 від 30.05.97 р. та п. 1 Інформаційного листа вищого 
господарського суду України № 01-8/2651 від 27.11.2006 р. “Про деякі 
питання призначення судових експертиз” випливає, що призначення 
експертизи, коли з’ясування певних обставин не потребує спеціальних 
знань (крім випадків, які передбачають обов’язкове проведення екс-
пертизи), є неприпустимим.

Під час кримінального провадження експертами можуть викону-
ватись первинні, додаткові чи повторні експертизи, які, в свою чергу, 
можуть бути одноосібними, комісійними чи комплексними. Правом 
залучати до справи експерта наділені: 1) сторона обвинувачення (слід-
чий, прокурор) особисто чи за клопотанням потерпілого; 2) сторона 
захисту шляхом подання відповідного клопотання слідчому, прокурору, 
а у разі його відхилення має право звернутися з таким самим кло-
потанням до слідчого судді, крім цього має право залучати експерта 
на договірних умовах; 3) суд за клопотанням сторін, потерпілого, і 
випадках передбачених ст. 242 КПК України. Залучення експерта чи 
задоволення клопотання про залучення експерта є прямою передумо-
вою проведення експертизи та автоматично тягне за собою її призна- 
чення.
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Отже, експертиза призначається, коли для встановлення певних об-
ставин по справі виникає необхідність у застосуванні спеціальних знань 
або у випадках прямо передбачених законом. При цьому слід зазначити, 
що у відповідності з положеннями старого КПК України від 28.12.1960, 
правом залучення до кримінального провадження експерта, а відповід-
но й призначення експертизи, були наділені лише слідчий, прокурор 
та суд. Сьогодні ж таким правом наділені сторона обвинувачення (ст. 
242, ч. 1 ст. 243, ч. 1 ст. 332 КПК України), потерпілий (ч. 1 ст. 243,  
ч. 1 ст. 332 КПК України), сторона захисту (ч. 1 ст. 242, ч. 2, 3 ст. 243,  
ч. 1 ст. 332 КПК України), слідчий суддя (ч 1, 3 ст. 242, ч. 3 ст. 243, 
ст. 244 КПК України), суд (ч. 1, 3 ст. 242, ст. 332 КПК України). Ви-
ключення становить необхідність примусового залучення особи для 
проведення медичної або психіатричної експертизи, що здійснюється 
лише за ухвалою слідчого судді чи суду.

У кримінальному провадженні обов’язковою умовою призначення 
експертизи було порушення кримінальної справи, але з прийняттям 
нового КПК України від 13.04.2012 р. стадія порушення кримінальної 
справи була скасована. Замість неї була введена така стадія кримі-
нального провадження, як досудове розслідування, яка починається 
з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань. Таким чином, експертиза 
може бути призначена після початку досудового розслідування, яке 
починається слідчим або прокурором не пізніше одного дня після по-
дання заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або після 
самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що мо- 
жуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Отже, так як комп’ютерні злочини, де комп’ютер є засобом вчи-
нення злочину, не входять до переліку умов, при яких експертиза про-
водиться в обов’язковому порядку, СКТЕ призначається після початку 
досудового розслідування слідчим, прокурором або судом за власною 
ініціативою, а також за умов задоволення клопотання потерпілого чи 
сторони захисту стороною обвинувачення, слідчим суддею, судом. Крім 
того, сторона захисту може залучити до кримінального провадження 
експерта на договірних умовах. Підставою для проведення СКТЕ є 
передбачений законом процесуальний документ (постанова, ухвала) 
або договір між стороною захисту та експертом.

Перед призначенням СКТЕ слідчий, зазвичай, взаємодіє зі спеціа-
лістом у відповідній галузі, що може виражатися як у процесуальній, так 
і непроцесуальній формах. Даний процес є позитивним для слідчого, 
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оскільки він має можливість проконсультуватись з фахівцем з питань 
стосовно: 1) визначення виду СКТЕ; 2) підбору експерта з необхідною 
сукупністю знань; 3) формування питань, які будуть винесені перед 
експертом; 4) підготовки об’єктів для проведення СКТЕ. О.В. Наріж-
ний зазначає, що проведення непроцесуальних “оціночних” оглядів 
комп’ютерної техніки спеціалістом на місці події до порушення кри-
мінальної справи є необхідним заходом [5, C. 138], але у зв’язку з вже 
згаданими змінами дана можливість зникла, тому, при розслідуванні 
комп’ютерних злочинів вважаємо за необхідне залучати спеціаліста 
для допомоги у проведенні першого ж огляду місця події з моменту 
внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань. В даному контексті, при наявності 
відповідної підготовки у спеціаліста, що взаємодіє із слідчим, доречно 
залучити його у якості експерта для проведення СКТЕ по справі, що 
розслідується. Слідчий самостійно або через подання клопотання іні-
ціює проведення експертизи.

Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів при про-
веденні досудового розслідування, самостійно або шляхом подання 
клопотання теж має право доручати проведення експертизи.

Сторона захисту для ініціювання експертизи через подання відпо-
відного клопотання та подальшого його задоволення слідчим суддею 
(вразі відхилення цього ж клопотання слідчим, прокурором) шляхом 
винесення відповідної ухвали, повинна довести, що: 1) для вирішення 
питань, які мають істотні значення для кримінального провадження, 
необхідне залучення експерта, але існує одна з таких обставин: сторона 
обвинувачення не залучила його; на вирішення залученого стороною 
обвинувачення експерта були поставлені запитання, що не дозволя-
ють дати повний та належний висновок з питань, для з’ясування яких 
необхідне проведення експертизи; існують достатні підстави вважати, 
що залучений стороною обвинувачення експерт внаслідок відсутності у 
нього необхідних знань, упередженості чи з інших причин надасть або 
надав неповний чи неправильний висновок; 2) вона не може залучити 
експерта самостійно через відсутність коштів чи з інших об’єктивних 
причин. Як бачимо, за наявності висновку експерту про проведення 
дослідження за ініціативою сторони обвинувачення, сторона захисту 
має право призначити експертизу тільки в разі обґрунтування до-
водів стосовно неналежно проведеної експертизи. Це саме обмежен-
ня стосується залучення експерта стороною захисту на договірних  
умовах.
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На основі викладеного можна констатувати, що в тому випадку, 
якщо експертиза за дорученням сторони захисту буде проведена після 
експертизи, ініційованої стороною обвинувачення, та проведена від-
носно одного й того ж об’єкта, то вона буде нести характер додаткової 
або повторної.

Суд під час судового розгляду, за клопотанням сторін, потерпілого 
при наявності підстав, передбачених ст. 242 КПК України, має право 
своєю ухвалою доручити проведення експертизи. У ч. 2 ст. 332 КПК 
України також передбачені випадки, за яких суд своєю ухвалою може 
призначити експертизу незалежно від наявності клопотання, а саме: 
1) якщо суду надано кілька висновків експертів, які суперечать один 
одному, а допит експертів не дозволив усунути виявлені суперечності; 
2) якщо під час судового розгляду виникли підстави, передбачені ч. 2 
ст. 509 КПК України. Отже, під час кримінального провадження сто-
совно комп’ютерних злочинів, СКТЕ може призначатися ухвалою суду 
за наявності клопотання сторін, за власною ініціативою, а також вразі 
суперечності один одному вже наявних декількох висновків експертів. 
Після постановлення такої ухвали судовий розгляд продовжується за 
винятком випадків, коли таке продовження неможливе до отримання 
висновку експерта.

Таким чином, про призначення СКТЕ може прийматися одне з 
таких процесуальних рішень: слідчим, прокурором у формі постанови 
відповідно до вимог п. 5, 6, 7 ст. 110 КПК України; слідчим суддею, 
судом у формі ухвали відповідно до вимог п. 7 ст. 244, п. 3, 4, 5 ст. 371, 
ст. 372, п. 3 ст. 332 КПК України. В будь-якому з цих рішень, окрім 
вимог, передбачених КПК України до його змісту, мають бути дані, які 
передбачені п. 3.3 Інструкції.

Отже, СКТЕ у кримінальному провадженні призначається на за-
гальних підставах відносно судових експертиз, які передбачені КПК 
України від 13.04.2012 р., Законом та іншими нормативно-правовими 
актами. Основними умовами для призначення експертного досліджен- 
ня об’єктів СКТЕ є: звернення сторони кримінального провадження  
або за дорученням слідчого судді чи суду; необхідність з’ясування 
певних обставин справи, що мають значення для справи, потребує 
спеціальних знань; визначення питань, які мають бути вирішенні 
експертизою; вибір особи експерта; винесення відповідного процесу-
ального рішення. Якщо об’єкти, що підлягають дослідженню, можуть 
містити чи містять державну таємницю, то в такому випадку СКТЕ слід 
проводити відповідно до положень ст. 518 КПК України.
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Для загального розуміння суті СКТЕ вважаємо за необхідне визна-
чити її предмет та об’єкт. Предметом СКТЕ являється не тільки вста - 
новлення фактів, але й пізнання обставин та подій, що мають значен-
ня для кримінальних або цивільних справ. До об’єктів судової СКТЕ 
відносять засоби комп’ютерної техніки. При цьому об’єкти СКТЕ 
по діляються в залежності від свого функціонального призначення і 
природи на апаратні, програмні та інформаційні об’єкти [2, C. 65], у 
зв’язку з чим проводять відповідний вид СКТЕ.

При призначенні судової експертизи необхідно максимально кон-
кретно визначати коло питань, які мають бути роз’яснені судовим 
експертом, та обсяг потрібних для експертного дослідження матеріа-
лів, в той же час вони не можуть виходити за межі спеціальних знань 
експерта. Зважаючи на це, неможливо оминути стороною проблему 
щодо визначення завдань СКТЕ, стосовно яких виникають суперечки 
в наукових колах.

Відповідно до п. 137 Інструкції головними завданнями експертизи 
комп’ютерної техніки і програмних продуктів є: 1) встановлення тех-
нічного стану комп’ютерно-технічних засобів; 2) встановлення обста-
вин, пов’язаних з використанням комп’ютерно-технічних засобів, 
інфор мації та програмного забезпечення; 3) виявлення інформації 
та прог рамного забезпечення, що містяться на комп’ютерних носіях;  
4) встановлення відповідності програмних продуктів певним пара-
метрам.

Ми погоджуємося з думкою А.В. Наріжного про доцільність при-
значення та проведення СКТЕ на місці події [5, C. 137–139]. Ця про-
цедура прописана у п. 3.9 Інструкції. Особливо це є актуальним при 
необхідності дослідження цілої комп’ютерної системи, оскільки в будь-
якому випадку вона володіє певними особливостями як побудови самої 
системи, так і програмним та апаратним забезпеченням, які складно та 
матеріально невиправдано штучно відтворювати. Так, при необхідності 
проведення СКТЕ на місці події або місці розташування об’єкта, орган 
або особа, за ініціативою якої була призначена експертиза, повинна 
забезпечити прибуття експерта, безперешкодний доступ до об’єкта, а 
також належні умови його роботи.

Однією з особливостей СКТЕ під час судового провадження є, в 
більшості випадків, неможливість її проведення в судовому засіданні, 
оскільки даний рід досліджень потребує відповідного програмного за-
безпечення та засобів, що кардинально відрізняє дані експертизи від 
інших. Крім того, у випадках дослідження комп’ютерних систем та 
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мереж це є неможливим з технічної точки зору. Тому СКТЕ рекомен-
дується проводити у спеціальних установах чи одразу ж на місці події 
або розташування об’єктів експертизи.

Як правильно відзначає Ю.Г. Гамаюнова, одним з шляхів удоско-
налення експертної практики буде створення інтеграційних методик 
комплексного дослідження і підготовка відповідних спеціалістів [1, 
C. 282].

Дослідивши правове регулювання та особливості призначення 
СКТЕ, можна зробити такі висновки:

1. СКТЕ призначається на загальних підставах відповідно до вітчиз-
няного законодавства, що регулює питання призначення, проведення 
та закріплення результатів експертиз.

3. При розслідуванні комп’ютерних злочинів, залученого до окремих 
слідчих дій спеціаліста під час досудового розслідування (крім випадків 
його участі в ревізіях), варто залучати в якості експерта при проведенні 
СКТЕ у цьому кримінальному провадженні. Для більшої ефективності 
проведення СКТЕ, стороні захисту рекомендовано проводити непро-
цесуальні консультації з кваліфікованою особою.

4. При призначенні СКТЕ у випадках необхідності дослідження 
цілої комп’ютерної системи чи мережі, необхідно використовувати 
можливість проведення дослідження на місці події або місці розта-
шування об’єктів. Це пояснюється, у кожному конкретному випадку, 
особливістю побудови комп’ютерної системи чи мережі.

5. З прийняттям нового КПК України було введено багато новел, 
які змінили процес кримінального провадження. Зміни торкнулися й 
порядку призначення експертиз. Серед них можна виділити такі, що 
безпосередньо торкаються СКТЕ: конкретизовані права та обов’язки 
експерта; у відповідності з принципом змагальності з’явилися нові 
суб’єкти, які наділенні правом залучати до справи експерта, а саме 
сторона захисту та слідчий суддя; стороні захисту надано можливість 
проведення експертизи на договірних умовах.
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резюме
Проводится анализ новой законодательной базы, регулирующей вопросы относи-

тельно судебных экспертиз, в частности процедуру их назначения. В этом контексте 
рассматриваются особенности назначения судебной компьютерно-технической экс-
пертизы.

Summary
The analysis of new legislative base, which regulates the forensic examinations issues, in 

particular the order procedure, is provided. In this context, the features of forensic computer-
technical examination order are observed.

Ю.Ю. Нізовцев

Інститут спец. техніки та суд. експертиз СБУ

криміНалістиЧНе дОсліджеННя 
аВтОматизОВаНих систем, щО піддаВалися 

ВіддалеНій атаці На ВідмОВу В ОбслугОВуВаННі: 
лОг-файли серВісіВ та файли-зВіти 

діагНОстиЧНих утиліт, як безпОсередНі  
Об’Єкти дОсліджеННя

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. Криміналістичне дослід-
ження автоматизованих систем, що піддавалися атакам на відмову, 
зазвичай є невід’ємною складовою процесу розкриття та розслідування 
таких правопорушень.

Основними безпосередніми об’єктами таких досліджень є лог-
файли роботи певних сервісів, які були піддані атаці (наприклад, 
access-log web-серверу) та/або проміжних вузлів (маршрутизаторів, 



453

мостів тощо), а також файли-звіти роботи певних діагностичних утиліт 
(наприклад — tcpdump).

Лог-файл або просто лог (англ. Log file, від грец. logos — слово, 
смисл, думка, мова) — спеціальний файл реєстрації подій, в якому 
накопичується зібрана службова та статистична інформація про події 
в системі (програмі) у хронологічному порядку. Операційні системи 
(особливо це стосується серверних ОС) та серверне програмне забез-
печення зазвичай мають розвинуту систему ведення логів.

Інформація з лог-файлів надалі використовується адміністраторами 
для аналізу подій, виявлення помилок, збоїв, зведення статистики, 
звітування, відстеження дій підозрілих користувачів, вузлів тощо.

Саме за допомогою аналізу логів можна встановити, що відбуваєть - 
ся чи відбулося на комп’ютері або в мережі.

У випадку, якщо автоматизована система функціонує не штатним 
чином (різко знижується продуктивність роботи, спостерігається певна 
нестабільність в роботі тощо) або є збої в роботі мережі, можуть бути 
запущені спеціалізовані діагностичні утиліти. Результати роботи цих 
утиліт можуть бути виведені як на екран, так і в спеціальний файл-
звіт. Аналіз цих файлів-звітів може допомогти вірно локалізувати та 
діагностувати проблему.

Задля того, щоб грамотно витягти корисну інформацію з лог-файлів 
або файлів-звітів іноді досить простого текстового редактора. В інших 
випадках необхідне спеціалізоване програмне забезпечення для інтер-
претації зафіксованої у цих файлах інформації. Але у будь-якому разі 
необхідно знати особливості структури різних лог-файлів і файлів-звітів 
та інформації, що в них зафіксована.

В залежності від способу подання інформації лог-файли можна 
розділити на наступні типи:
• логіювання у текстовий файл з простою структурою;
• логіювання у текстовий файл із складною структурою;
• логіювання у бінарний файл;
• логіювання до бази даних.

Наступним важливим параметром, який слід враховувати під час 
дослідження лог-файлів, є конфігурування логіювання.

Найчастіше використовуються наступні налаштування (їх можна 
з’ясувати, переглянувши конфігурацію програмного забезпечення):
•  ім’я лог-файлу, директорія (папка) або повний шлях до файлу, в який 

здійснюється запис логів;
• параметри заміни лог-файлів, або ротація логів (Log Rotation);
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• частота скидання інформації до лог-файлу;
• перелік подій, що підлягають логіюванню.

Ротація лог-файлів може бути налаштована наступним чином:
•  заміна лог-файлу з настанням певного часу (через певні проміжки 

часу).
• заміна лог-файлу при досягненні ним певного об’єму.
• заміна лог-файлу під час перезапуску сервісу.

Під час аналізу лог-файлів та файлів-звітів слід встановити, чи 
зафіксована у цих файлах інформація стосовно подій, які цікавлять 
слідство чи суд. Для цього з’ясовується наступна інформація:
•  Яка програма згенерувала файл?
•  Які були налаштування логіювання чи формування звіту при гене-

рації файлу?
•  Події стосовно якого ресурсу зафіксовані у файлі?
•  Події за який проміжок часу зафіксовані у файлі?
•  Чи є файл оригіналом, або отриманий шляхом вибірки з оригіналь-

ного? Якщо отриманий шляхом вибірки, то за якими параметрами 
здійснювалася ця вибірка?

•  Події якого рівня мережевої моделі “TCP/IP” зафіксовані у файлі?
Як бачимо, лог-файли сервісів та файли-звіти діагностичних утиліт 

бувають різних типів, формуються з різними параметрами та можуть 
містити різну статистично-діагностичну інформацію щодо подій в 
роботі сервісу, в роботі автоматизованої системи в цілому чи в мережі. 
Задля коректного витягування цієї інформації та ефективного її вико-
ристання необхідно досконало знати особливості генерації зазначених 
файлів, а також з’ясувати при отриманні їх на дослідження ряд питань 
щодо походження цих файлів.
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резюме
В статье раскрывается понятие лог-файлов сервисов, приводятся их типы. Раскры-

вается понятие файлов-отчетов диагностических утилит. Также в статье рассмотрены 
параметры логирования. В конце статьи приводятся основные моменты, которые не-
обходимо уточнить при получении на исследование лог-файла или файла-отчета для 
эффективного исследования этих файлов.

Summary
In the paper notion of log-files of services is disclosed, their types are specified. Notion of 

diagnostic report files is disclosed. Also log parameters are considered in the paper. At the end 
of the paper basic points are given, which need to be clarified, when a log-file or a report file is 
received for examination in order to examine them efficiently.

с.д. прокопенко, нач. лаборатории

ООО “ЕПОС”

прОблемы кОпирОВаНия даННых с НакОпителей 
с дефектНыми сектОрами при прОизВОдстВе 

кОмпьЮтерНО-техНиЧеских экспертиз

В соответствии с Криминальным процессуальным кодексом Украи-
ны [1] в обязанности эксперта входит обеспечение сохранности объекта 
экспертизы. При производстве компьютерно-технических экспертиз 
это требование фактически означает необходимость предотвращения 
внесения изменений в данные на исследуемых носителях информа-
ции.

В большинстве случаев, как свидетельствует практика, для выпол-
нения этого требования эксперты создают побитовую копию исследуе-
мого накопителя на жестких магнитных дисках (НЖМД) и в дальней-
шем проводят исследование именно копии, не работая с оригиналом. 
Поэтому от целостности и полноты копии зависят все последующие 
этапы экспертного исследования.

Одной из наиболее распространенных проблем при копировании 
данных является разрушение рабочих поверхностей НЖМД, которое 
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проявляется в форме нечитаемых участков, т.н. дефектных секторов. 
Причинами их возникновения могут быть естественный износ, удары 
и вибрация при транспортировке, перегрев, перепады напряжения и 
другие факторы.

При обращении к дефектному сектору НЖМД завершает команду 
с признаком ошибки. Механизм обработки такой ситуации зависит от 
приложения, операционной системы (ОС), набора драйверов, аппа-
ратной реализации контроллера хоста, типа интерфейса накопителя. 
Во многих случаях обращение к дефектному сектору приводит к не-
стабильной работе и зависаниям ОС и приложений. Многие специ-
альные экспертные средства, как программные, так и аппаратные, не 
обеспечивают возможность работы с НЖМД с дефектными секторами, 
что приводит к невозможности создания полной побитовой копии либо 
к значительным временным задержкам.

Так, в одной из работ [2] проведено сравнение ПО для копирования 
данных при обращении с дефектными НЖМД. По результатам тести-
рования, только 2 из 5 исследуемых программных продукта обеспечили 
возможность копирования всех неповрежденных секторов. Авторами 
было проведено тестирование популярных в Украине аппаратных 
блокираторов записи при работе с дефектными НЖМД. Тестирование 
проводилось на НЖМД, имеющем 48 дефектных секторов с известным 
месторасположением. Копирование осуществлялось с помощью ПО 
Х-Ways Forensics, FTK Imager. Результаты тестирования приведены в 
табл. 1.

Второй проблемой копирования данных с дефектных НЖМД яв-
ляется то, что при обнаружении дефектного сектора ОС выполняет 
многократные последовательные попытки чтения данных такого сек-
тора. Однако, кроме увеличения времени копирования, это создает 
еще одну проблему. В ряде случаев разрушения поверхности быстро 
прогрессируют, причем с определенного момента этот процесс стано-

Таблица 1.  Результаты тестирования блокираторов записи

EPOS 
WritePro-

tector

ICS
SuperDrive-

Lock

Tableau 
T35es

Количество непрочитанных секторов 48 26* 214

Средняя скорость копирования, ГБ/мин 2,37 2,38 2,0

* Прибор завис при копировании. Полная копия не была получена.
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вится необратимым. Это может привести к полной потере данных в 
процессе их копирования.

Как показывает практика, до начала копирования эксперт не имеет 
возможности оценить состояние НЖМД и наличие на нем дефектных 
и нестабильно читаемых секторов, особенно при работе на выезде.  
В результате это может приводить к потере информации и/или значи-
тельным временным затратам на этапе создания побитовой копии. Та-
ким образом, требуются специализированные инструментальные сред-
ства, обеспечивающие возможность работы с дефектными НЖМД.

Такие средства должны удовлетворять следующие основные тре-
бования: предотвращение возможности модификации данных на 
НЖМД-источнике; копирование всех данных из недефектных секто-
ров; пропуск без зависаний дефектных секторов; запись в копию на 
место дефектных секторов специальных данных — маркеров, которые 
позволят идентифицировать их наличие на дальнейших этапах экс-
пертного исследования.

Кроме того, они должны обладать простым интерфейсом и обеспе-
чивать максимально достижимую для конкретного дефектного НЖМД 
скорость копирования.

Описанные принципы реализованы в специализированном блоки-
раторе записи EPOS BadDrive Adapter (рис. 1), предназначенного для 
работы с дефектными НЖМД с интерфейсом SATA. При отсутствии 
дефектных секторов на исследуемом накопителе прибор работает 
прозрачно для рабочей станции эксперта (хоста), выполняя только 
функцию защиты от записи.

При обращении к дефектному 
сектору прибор может работать в 
одном из двух режимов [3]:

1) Маскирование дефектных сек - 
торов. В этом режиме задается оп-
ределенный временной интервал 
выполнения команды, величина  
которого выбирается меньше тай-
маута, устанавливаемого хост-сис-
темой.

Если до завершения этого ин-
тервала команда завершается с 
ошибкой, то прибор не транслирует  
хосту признак ошибки. Вместо это-

Рис. 1. Внешний вид EPOS BadDrive 
Adapter
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го в хост передается подтверждение успешного выполнения команды. 
Если НЖМД не успевает выполнить команду в течение заданного 
временного интервала, то прибор прерывает выполнение операции 
путем выдачи сигнала HRESET на накопитель и готовит его к приему 
следующей команды хоста.

В обоих случаях вместо непрочитанных данных хосту передается 
маркер дефектного сектора. Хост при этом не получает сообщений об 
ошибках.

2) Перехват и выполнение команды под управлением прибора. В этом  
режиме перехватываются и анализируются все команды чтения, пере-
даваемые по интерфейсу. Если команда завершается с ошибкой, прибор 
захватывает управление диском и осуществляет ряд повторных чтений 
данных.

Благодаря маскированию признака ошибки для хост-системы все 
такие команды завершаются успешно. Содержание данных, переда-
ваемых прибором в хост-систему, зависит от результатов чтения этих 
секторов прибором. Если повторное считывание завершается успешно, 
в компьютер передаются считанные данные. Для секторов, данные из 
которых считать не удалось, передается маркер дефектного сектора. Как 
и в предыдущем случае, хост не получает сообщений об ошибках.

EPOS BadDrive Adapter представляет собой компактный адаптер, 
который включается в разрыв между ПК и жестким диском и ана-
лизирует передаваемые по интерфейсу команды. При отсутствии на 
НЖМД ошибок, он работает в режиме традиционного аппаратного 
блокиратора записи. Если при попытке чтения из дефектного сектора 
команда завершается с ошибкой или не выполняется в установленное 
время, он перехватывает управление диском, блокируя передачу со-
общения об ошибке в систему. При этом в зависимости от характера 
дефекта в компьютер передаются либо сосчитанные данные, либо 
маркер дефектного сектора.

В результате стандартная ОС и приложения получают возможность 
работать с поврежденными HDD, как с исправными, без возможных со-
общений об ошибках и зависаний. Прибор совместим с ПО для создания 
образов и анализа данных X-Ways Forensics, FTK, EnCase и др. Таким обра-
зом, применение EPOS BadDrive Adapter при производстве компьютерно-
технических экспертиз позволяет сократить временные затраты  
на создание копий и повысить эффективность работы экспертов.

Выводы. До начала копирования эксперт не имеет возможности 
оценить наличие на НЖМД дефектных и нестабильно читаемых секто-
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с.О. Юлов, судовий експерт

Одеський НДІ судових експертиз

дО питаННя ВстаНОВлеННя факту  
застОсуВаННя персОНальНОгО кОмп’Ютера  

у здійсНеННі гральНОгО бізНесу

Комп’ютерно-технічні дослідження — поширена і важлива ді-
лянка судової експертної діяльності. Сьогодні експертна практика 
зіштовхується зі збільшенням кількості експертиз та експертних дос-
ліджень комп’ютерної техніки та програмних продуктів, пов’язаних з 
визначенням факту використання персонального комп’ютера (ПК) у 
здійсненні грального бізнесу. Це обумовлено збільшенням кількості 
кримінальних проваджень, пов’язаних з розслідуванням діяльності 
гральних закладів (у відповідності до Закону “Про заборону грального 
бізнесу в Україні”).

Виконання вказаних досліджень щільно пов’язано з такими зав-
даннями судової комп’ютерно-технічної експертизи, як встановлення 
технічного стану комп’ютерно-технічних засобів та виявлення ін-
формації і програмного забезпечення, що містяться на комп’ютерних 
носіях. При цьому експерт має визначитися з технічними та програм-
ними складовими наданого для досліджень комп’ютеру, які надавали б  

ров, что может приводить к потере информации и/ или значительным 
временным затратам на этапе создания побитовой копии.

Для копирования данных с НЖМД, имеющих дефектные сектора, 
требуются специализированные инструментальные средства.

Применение специализированного блокиратора записи EPOS 
BadDrive Adapter позволяет сократить временные затраты на создание 
копий и повысить эффективность работы экспертов.
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можливість використовувати його для здійснення грального бізнесу. 
Зазначимо також, що експертні дослідження, які здійснюються у рам-
ках перевірки відповідно до ст.69 УПК України, мають бути виконані 
у вкрай обмежений термін (з урахуванням того, що для дослідження 
надаються, як правило, не один, а декілька ПК).

Для грального бізнесу можуть використовуватись як спеціалізовані 
гральні автомати, так і звичайні ПК. Гральний автомат — це спеціальне 
обладнання, встановлене у гральному закладі, яке використовується 
для азартних ігор з грошовим виграшем без участі в означених іграх 
представників грального закладу.

На початку своєї історії гральні автомати були механічними, на замі-
ну механічним гральним автоматам прийшли електронні, в яких замість 
механічних барабанів використовується перероблений ПК з підключеним 
монітором, на якому відображаються віртуальна імітація барабанів.

Зазвичай, для використання ПК у якості грального автомату його 
піддають певним доробкам. Ці доробки носять як програмний, так і 
апаратний характер. Отриманий прилад імітує гральний автомат як за 
виглядом та органами керування, так і за алгоритмом роботи. Тому ПК,  
який зазнав подібне перероблення, у певному сенсі перестає бути ПК.

Останнім часом велику поширеність набули “он-лайн казино” чи 
“Інтернет-казино” [1].

Он-лайн казино для своєї роботи потребує звичайного персональ-
ного комп’ютера та доступу до міжнародної мережі Інтернет. ПК, який 
використовується для здійснення гри в он-лайн казино, не вимагає 
жодних апаратних переробок. Кожен комп’ютер, чи то настільна сис-
тема, чи ноутбук, використовує множину роз’ємів як всередині, так і 
ззовні. Для чіткого розуміння призначення необхідно знати апаратні 
інтерфейси ПК [2].

Для вирішення питання використання у гральному бізнесі прист-
рою, зовні схожого на системний блок персонального комп’ютеру, в 
першу чергу необхідно встановити, чи не є наданий для дослідження 
пристрій звичайним персональним комп’ютером. Для цього слід огля-
нути роз’єми та плати, що знаходяться всередині корпусу, виявити 
серед них нестандартні для ПК та визначитися з їхнім призначенням. 
Необхідно враховувати, що з метою приховування факту здійснення 
грального бізнесу для маскування спеціалізованого пристрою може 
використовуватися корпус та блок живлення звичайного ПК для роз-
міщення у ньому спеціалізованої системної плати електронного граль-
ного автомату.
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Наступним кроком досліджується інформація на накопичувачах ПК 
[3]. У подальшому в залежності від способу здійснення гри в он-лайн 
казино, яка могла відбувалася безпосередньо на сайті чи з викорис-
танням програми-клієнта, можна будувати стратегію, яка прискорить 
проведення досліджень. Як правило, вона складається з двох етапів.

1. Пошук слідів відвідувань Інтернет-сайтів он-лайн казино.
Пошук слідів відвідувань сайтів он-лайн казино полягає у дослід-

женні реєстру операційної системи та файлів журналів Інтернет-огля-
дачів. Цей етап дослідження виконується у відповідності до методики 
10.9.08 “Дослідження роботи користувача персонального комп’ютера 
в мережі Інтернет” [4].

2. Пошук клієнтського програмного забезпечення он-лайн казино.
На поточний час існують різноманітні програми-клієнти для он-

лайн казино, розроблених як за кордоном (які мають англомовний 
інтерфейс), так і на теренах України, Росії чи інших країн співдружності 
незалежних держав. Останні мають російськомовний інтерфейс.

Пошук клієнтського програмного забезпечення он-лайн казино 
може йти двома шляхами:

1. Пошук на всьому просторі накопичувача вже відомих експерту 
назв клієнтського програмного забезпечення;

2. Виявлення програмного забезпечення, яке працювало останнім 
або найчастіше.

Другий шлях вимагає аналізу реєстру операційної системи ПК для 
отримання переліку програмного забезпечення, яке працювало на 
досліджуваному ПК. Відділивши те, яке є загально розповсюдженим, 
залишається віднайти опис невідомого експерту програмного забезпе-
чення та встановити, чи є воно клієнтським програмним забезпеченням 
для он-лайн казино.
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Львівський НДІ судових експертиз

актуальНі питаННя судОВОї кОмплексНОї 
експертизи прОграмНОгО забезпеЧеННя

Програмне забезпечення як об’єкт судових експертиз має подвійну 
природу. З одного боку, воно є об’єктом досліджень судової експерти-
зи у сфері інтелектуальної власності, а з другого — об’єктом судової 
комп’ютерно-технічної експертизи. При цьому предметом комплексної 
експертизи програмного забезпечення є фактичні дані й обставини спра-
ви, що встановлюються на базі інтеграції знань у галузях дослід ження 
комп’ютерної техніки та програмних продуктів і досліджень у сфері 
інтелектуальної власності. Цією комплексною експертизою вирішують-
ся питання щодо відповідності досліджуваних програмних продуктів 
вимогам, що ставляться до ліцензійного програмного забезпечення, і 
встановлення факту використання авторських програмних пакетів або 
їх складових у наданому на дослідження програмному забезпеченні.

У орієнтовному переліку вирішуваних питань комп’ютерно-техніч-
ної експертизи, що міститься у діючої редакції Науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз 
та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції 
України від 8.10.1998 р. № 53/5 [1], питання стосовно наявності про-
грамного забезпечення на носії та його ліцензійності (контрафактності) 
сформульовано наступним чином: “Чи містить накопичувач інформації 
досліджуваного комп’ютера певне (зазначити, яке саме — встановлене, 
не встановлене) програмне забезпечення?” При цьому у орієнтовно-
му переліку вирішуваних питань експертизи у сфері інтелектуальної 
власності, що міститься у вищезазначених рекомендаціях, питання 
стосовно ліцензійності (контрафактності) програмного забезпечення 
сформульовано наступним чином: “Чи має ознаки неліцензійності 
використання комп’ютерної програми (назва)?” На жаль, як показує 
експертна практика, під час призначення подібних експертиз слідчими 
переважно виносяться питання загального плану: спочатку ставиться 
питання про наявність на носії програмного забезпечення без уточнен-
ня його назви та типу встановлення, після чого ставиться питання про 
його ліцензійність або неліцензійність.

Слід зауважити, що термін “ліцензійне програмне забезпечення” 
є занадто широким, оскільки за способом поширення програмне за-
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безпечення поділяється на такі основні типи: комерційне, умовно без-
коштовне, безкоштовне та вільне програмне забезпечення.

Комерційне програмне забезпечення (англ. commercial software) — це 
програмне забезпечення, створене комерційною організацією з метою 
одержання прибутків від його використання іншими, наприклад шля-
хом продажу примірників.

Умовно безкоштовне програмне забезпечення (англ. shareware) — це 
тип програмного забезпечення, зумовлений особливостями поширення 
таких програм. Під поняттям shareware найчастіше розуміють тип, спо-
сіб або метод поширення пропрієтарного програмного забезпечення на 
ринку (тобто на шляху до кінцевого користувача), при якому випро-
бувачу пропонується обмежена за можливостями чи строком дії версія 
або версія із вбудованим блокуючим нагадуванням про необхідність 
оплати використання програми [2].

Безкоштовне програмне забезпечення (англ. freeware) — це прог-
рамне забезпечення, ліцензійна угода якого не вимагає яких-небудь 
виплат правовласнику та може містити обмеження на комерційне ви-
користання й модифікацію відповідних програм [3].

У разі вільного програмного забезпечення (англ. free software, або 
libre software) права користувача на вільне використання, поширення та 
модифікацію (вдосконалення) програм юридично захищені вільними 
ліцензіями або відсутністю виключних прав [4].

Проміжним варіантом між shareware та freeware можна вважати 
adware — програмне забезпечення, під час використання якого корис-
тувачу примусово показується реклама. Базове призначення adware —  
це неявна форма оплати за використання програмного забезпечення, 
що здійснюється за рахунок показу користувачу adware-програми 
рекламної інформації (рекламодавці платять за показ їх реклами ре-
кламній агенції, рекламна агенція — розробнику adware програми) [5]. 
У деяких випадках користувач має право відмовитися від примусової 
реклами, зареєструвавши свою версію програми.

Згідно зі ст. 24 Закону України “Про авторське право і суміжні 
права” особа, що правомірно володіє правомірно виготовленим екземп-
ляром комп’ютерної програми, має право вносити зміни до програми 
тільки для виправлення явних помилок, якщо інше не передбачено 
угодою з автором або іншою особою, що володіє авторським правом. 
Таким чином, модифікація користувачем програми типу shareware, що 
знімає накладені виробником обмеження або нагадування про необ-
хідність оплати використання програми, та модифікація програм типу 
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adware, що відключають примусову рекламу, є порушенням ліцензійної 
угоди стосовно цих програм. З другого боку, дуже часто замість подібної 
модифікації програм проводиться реєстрація продукту за допомогою 
чужих ключів (тобто файлів, що реєструють програму) або навіть про-
грамних генераторів ключів.

Зважаючи на наведене, можна зробити висновок про те, що при 
загальному дослідженні програм, встановлених на наданих на дослід-
ження носіях інформації, без конкретизації типу програмного забезпе-
чення, на експерта (або комісію експертів) покладається великий обсяг 
роботи, що не завжди є необхідним. Річ у тім, що в більшості випадків 
програми типу shareware не мають своїх представників в України, тому 
їх судовий захист неможливий. Крім цього, у більшості випадків вар-
тість подібних програм є досить малою, а тому не становить інтересу 
для розпочатку кримінального або цивільного провадження. Що сто-
сується програм типу adware, то в разі їх модифікації важко встановити 
суму завданого власнику авторських прав збитку, якщо відсутня платна 
реєстрація програми для відключення примусової реклами.

У той самий час, якщо йдеться виключно про комерційне програмне 
забезпечення, то не можна не згадати про abandonware — програмне 
забезпечення, яке більше не виставляється на продаж компанією-
виробником та від якого виробник більше не одержує доходів. Тер-
мін abandonware не має юридичного значення, оскільки за законами 
більшості держав воно не може легально поширюватися без дозволу 
власника прав на нього. Але часто власник прав на подібне програмне 
забезпечення не займається переслідуванням їх самовільних поширюва-
чів, оскільки вони не є конкурентами йому та не завдають матеріальної 
шкоди, що перевищує витрати на їх переслідування. У багатьох випад-
ках належність прав на abandonware-програми є нечіткою й з’ясування 
належного правовласника потребує значних витрат [6].

Отже, якщо в питанні постанови обмежитися лише терміном “ко-
мерційне програмне забезпечення” без конкретизації того, щодо яких 
правовласників має аналізуватися програмне забезпечення, на експерта 
(або комісію експертів) знову може бути покладено великий обсяг 
роботи, результати якої не є необхідними для слідства та подальшого 
судового розгляду.

На жаль, як показує експертна практика, слідчі не завжди конкре-
тизують щодо яких правовласників має аналізуватися програмне забез-
печення. Зазвичай це пов’язане з тим, що у слідчих відсутні дані носіїв 
інформації, що направляються на експертизу. Подолання цієї проблеми 
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може бути вирішено лише у разі закріплення у Науково-методичних 
рекомендаціях з питань підготовки та призначення комплексних екс-
пертиз та експертних досліджень, що виконуються комісією експертів, 
положення про те, що у випадку призначення комплексної експертизи 
програмного забезпечення питання, що виносяться на вирішення від-
повідної експертизи, мають містити вичерпний перелік програмних 
продуктів, наявність яких необхідно перевірити представленому носії 
та щодо яких ставиться питання про ознаки неліцензійності їх вико-
ристання.
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стаН іНфОрмаційНОгО забезпеЧеННя, 
НеОбхідНОгО для прОВедеННя електрОтехНіЧНОї 

експертизи приладіВ Обліку спОжитОї 
електриЧНОї еНергії

Із зростанням цін на електроенергію відповідно і зростають ви-
падки її крадіжки, при цьому удосконалюються та урізноманітнюються 
способи їх вчинення, особливо у випадках втручання у роботу обліко-
вих механізмів приладів обліку електричної енергії. Це здійснюється 
шляхом встановлення механізмів безконтактного їх вимикання та 
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маніпулюванням роботою електронних приладів, які є складовими цих 
приладів обліку.

Зростання випадків розкрадання електричної енергії споживача-
ми, потягло за собою збільшення кількості електротехнічних експер-
тиз приладів обліку електричної енергії щодо виявлення спеціально 
встановлених у ці прилади нештатних пристроїв у обліковому меха-
нізмі лічильника. Проведення таких експертиз полягають у логічно-
му обґрунтуванні механізмів роботи змінених електронних схем цих 
приладів. Такі експертизи проводяться та набувають розвитку в на-
уково дослідних інститутах судових експертиз Міністерства юстиції  
(НДІСЕ МЮ).

Відповідно до проведеного аналізу статистичних даних щодо екс-
пертиз лічильників, які виконувались в КНДІСЕ встановлено, що за 
два останніх роки проведено експертизи близько 41 лічильників спо-
житої електричної енергії, а саме: 8 лічильників індукційного типу;  
18 лічильників електронно-механічного типу; 15 лічильників електрон-
ного типу.

Аналізуючи експертизи лічильників індукційного типу встанов- 
лено, що для впливу на роботу індукційного лічильника або зміни його 
показів, використовуються різні способи, а саме:
•  механічне гальмування обертового диска лічильника, через попе-

редньо підготовлений (просвердлений) отвір або за допомогою по - 
рушення герметичності корпусу лічильника або ушкодженням огля-
дового скла;

•  примусове механічне скидання показів лічильника обертанням у 
зворотну сторону шестерень передавального механізму або пере-
ставляння облікових барабанів на вигідні покази;

•  вплив на обліковий механізм лічильника сильним зовнішнім маг-
нітним полем (неодимовим магнітом тощо).
Проведенням аналізу експертиз електронно-механічних лічильни-

ків, було встановлено, що для впливу на роботу лічильного механізму 
такого лічильника, використовувалась вмонтована електронна схема, 
яку вмонтовують у розріз електропроводу між кроковим електродвигу-
ном обліково-барабанного механізму та електронною платою.

При подачі спеціального кодованого радіосигналу, дана схема 
розмикалась, тим самим роз’єднувала кроковий двигун від електро-
нної схеми, що призводило до зупинки облікового барабанного ме-
ханізму, у той час коли споживач продовжував споживати електричну  
енергію.
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Також, на експертизу надходять електронно-механічні лічильники 
з вмонтованим герконом, який також, встановлюється у розріз елек-
тропроводу між кроковим двигуном обліково-барабанного механізму 
та електронною платою.

Таким чином, при піднесенні магніту до місця, де встановлений 
геркон, електричне коло між платою та двигуном розмикається, що 
призводить до зупинки обліково-барабанного механізму.

Для створення умов недообліку електричної енергії електронним 
лічильником використовують електронну плату, яку вмонтовують у 
лічильник, підключаючи її до вимірювальних трансформаторів лічиль-
ника.

При подачі сигналу на інфрачервоний приймач здійснюється па-
ралельне підключення резисторів вмонтованої електронної плати до 
вимірювальних трансформаторів струму лічильника, що призводить 
до зменшення величини струму, який подається на вимірювальні ре-
зистори досліджуваного приладу обліку.

Останнім часом на експертизу почали надходити електронні лі-
чильники, які були вилучені у споживачів разом з радіочастотним 
випромінювачем частоти.

Якщо налаштувати радіочастотний випромінювач на випроміню-
вання відповідної частоти, він негативно впливає на лічильник і як 
наслідок блокує його шляхом вимкнення рідинно-кристалічного інди-
катору та припинення обліку споживання електричної енергії.

При здійсненні впливу на електронні конструктивні елементи лі - 
чильника відповідною частотою слідів від такого впливу не залиша-
ється, що суттєво ускладнює проведення повного об’єктивного дос-
лідження.

Узагальнюючи та аналізуючи способи і механізми втручання в при-
лади обліку спожитої електричної енергії, виявлені під час проведення 
їх експертних досліджень, слід зауважити, що при проведенні експертиз 
різних за типом та конструкцією приладів обліку, постійно виникає 
одна з головних проблем з якою стикаються експерти, а саме, відсут- 
ність інформації щодо конструкції досліджуваних лічильників.

Відсутність інформації про конструкцію досліджуваних лічильни-
ків, їх конструктивні особливості, схеми електронних плат, які вико-
ристовуються в електронно-обліковому механізмі змушує експертів, 
які виконують електротехнічні експертизи приладів обліку, збирати та 
використовувати часткову інформацію з різних літературних та інфор-
маційних джерел.
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При зверненні до виробників приладів обліку, щодо надання необ-
хідної інформації, останні відмовляють у цьому, посилаючись на при-
ватну таємницю розробки лічильника.

Підсумовуючи все вище викладене, можна прийти до висновку, що 
різноманіття способів втручання у прилади обліку зростає відповідно 
до їх удосконалення, що спонукає до необхідності вдосконалення ін-
формаційної та матеріальної бази, а також створення відповідної мето-
дики, щодо проведення електротехнічної експертизи різних за типом 
та конструкцією приладів обліку спожитої електроенергії.
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Центр судебных экспертиз МЮ Азербайджанской Республики

метОдиЧеские рекОмеНдации пО прОВедеНиЮ 
экспертиз пО делам О НарушеНии праВил 
техНики безОпасНОсти при эксплуатации 
ВНутридОмОВОгО газОВОгО ОбОрудОВаНия

Несмотря на организационно-профилактические работы, про-
веденные соответствующими ведомствами, за последние годы число 
отравлений (в том числе и смертельных) от угарного газа, особенно в 
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холодный период года, резко увеличилось. Отсутствие централизован-
ной отопительной системы и горячей воды в некоторых населенных 
пунктах и решение этой задачи самими жителями создает много проб-
лем. Решение этих проблем зависит от многих факторов, например, от 
типа дома (индивидуальный, многоквартирный, многоэтажный и т. д.), 
от планировки квартиры, от конструкции дымовых каналов, от самих 
газовых приборов и их эксплуатации.

В случаях отравлений от угарного газа для определения техниче- 
ской причины и нарушений правил по технике безопасности, судебно-
следственные органы назначают судебную экспертизу по технике 
безопасности.

Предмет этих экспертиз определяется следователем или судьей.
Объектом экспертизы, в основном, является оборудование и кон-

струкции, причастные к несчастному случаю. К объектам относятся 
проточные или объемные водонагреватели, отопительные печи, газо- 
вые плиты, комнаты, в которых установлены газовые приборы, дымо-
вые каналы и т.д.

Самой важным этапом экспертизы является осмотр места события 
происшествия с участием эксперта. Во время осмотра эксперт изучает 
газовый прибор и процесс горения, выясняет, в результате чего об-
разовался угарный газ, динамику горения, процесс отвода продуктов 
горения и конструктивные особенности канала, к которому подсоеди-
нен газовый прибор.

Во время осмотра эксперт должен обратить внимание на конструк-
тивные особенности помещения, в котором установлен газовый при-
бор, на отсутствие негативных явлений (изменения обстановки места 
происшествия до осмотра случайно или преднамеренно).

В протоколе осмотра необходимо зафиксировать его результаты:
–  маршрут газовой линии от распределительного устройства или от 

газового счетчика до газовых приборов;
–  фактическое состояние и технические показатели газовых прибо-

ров;
–  схема квартиры (дома), конструктивные параметры помещения, в 

котором установлен газовый прибор, система вентиляции, особен-
ности дымоотводов, степень тяги в дымовой трубе;

–  наличие или отсутствие предупредительных и предохранительных 
устройств в помещениях и газовых приборах.
При эксплуатации проточных или объемных водонагревателей, 

установленных в ванных комнатах, угарный газ образовывается, в 
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основном, из-за отсутствия вентиляции (поступления свежего возду-
ха) и вследствие недостатка кислорода. Поэтому при экспертизе надо 
обратить особое внимание на требования к конструктивным особен-
ностям помещения и датчикам безопасности как в помещениях, так и 
в газовых приборах, блокирующих подачу газа в горелку при опасных 
ситуациях.

Отопительные печи, установленные в жилых комнатах, также долж-
ны снабжаться блокирующим защитными устройствами, обеспечиваю-
щими отключение горелок при прекращении подачи газа, погасании 
пламени и отсутствии необходимого разряжения (тяги) в дымоходе.

Газовые плиты должны устанавливаться в кухонных комнатах, 
отвечающих требованиям по объему и высоте. При проведении экс-
пертизы исследуются соответствие кухонных помещений к СНиП и 
режим эксплуатации. Использование газовых плит для отопления по-
мещения недопустимо.
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пОбудОВа метОдики ретрОспектиВНОгО 
дОсліджеННя зНеміцНеННя залізНиЧНих 

кОНструкцій На ОсНОВі фрагмеНтарНО 
ВідОбражеНОї іНфОрмації

На даний момент вважається загальноприйнятим, що вплив зовніш-
ніх навантажень призводить до зміни властивостей металічних систем і, 
як результат, зміни експлуатаційної поведінки деталей і вузлів [1, 2].

В сучасній науково-технічній літературі ця проблема достатньо 
широко відображена, запропоновані як модельні, так і інженерні схеми 
врахування змін механічних властивостей деталей під час дії зовнішніх 
навантажень [3].

Ця обставина дозволяє перейти до прогнозування та параметризації 
досліджуваних елементів конструкцій та управління життєвим циклом 
деталей.

В практиці судової залізнично-транспортної експертизи перед екс-
пертами постають питання не прогнозування поведінки конструкцій, а 
встановлення механізму (сукупності причинно-наслідкових зв’язків), 
які безпосередньо призводять до виникнення залізнично-транспортної 
події.

При цьому, зокрема, можуть бути поставлены наступні задачі:
1. Які властивості має мати поверхневий шар деталей, щоб забез-

печити задану довговічність роботи при відомих навантаженнях.
2. Чи забезпечуються параметри безпеки руху рухомого складу при 

заданих властивостях деталей і відомих зовнішніх впливах.
3. Яка послідовність причин призвела до знеміцнення деталей по 

відомій (найчастіше фрагментарній) інформації про роботу конструк-
ції і про параметри структури матеріалів виробів, що були вилучені з 
експлуатації.

4. Чи була забезпечена відповідність властивостей деталей в по-
чатковий момент часу (перед постановкою деталі в експлуатацію) 
нормативним документам по відомій (або частково відомій) інформації 
про роботу конструкції і параметрах структури матеріалу в кінці екс-
плуатації.
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Дані задачі відносяться до обернених задач механіки. Перша і друга 
відносяться до обернених коефіцієнтних задач, третя — до граничних 
обернених задач, четверта — до ретроспективних.

Конкретизація постановки задач четвертого типу стосовно аналізу 
функціонування фрикційних систем залізнично-транспортних кон-
струкцій наведена в роботі [4]. В даній роботі динаміка структурних змін 
в матеріалі деталей моделювалась за допомогою введення скалярної 
змінної адитивної природи — пошкоджуваності, а час роботи конструк-
ції апріорно співставлявся з граничним значенням цієї величини.

Для розширення модельних уявлень роботи [4] на високонаван-
тажені елементи залізничних конструкцій пропонується наступна по-
становка задачі.

Нехай відомо, що досліджувана конструкція працювала в інтервалі 
часу t∈[t0; tn]. Причому рівень пошкодженості в кінцевий момент часу 
t =tn дорівнює wn=w(tn). В моменти часу t ={ti}i=1,k на конструкцію були 
зовнішні впливи Г={Г|ti}i=1,k. Тут під Г|t розуміють крайові (граничні) 
умови зовнішніх навантажень в момент часу t=t. Необхідно встано-
вити рівень пошкоджень в початковий момент часу t =t0 при відомих 
модельних уявленнях про зміну пошкодження в тілі [4]:

 w t s t t t t=( )= ( ) ( )( )∫t f T dj

t

t j

, ,

0

,  (1)

де s — еквівалентний рівень напружень; T — абсолютна температура; 
t — часова змінна; tj — поточний момент часу.

Вирішення задачі в даній постановці призводить до необхідності  
рет роспективного трасологічного матеріалознавчого дослідження еле-
мента конструкції. Під ретроспективним трасологічним матеріалознав-
чим дослідженням тут розуміється пошук зворотньої в часі траєкторії 
зміни структурних параметрів матеріалу, яка задовольняє всім обме-
женням, що накладаються на дану задачу.

На мові математичного моделювання, з врахуванням конкретиза-
ції умов постановки даної задачі, це означає пошук такої траєкторії 
w(t), яка із заданою точністю е задовольняє рівень пошкодженості в 
скінчений момент часу wn=w(t=tn), фізичним уявленням розглянутого 
співвідношення (1) та відомим граничним умовам.

Слід відмітити, що методи, які дозволяють в загальному випадку 
встановити точне розв’язання вищенаведеної задачі, відсутні. Тому 
пропонується шукати наближений розв’язок за схемою, яка наведена 
в монографії [5]. Дана схема передбачає побудову еквівалентного ва-
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ріаційного формулювання задачі і пошук розв’язку в системі базових 
функцій, які мінімізують в шуканому часовому просторі нев’язку (від-
хилення) результатів по апріорній інформації.
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Донецький НДІ судових експертиз

дОсліджеННя ОбстаВиН та ОргаНізаційНО-
техНіЧНих приЧиН і НаслідкіВ НадзВиЧайНОї 

екОлОгіЧНОї ситуації — НОВий Вид дОсліджеНь  
В судОВО-експертНих устаНОВах

дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків над-
звичайної екологічної ситуації — нова експертна спеціальність, яка належить 
до інженерно-екологічної експертизи. проведення інженерно-екологічної екс-
пертизи складається з таких етапів: підготовча стадія; основне дослідження, 

що включає аналітичну, порівняльну, синтезуючу стадії; заключна стадія.

Охорона навколишнього природного середовища — одна з най-
актуальніших проблем сучасної України. Науково-технічний прогрес 
і, як наслідок, посилення антропогенного тиску на природне середо-
вище неминуче приводять до виникнення надзвичайних екологічних 
ситуацій, у тому числі й техногенного характеру.

Так, згідно даних Державної служби України з надзвичайних си-
туацій протягом 2012 року зареєстровано 194 надзвичайних ситуації, 
з них: техногенного характеру — 120, природного характеру — 74. 
Внас лідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 262 особи та 823 особи 
постраждало [1].
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На фоні загострення екологічної ситуації зростає вірогідність ско-
єння правопорушень у сфері охорони природи. При цьому вони можуть 
приймати складні витончені форми. В світлі цього виникає необхідність 
вдосконалення криміналістичних методів виявлення і профілактики 
такого роду правопорушень. Зокрема, актуальним стає питання роз-
робки методик і іншого інструментарію судово-екологічної експертизи, 
виділення цього виду експертної діяльності в самостійну специфічну 
дисципліну.

Слід зазначити, що одним з перших згадує судово-екологічну екс - 
пертизу як самостійний клас судових експертиз О.Р. Шляхов у за-
пропонованій ним же класифікації судових експертиз. Крім того, 
він пише, що на II конгресі судових експертів, який проводився у 
1974 році в Угорській Народній республіці, обговорювалося питан-
ня про організаційні форми та методи проведення експертиз дано-
го класу [2, с. 23]. Про судово-екологічну експертизу згадується та-
кож у 1979 році у спільній роботі А.І. Вінберга та Н.Т. Малаховської  
[3, с. 124].

Таким чином, можна вважати, що формування судово-екологічної 
експертизи, як класу, почалося близько 40 років тому. За цей час як в 
Росії, так і в Україні проведено ряд досліджень, присвячених питан-
ням теорії судово-екологічної експертизи [4–9]. Деякі російські вчені 
стверджують, що судово-екологічна експертиза є класом судових екс-
пертиз, який формується і який у подальшому може бути розділений 
на наступні роди та види:
–  дослідження екологічного стану ґрунтово-геологічних об’єктів;
–  дослідження екологічного стану водних об’єктів;
–  дослідження екологічного стану атмосферного повітря;
–  дослідження радіаційної обстановки;
–  дослідження екологічного стану біогеоценозів;
–  дослідження показників впливу суб’єкта господарювання на на-

вколишнє середовище;
–  дослідження обставин екологічного правопорушення;
–  дослідження технологічних, технічних, організаційних і інших при-

чин, умов виникнення екологічного правопорушення і його наслід - 
ків [10, с. 174–175].
Останні два види у зазначеному переліку було запропоновано на-

звати судовою інженерно-екологічною експертизою.
Як неодноразово зазначалося, в Україні теоретичні дослідження у 

галузі судово-екологічної експертизи, а також практичне застосування 
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цих досліджень в основному реалізувалося в розробці теоретичних засад 
судової інженерно-екологічної експертизи [11].

Судова інженерно-екологічна експертиза, тобто дослідження об-
ставин і організаційно-технічних причин і наслідків надзвичайної еко-
логічної ситуації, базується на використанні спеціальних знань у галузі 
інженерної екології й деяких прикладних дисциплін, суміжних з нею.

Інженерна екологія — прикладна дисципліна, що являє собою сис-
тему науково обґрунтованих інженерно-технічних заходів, спрямованих 
на збереження якості навколишнього середовища в умовах зростаючого 
промислового виробництва. Інженерна екологія виникла на стику тех-
нічних, природних і соціальних наук [12, с. 10].

У 2012 році змінами до Положення про експертно-кваліфікаційні 
комісії та атестацію судових експертів, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства юстиції № 925/5 від 22.06.2012 р., в експертну прак-
тику введено нову експертну спеціальність 10.19 “Дослідження об-
ставин та організаційно-технічних причин і наслідків надзвичайної 
екологічної ситуації”, яка віднесена до інженерно-екологічної експер- 
тизи [13].

До основних завдань інженерно-екологічної експертизи належать:
–  визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної еко-

логічної 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 на-
вколишнього природного середовища, використання природних 
ресурсів та екологічної безпеки) і наслідками, що настали [14].
Завдання інженерно-екологічної експертизи повинні вирішуватись 

у певній послідовності, що встановлена експертною методикою.
Експертне дослідження обставин та організаційно-технічних при-

чин і наслідків надзвичайної екологічної ситуації, базується на загаль- 
ній методології судової експертизи та складається з таких етапів: підго-
товча стадія, основне дослідження, що включає аналітичну, порівняль-
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ну, синтезуючу стадії, далі йде заключна стадія — оцінка всіх результатів 
дослідження і формулювання висновку [15, с. 44–98].

В основному, при проведенні даного виду експертизи вирішуються 
ситуалогічні завдання, тобто проводяться ситуалогічні дослідження. 
Метою ситуалогічних досліджень є встановлення того, як відбулася 
подія, окремий її фрагмент, який її механізм. Методичну основу цих 
досліджень складає ситуаційний аналіз механізму події, сутність якого 
полягає в розгляді її як сукупності наступаючих одна за одною слідових 
ситуацій [16, с. 11].

При виконанні досліджень судовим експертом-екологом вивча-
ється процес функціонування виробничої системи, де сталася подія, 
у тому числі механізм виникнення, ускладнення і розвитку надзви-
чайної екологічної ситуації техногенного характеру, встановлюється 
взаємозв’язок різних обставин, досліджуються фактори появи цього 
стану і виявляються дії працівників підприємства, у результаті яких 
виникли ці обставини.

В основному такі дослідження проводяться за єдиною схемою.
На першому етапі (підготовчій стадії) судовий експерт-еколог зна-

йомиться з наданими на дослідження матеріалами та об’єктами, усві-
домлює експертне завдання, аналізує початкові дані, намічає порядок, 
обсяг та характер дослідження, визначає необхідні методи, прийоми та 
засоби дослідження, послідовність їх використання.

У зв’язку з тим, що найчастіше при проведенні судових інженерно-
екологічних експертиз досліджуються причини та наслідки надзвичай-
них екологічних ситуацій, головним для усвідомлення експертного 
завдання є вивчення матеріалів за фактами порушення законодавства 
у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього природного се- 
редо вища та використання природних ресурсів. Це обумовлюється тим, 
що у першу чергу експерт повинен ознайомитися з даною ситуацією, 
оскільки однією з головних обставин, що потребує ретельного аналізу, 
є механізм події, який наряду з іншими елементами включає дії осіб, 
причетних до події.

Для усвідомлення експертного завдання, яке пов’язане з вивчен-
ням механізму надзвичайної екологічної ситуації, експерту слід вже на 
даному етапі одержати уявлення про характер події, яка вивчається, її 
стадії, об’єкти, що при цьому взаємодіють. Всі ці дані можуть та повинні 
бути почерпнуті з матеріалів, наданих на дослідження. Вивчаючи мате-
ріали справи, експерт оцінює обсяг та характер інформації про подію: 
визначає достатність такої інформації, оцінює її з погляду надійності 
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відображення елементів події та втрат інформації при її перекодуванні 
на стадіях, що передують експертизі. В цьому є друга причина, за якої 
експерту необхідно ретельне вивчення матеріалів справи на стадії усві-
домлення експертного завдання.

Оцінка надійності інформації та її достатності — це дія, органіч-
но пов’язана з усвідомленням експертного завдання та визначенням 
шляхів її вирішення на даній стадії експертного дослідження. Вибір 
шляхів вирішення експертного завдання теж належить до даної стадії 
експертного дослідження [17, c. 172–176].

Як було зазначено вище, відправним моментом проведення судової 
інженерно-екологічної експертизи є усвідомлення змісту і характеру 
питань, поставлених на вирішення експерта, а також вивчення вихід- 
них даних про надзвичайну екологічну ситуацію. Ці два взаємозалеж- 
них моменти діяльності експерта мають своєю метою, насамперед, 
оцінку вихідних даних експертного дослідження.

Другий етап (основне дослідження) включає аналітичну, порів-
няльну, синтезуючу стадії. На даному етапі проводиться системно-
структурний та інженерно-логічний аналіз, у процесі якого виявля- 
ються взаємозалежні показники і встановлюються домінуючі причин-
но-наслідкові залежності. Ці дослідження ґрунтуються на інженерних 
розрахунках (при необхідності) та наукових положеннях, вивченні якіс-
них сторін і зовнішніх проявів одно- і багатомірних ознак, логічному 
дослідженні їхніх причинно-наслідкових залежностей.

На першій (аналітичній) стадії даного етапу у ході вивчення наданих 
на судову інженерно-екологічну експертизу матеріалів експертом ство-
рюється уявна динамічна модель реальної ситуації, яка привела до над-
звичайної екологічної ситуації. На цій моделі судовий експерт-еколог 
відтворює послідовність етапів виникнення надзвичайної екологічної 
ситуації, характер дій його учасників та інше.

При цьому, відповідно до місця, де сталася надзвичайна екологічна 
ситуація, в процесі вивчення кримінальної, цивільної, адміністратив-
ної чи господарської справи необхідно перевірити та проаналізувати 
наступне:
–  наявність матеріалів (протоколи, акти обстеження, журнали реєст-

рації і т. ін.) діючої в структурному підрозділі системи контролю за 
станом екологічної безпеки;

–  наявність переліку об’єктів, машин, механізмів, устаткування, робо-
та яких пов’язана з підвищеною екологічною небезпекою, графіка 
їхнього періодичного обслуговування та його виконання;
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–  виконання плану планово-попереджувальних ремонтів устаткуван - 
ня, механізмів, машин, вентиляційних установок, робота яких пов’я- 
зана з підвищеною екологічною небезпекою;

–  забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту і пра-
вильність їхнього використання;

–  наявність засобів колективного захисту;
–  дії інженерно-технічних працівників і робітників структурного під-

розділу, де відбулася надзвичайна екологічна ситуація, відповідно до 
правил та вимог нормативних актів.
Після побудови уявної динамічної моделі реальної ситуації, яка 

привела до надзвичайної екологічної ситуації, експертом створюється 
уявна модель безпечної ситуації, тобто уявна модель функціональної 
системи підприємства або його частки, у якій певні дії працюючих та 
робота машин і механізмів відповідають всім параметрам технічних, тех-
нологічних та організаційних умов і не можуть привести до виникнення 
надзвичайної екологічної ситуації (ідеальна модель). Резюмуючи, мож-
на сказати, що на основі уявної моделі безпечної ситуації визначаються 
належні дії працюючих, які відповідають вимогам законодавства у сфері 
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища 
та використання природних ресурсів.

Побудовою уявної динамічної моделі реальної ситуації, яка привела 
до надзвичайної екологічної ситуації, та уявної моделі безпечної ситуа-
ції дій працюючих, що відповідають вимогам законодавства у сфері 
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища 
та використання природних ресурсів, закінчується аналітична стадія 
даного етапу дослідження.

На другій (порівняльній) стадії даного етапу дослідження уявна 
динамічна модель реальної ситуації та уявна модель безпечної ситуації, 
порівнюються. При цьому фактичні дії працюючих порівнюються з їх 
належними діями і встановлюються причинно-наслідкові залежності 
цих дій з виникненням надзвичайної екологічної ситуації.

Отже, на даній стадії експерт-еколог може побудувати послідовність 
дій працівників в певних технологічних процесах, а також визначитись 
з технологічними, технічними та організаційними чинниками, які при-
вели до надзвичайної екологічної ситуації.

Тобто, порівняння даних моделей визначає формування у експерта-
еколога оперативно-інформаційної дослідницької моделі, з аналізу 
якої випливає невідповідність фактичних дій працюючих вимогам 
законодавства у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього 
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природного середовища та використання природних ресурсів, а також 
встановлюються причинно-наслідкові залежності цих дій з виникнен-
ням надзвичайної екологічної ситуації.

Ця загальна модель є інформаційною, тому що вона відбиває озна- 
ки об’єкта, що досліджується, та несе інформацію про нього. Крім того, 
вона є оперативною, оскільки містить у собі сукупність дослідницьких 
операцій, що визначають хід рішення поставленого завдання. Таким 
чином, виникненню того чи іншого варіанта рішення досліджува-
ного експертом питання завжди передує уявне створення експертом 
оперативно-інформаційної моделі досліджуваного об’єкта, ситуації 
[18, с. 387].

На третій (синтезуючій) стадії даного етапу проводиться оцінка резуль-
татів дослідження — це, власне кажучи, рішення питання, які ж виплива-
ють висновки з проведених досліджень. Оцінка результатів дослідження 
припускає з’ясування ряду обставин: чи всі істотні фактори враховані,  
чи не містять вони прихованих допущень, як впливають такі допущення 
на висновок, що випливає з проведених досліджень. На даній стадії екс- 
перт проводить синтез всіх результатів, отриманих у процесі дослідження, 
дає наукове обґрунтування отриманих результатів [19, с. 118].

Заключний етап — оцінка всіх результатів дослідження і формулю-
вання висновку судової інженерно-екологічної експертизи.

В системі методики експертного дослідження оціночна діяльність 
займає своєрідне положення. З одного боку, вона є самостійною стадією 
експертного дослідження, що завершує методику експертизи, а з другого 
боку — вона тісно пов’язана з усіма основними стадіями [20, с. 135].

На обґрунтованість висновку судової експертизи впливає не тільки 
логічність суджень, що викладаються в дослідницькій частині висновку, 
їх несуперечність, але і чіткість, конкретність висновків, що не при-
пускає різних тлумачень. У судженнях експерта, які викладаються у 
дослідницькій частині, і у висновках, що випливають з неї, не повинно 
міститися порушень законів логічного мислення [18, с. 390].

Таким чином, судова інженерно-екологічна експертиза виконується 
за наступною схемою: етап 1 — підготовча стадія; етап 2 — основне 
дослідження, що включає аналітичну, порівняль ну, синтезуючу стадії; 
етап 3 — стадія оцінки всіх результатів дослідження і формулювання 
висновку.

Експертне дослідження обставин та організаційно-технічних при-
чин і наслідків надзвичайної екологічної ситуації спирається на три 
моделі:
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–  уявна динамічна модель реальної ситуації, яка привела до надзви-
чайної екологічної події;

–  уявна модель безпечної ситуації дій працюючих, що відповідають 
вимогам законодавства у сфері екологічної безпеки, охорони на-
вколишнього природного середовища та використання природних 
ресурсів, і не можуть привести до виникнення надзвичайної еколо-
гічної ситуації (ідеальна модель);

–  оперативно-інформаційна дослідницька модель, з аналізу якої ви-
пливає невідповідність фактичних дій працюючих вимогам зако-
нодавства у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього 
природного середовища та використання природних ресурсів, а 
також встановлюються причинно-наслідкові залежності цих дій з 
виникненням надзвичайної екологічної ситуації.
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резюме
Исследование обстоятельств и организационно-технических причин и последствий 

чрезвычайной экологической ситуации — новая экспертная специальность, которая от-
носится к инженерно-экологической экспертизе. Проведение инженерно-экологической 
экспертизы включает такие этапы: подготовительная стадия; основное исследование, 
включающее аналитическую, сравнительную, синтезирующую стадии; заключительная 
стадия.

Summary
Research of circumstances and the organizational and technical reasons and consequences 

of an emergency ecological situation — new expert specialty which belongs to engineering-
ecological examination. Carrying out engineering-ecological examination consists of such 
stages: preparatory stage; the main research including analytical, comparative, synthesizing 
stages; final stage.
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6 экОнОМИЧеСкАЯ 
экСпеРТИзА

О.В. коваленко, доктор екон. наук, доцент,  
перший заст. директора

Дніпропетровський НДІ судових експертиз

рОзВитОк судОВО-екОНОміЧНОї  
експертизи В україНі

У своєму розвитку судово-економічна експертиза пройшла певну 
еволюцію, зумовлену ускладненням гос подарської діяльності людей, 
виникненням потреби облі ку, дані якого використовуються як досто-
вір ний доказ у комерційних операціях, при сплаті податків, вирішенні 
майнових спорів.

Дослідження історії розвитку судово-економічної експертизи по-
казали, що вона виникла з практичної необхідності у наданні допомоги 
правоохоронним органами у процесі слідства та історично трансфор-
мувалася з форми контролю у форму застосування знань з бухгалтер - 
ського обліку в судовому процесі.

Історичний розвиток судово-бухгалтерської експертизи засвідчує, 
що найширше вона застосовувалася у правоохоронній діяльності, 
пов’язаній з розглядом та розслідуванням справ щодо завдання збитків 
власникам, розкрадання державного майна, вирішення конфліктних 
ситуації (порушення договірної, трудової дисципліни тощо). Її застосу-
вання пов’язане з необхідністю встановлення істини по господарських 
операціях, здійснюваних суб’єктами господарювання, що знайшли 
відображення в бухгалтерському обліку.

Судово-економічна експертиза пройшла у своєму становленні нас-
тупні етапи:

І-й етап — поява бухгалтерського обліку та паралельно з ним — 
судово-бухгалтерської експертизи у формі контролю як функції бухгал-
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терського обліку, що виникла з практичної необхідності застосування 
знань з бухгалтерського обліку при вирішенні господарських спорів;

ІІ-й етап — ХІІІ–ХVІІ ст. — створення спеціальних інститутів 
екс пертів-бухгалтерів, фахівці яких проводили експертизи на вимогу 
судових органів;

ІІІ-й етап — початок ХХ ст. — розмежування сфери існування 
ревізії, аудиту та судово-бухгалтерської експертизи;

ІV-й етап — з кінця 60-х рр. ХХ ст. до тепер — судово-бухгалтерська 
експертиза стала самостійною галуззю знань та з появою наукових 
праць отримує теоретичне підґрунтя [5].

З розвитком економічних відносин облік удосконалю ється як над-
будова суспільної формації, зростає його значення в доказах майнової 
відповідальності. Так, у середньовіччі виникла професія мандрівних 
писарів, які за плату складали звіти феодалам, виступали їх пред-
ставниками в різного роду судових інстанціях при роз гляді майнових 
спорів. Удосконалюється форма обліку — виникає подвійна бухгал- 
терія, яку пізніше великий німецький поет Гете назвав великим від-
криттям люд ства. Приблизно в XIII ст., у зв'язку з судовими розгля-
дами, бухгалтери стали виступати в суді як експерти. При цьому вже 
розрізнялась робота експерта in testes — безстороннього збирача дока-
зів — і експерта boni instructores judicis — помічника судді у прийнятті 
рішення.

Розквіт товарно-грошових відносин в умовах капіта лістичного 
суспільства сприяв підвищенню ролі бухгал терського обліку в кон-
курентній боротьбі фірм і корпо рацій, використанню даних обліку в 
охороні приватної власності [1, с. 22]. У судовій практиці висновки 
бухгалтерів-експертів широко вико ристовувались при розгляді справ, 
що стосувалися фі нансових відносин, відшкодування збитків, сплати 
пені, неустойок.

Сучасна судово-економічна експертиза в нашій країні стала нас-
лідком великої судової реформи 1864 року в Росії. У кінці XIX ст. і на 
початку XX ст. бухгалтерський облік і бухгалтерська експертиза отриму-
ють широке визнання в суспільстві. Бухгалтерська експертиза та й сам 
облік вимагали кваліфікованих працівників, і в країні двічі (у 1889-му і 
1910 р.) робилися спроби створити за англійськими зразками Інститут 
присяжних бухгалтерів — професійне об'єднання рахункових робітни-
ків, але всі вони не були доведені до кінця. Після Жовтневої революції 
1917 року органи розслідування і суди широко використовували вис-
новки судово-бухгалтерської експертизи при вирішенні кримі нальних 
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і цивільних справ. Декретом про суди Раднаркому РРФСР (1918 р.) 
судам надавалося право при розгля ді цивільних справ, що потребують 
спеціальних пізнань, запрошувати спеціалістів до свого складу з правом 
до радчого голосу.

Призначення експертизи та процесуальний статус експерта ви-
значалися Кримінально-процесуальним ко дексом Російської РФСР, 
затвердженим ВЦВК 23 лютого 1923 р., у якому зазначалося, що екс-
пертів залучають у випад ках, коли при розслідуванні або розгляді справ 
необхідні спеціальні пізнання в науці, мистецтві або ремеслі. Вис новок 
експерта був юридичним доказом.

У 1921 році у Петрограді при Північно-Західній торговельній палаті 
було створено відділ обліково-фінансових експертиз, який у подальшо-
му був реорганізований в інститут відповідальних бухгалтерів, а у 1923 
році при Московському відділенні Російського технічного товариства 
для проведення експертиз за завданнями судів у складі відділу обліку 
господарської діяльності було організовано бюро бухгалтерської екс-
пертизи і консультацій.

Найбільш важливим кроком в організації судово-бух галтерської 
експертизи було створення в 1925 р. Інститу ту державних бухгалтерів-
експертів при Народному комісаріаті робітничо-селянської інспекції 
СРСР з широ кою мережею місцевих органів (республіканських, гу-
бернських, окружних і повітових), який було ліквідовано у 1930 р., а 
його функції передано Всесоюзному товариству соціалістичного об-
ліку при ВЦРПС, утворе ному на базі колишніх об'єднань працівників 
обліку. Експертизи у цих установах проводили спеціальні секто ри. 
У 1928–1929 рр. Інститу т державних бухгалтерів-експертів випускав 
кращий на ті часи в Росії професійний журнал “Вісник Інституту дер-
жавних бухгалтерів-експертів”. Зосередження судово-бухгалтерської 
експертизи в од ній установі, ліквідація паралелізму в їхній діяльно-
сті сприяли підвищенню їх якості, а також створили можли вість 
добору постійних кадрів експертів-бухгалтерів, роз робки ними різ-
ного роду методик, інструкцій з прове дення судово-бухгалтерських  
експертиз.

У 1935 р. Інсти тутом кримінальної політики було розроблено ме-
тодику з організації і проведення судово-бухгалтерської експер тизи, а 
в 1937 р. видано ряд методичних посібників з розслідування справ про 
крадіжку і розтрату коштів у різних галузях народного господарства. 
Проте, в основ ному це були методичні посібники з бухгалтерської екс-
пертизи для слідчих органів, науковий рівень їх не міг задовольнити  
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потребу експертів-бухгалтерів у посібниках з методики досліджень 
господарської діяльності.

Засновником професійних органів, що займаються про веденням 
саме судово-бухгалтерських експертиз, стало організоване в 1936 р. 
Центральне бюро судово-бухгалтерської експертизи при Прокуратурі 
СРСР з філіа лами в республіках, краях і областях, яке функціонувало до 
1938 р. Цим було покла дено початок існування в СРСР спеціалізованої 
устано ви, основою діяльності якої стало проведення судово-бухгал-
терських експертиз, узагальнення передового досвіду, розробка методик 
експертного дослідження, підготовка кадрів експертів-бухгалтерів та 
підвищення їх кваліфікації.

У роки Великої Вітчизняної війни та відбудови економіки розвиток 
структури експертних організацій тимчасово було призупинено. До 
50-х років XX століття форми застосування спеціальних бухгалтерських 
знань в юридичній практиці під час розкриття крадіжок та інших зло-
чинів, такі як: судово-бухгалтерська експертиза, планово-економічна 
експертиза, документальна ревізія, інвентаризація — діяли та розви-
вались автономно один від одного, була відсутня єдина методологічна 
основа (база) їх використання.

Президією Верховної Ради СРСР 04.06.1947 р. був ухвалений Указ 
“Про кримінальну відповідальність за розкрадання державного і гро-
мадського майна”. Виконання цього Указу стало причиною збільшення 
кількості справ з розслідування господарських злочинів, що у свою 
чергу вимагало значно ширшого застосування спеціальних знань у 
галузі бухгалтерського обліку і звітності та одержання доказів у формі 
висновків експертів-бухгалтерів. Отже, виникла необхідність створення 
відповідної експертної установи — Бюро державної бухгалтерської екс-
пертизи при Міністерстві фінансів СРСР з філіями при Міністерствах 
фінансів союзних та автономних республік і фінансових органах на 
місцях, з постійними штатними кадрами експертів-бухгалтерів у рес-
публіках, у тому числі й в Україні, а також областях та містах Москві і 
Ленінграді. На Бюро та його філії покладалась функція з проведення 
бухгалтерських експертиз у кримінальних і цивільних справах за зав-
даннями органів розслідування, прокуратури, судів та арбітражу. Крім 
того, було встановлено ти пові форми висновку експерта-бухгалтера та 
стиль викладу його змісту. Бюро державної бухгалтерської експертизи 
при Міні стерстві фінансів СРСР проводило велику методичну ро боту 
з експертного дослідження. У складі Бюро діяла методична рада, куди 
входили висококваліфіковані експерти-бухгалтери, представники Про-
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куратури СРСР, Міністерства юстиції СРСР і Державного арбітражу 
при Раді Міністрів СРСР. Бюро за період свого існування розробило 
багато методичних листів з питань методики бухгалтерської експертизи 
у різних галузях народного господарства, які і досі не втратили свого 
професійного значення для експертів-бухгалтерів. У 1957 р. Бюро 
державної бухгалтерської експертизи при Міністерстві фінансів СРСР 
було ліквідовано, а його філіали при міністерствах фінансів союзних 
республік перетворено в самостійні бюро державної бухгалтерсь кої екс-
пертизи, підпорядковані Міністерствам юстиції со юзних республік.

У 50–80-х роках XX ст. зусиллями великих радянських вчених —  
С.С. Остроумова, С.П. Фортинського, В.Г. Танасевича, Н.В. Кудрявце-
вої та інших — застосовуються енергійні заходи щодо створення мето-
дологічної бази судової бухгалтерії. У 1975 році був створений перший 
підручник “Судова бухгалтерія” за редакцією С.С. Остроумова. Таким 
чином, судова бухгалтерія стає методологічною основою використан-
ня економічних методів, спеціальних бухгалтерських та економічних 
знань в області права. Вона збагачує юридичну і експертну практику, 
розробляє нові методи використання та, у свою чергу, розвивається за 
рахунок цієї практики.

Значну роль у розвитку судової бухгалтерії на цьому етапі відігра-
ли роботи відомих радянських вчених: Г.А. Атанесяна, Л.І. Георгієва,  
А.М. Гольдмана, С.П. Голубятнікова, В.Г. Любшина, А.М. Ромашова, 
П.К. Пошюнаса, Г.А. Шумака та інших.

З 1990 року в Україні Бюро державної бухгалтерської експертизи 
реорганізовано в Лаборато рію судово-економічних досліджень, підпо-
рядковану Інституту судових експертиз Міністерства юстиції Украї ни. 
Розвиток судової бухгалтерії в Україні з 1991 року по теперішній час 
зв’язаний з діяльністю вченого М.І. Камлика (Національна академія 
внутрішніх справ України), який написав підручник “Судова бухгал-
терія”, перше видання якого було здійснено у 1995 році.

Зі створенням Бюро бухгалтерської експертизи розпочався новий 
етап розвитку судово-бухгалтерської експертизи в Україні. Міністер-
ством юстиції України за погодженням з Прокуратурою та Верховним 
Судом України було розроблено Інструкцію “Про порядок проведення 
судово-бухгалтерських експертиз в Бюро державної бухгалтерської 
експертизи Міністерства юстиції України” від 30.12.1974 р. Це був 
перший в Україні нормативно-правовий документ, яким визначались 
процесуальні, організаційні, правові засади призначення та проведення 
бухгалтерських експертиз.
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Протягом трьох десятиліть підпорядкування бухгалтерської екс-
пертизи Міністерству юстиції України структура і функції Бюро та 
його філій зазнали певних змін: обласні філії Бюро були перетворені 
на міжобласні та їх експертні підрозділи, за якими закріплювались зони 
обслуговування відповідних територій.

У квітні 1990 року республіканське Бюро було ліквідовано, а кад-
ровий склад експертів-бухгалтерів Бюро та міжобласних філій з відпо-
відними функціями передано до Київського і Харківського науково-
дослідних інститутів судових експертиз та Одеської лабораторії пів-
денного регіону України.

Після прийняття у 1994 р. Закону України “Про судову експертизу” 
значно розширилась система науково-дослідних інститутів судових 
експертиз Міністерства юстиції України. Так, у 1995 р. на базі лабора-
торій та відділень було створено Донецький, Львівський та Одеський 
науково-дослідні інститути судових експертиз, а на їх відповідні під-
розділи покладено функції з виконання судово-бухгалтерських експер-
тиз [3, с. 6]. Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових 
експертиз заснований у 2002 р. на базі Дніпропетровського відділення 
Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені 
заслуженого професора М.С. Бокаріуса. Судово-економічні експертизи 
проводяться також Кримським науково-дослідним інститутом судових 
експертиз, створеним пізніше.

За ці роки лабораторії судово-економічної експертизи зазначених 
інститутів значно розширили коло розв’язуваних ними завдань, почали 
проводити складні та нові види економічних досліджень. Експерти —  
бухгалтери оволоділи новими економічними спеціальностями з дос-
лідження документів про фінансово-кредитні операції, економічну 
діяльність підприємств і організацій. 

З розширенням кола завдань, що вирішувались експертами-бух-
галтерами, виникла необхідність у зміні самої назви цього виду екс-
пертизи. Рішенням Президії науково-консультативної та методичної 
ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України 
від 30.01.2001 р. судово-бухгалтерську експертизу було перейменовано 
на судово-економічну.
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Н.ф. Водоп’ян, директор

Дніпропетровський НДІ судових експертиз

ОсНОВНі ВимОги щОдО призНаЧеННя та 
прОВедеННя судОВО-екОНОміЧНОї експертизи

у статті наведено перелік завдань, питань, об’єктів дослідження та методів, 
прийомів, способів, які необхідно використовувати при проведенні судово-

економічних досліджень.

Судово-слідча практика свідчить, що найчастіше призначають екс - 
пертизи з питань документальної обґрунтованості нестач товарно-ма-
теріальних цінностей, необґрунтовано виплаченої заробітної плати, 
донарахування та сплати податків та обов’язкових видів зборів.

Економічна експертиза за експертною спеціальністю 11.1 “Дослід-
ження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності” 
включає дослідження документів бухгалтерського обліку про недостачі 
грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, 
повноти нарахування та сплати податків до державного бюджету, взає-
морозрахунки поміж підприємствами та інші дослідження. Головними 
завданнями дослідження документів бухгалтерського, податкового 
обліку і звітності є:
–  визначення документальної обґрунтованості розміру нестачі або над-

лишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду 
і місця їх утворення;

–  визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій 
з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-мате-
ріальних цінностей, у тому числі грошових коштів, основних засобів, 
надання послуг;
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–  визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку 
грошових коштів, цінних паперів;

–  визначення документальної обґрунтованості відображення в об-
ліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших 
виплат;

–  установлення відповідності чинному законодавству відображення в 
податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими 
операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток;

–  визначення відповідності чинному законодавству відображення в 
податковому обліку податкових зобов'язань та податкового кредиту 
з податку на додану вартість.
Проведення ревізійних дій (визначення експертами-економістами 

будь-яких економічних показників без попереднього проведення до-
кументальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктом 
контролю) не відноситься до завдань економічної експертизи, але як 
судовий експерт, так і ревізор використовують одні методи прийоми 
та способи дослідження, тому експерт має знання для проведення 
ревізійних дій.

При призначенні експертизи з метою підтвердження висновків до-
кументальної ревізії в постанові (ухвалі) про призначення експертизи 
слід указати, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів, 
чи суперечать даним зібраних по справі доказів, або які оскаржуються 
за цікавленими особами, або ж математично чи нормативно непере-
конливо обґрунтовані фінансовими інспекторами або ревізорами-
податківцями. Узагальнення експертної практики проведення еконо-
мічних досліджень наведено в табл. 1.

Експерт використовує методи: документальної перевірки та спів-
ставлення. За допомогою методу документальної перевірки прово - 
диться дослідження документів за формою та змістом відображених 
в них господарських операцій, проводиться перевірка арифметичних 
підрахунків та таксування, установлюється відповідність господарських 
операцій, які відображені в первинних документах, діючим на момент 
складання даного документа нормативним актам. Методом співстав-
лення експерт установлює повноту відображення первинного документа 
в бухгалтерських регістрах, а дані бухгалтерських регістрів співстав-
ляються з даними Головної книги дані Головної книги — з даними 
фінансової та податкової звітності, а дані цієї звітності співставляються 
з даними декларацій. Після цього експерт співставляє дані бухгал-
терського обліку і виводить тотожність чи розбіжності поміж даними  
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Таблиця 1.  Алгоритм проведення економічних досліджень

№ 
п/п

Орієнтовний перелік 
вирішуваних питань Проведення економічних досліджень

1. Чи підтверджується до-
кументально встановлена 
за актом інвентариза ції 
від (зазначаються рекві-
зити акта) нестача (над-
лишки) грошових коштів 
у касі на суму (зазнача-
ється сума) на підпри-
ємстві (указується назва 
установи, організації) за 
період (зазначити)?

Для дослідження недостачі в касі експерту не-
обхідні наступні документи: інвентаризаційні 
описи на початок та кінець міжінвентариза-
ційного періоду, первинні касові прибуткові та 
видаткові ордери, касова книга, касові звіти, 
бухгалтерські регістри, де відображено рух гро-
шових коштів по касі, журнал-ордер, по касі та 
банку, якщо грошові кошти надходили з банку 
чи здавали з каси до банку. Якщо проводилась 
оплата за послуги чи товар необхідно провести 
звірку повноти надходження грошових коштів 
за проданий товар чи послуги з балансовими 
рахунками, які були задіяні в ході господар-
ської операції. При цьому експерт використо-
вує всі методи, які регламентують його роботу, 
зокрема метод документальної перевірки, де 
проводить дослідження документів за формою 
та змістом відображених в них господарських 
операцій, проводить перевірку арифметичних 
підрахунків та таксування, установлює відпо-
відність господарських операцій, які відоб-
ражені в первинних документах, чинним на 
момент складання даного документа норма-
тивним актам. Методом співставлення експерт 
установлює повноту відображення первинного 
документа в бухгалтерських облікових регі-
страх, у свою чергу дані облікових регістрів 
співставляються з даними Головної книги, дані 
Головної книги — з даними бухгалтерської та 
фінансової звітності. У цьому випадку дослід-
жуються балансові рахунки по касі, рахунки в 
банку та інші, пов’язані з касою підприємства 
господарські операції. 

2 Чи підтверджується до-
кументально нестача то- 
 варно-матеріальних цін-
ностей, встановлена за 
актом інвентаризації на 
підприємстві (зазнача 
ється назва організації) 
за період роботи (вказу-
ється період) матеріаль 
но відповідальної особи

У цьому випадку експерту необхідні докумен-
ти, які відображають рух товарно-матеріальних 
цінностей у матеріально відповідальної особи. 
Такими документами є інвентаризаційні опи-
си наявності товарно-матеріальних цінностей 
на початок та кінець міжінвентаризаційного 
періоду, відомості порівняння, первинні до-
кументи про надходження та вибуття товарно-
матеріальних цінностей, звіти матеріально 
відповідальних осіб, бухгалтерські регістри,
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Продовження таблиці 1

№ 
п/п

Орієнтовний перелік 
вирішуваних питань Проведення економічних досліджень

(зазначаються прізвище,  
ім’я, по батькові) у роз-
мірі (указуються кількіс-
ні та вартісні показни-
ки)?

які відображають рух товарно-матеріальних 
цінностей у підрозділі, Головна книга, карточ-
ки складського обліку та інші документи, по-
в’язані з рухом ТМЦ. Експерт використовує 
наступні методи: документальної перевірки, де 
проводить дослідження документів за формою 
та змістом відображених в них господарських 
операцій, проводить перевірку арифметичних 
підрахунків та таксування, установлює відпо - 
відність господарських операцій, які відоб-
ражені в первинних документах, діючим на 
момент складання даного документа норма-
тивним актам. Методом співставлення експерт 
установлює повноту відображення первинного 
документа в бухгалтерських облікових регіст-
рах, у свою чергу дані облікових регістрів спів-
ставляються з даними Головної книги. 

3 Чи підтверджується до-
кументально нестача ос-
новних засобів (зазнача-
ються назва організації, 
кількісні та вартісні по-
казники)?

Для дослідження необхідні інвентаризаційні 
описи на початок та кінець міжінвентаризацій-
ного періоду, первинні документи, які відоб-
ражають надходження та вибуття основних за - 
собів, документи, згідно яких проводились по - 
кращення чи капітальні ремонти та за рахунок  
яких коштів це виконувалось, розрахунки амор - 
тизації, карточки обліку основних засобів, бух - 
галтерські регістри, де відображено їх рух, 
Голов на книга та фінансова звітність. Експерт 
використовує наступні методи: документальної 
перевірки де проводить дослідження докумен-
тів за формою та змістом відображених в них 
господарських операцій, проводить перевірку 
арифметичних підрахунків та таксування, уста-
новлює відповідність господарських операцій, 
які відображені в первинних документах, дію-
чим на момент складання даного документа 
нормативним актам. Методом співставлення 
експерт установлює повноту відображення пер-
винного документа в бухгалтерських облікових 
регістрах, а також в карточках обліку основних 
засобів, у свою чергу дані облікових регістрів 
співставляються з даними Головної книги, дані 
Головної книги — з даними бухгалтерської та 
фінансової звітності. У цьому випадку дослід-
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№ 
п/п

Орієнтовний перелік 
вирішуваних питань Проведення економічних досліджень

жуються балансові рахунки в русі основних 
засобів.

4 Чи підтверджується роз мір 
безпідставно випла ченої 
та списаної по касі (за-
значається назва підпри-
ємства) заробітної пла - 
ти, з урахуванням даних 
слідства та висновків 
почеркознавчої експер-
тизи про те, що підписи 
в платіжних документах 
про одержання заробіт-
ної плати (номер відомо-
сті, період) учинені не 
особами, які в них зазна-
чені?

Для дослідження розміру безпідставно випла-
ченої та списаної заробітної плати необхідні 
наступні документи: накази про прийняття та 
звільнення з роботи, табелі обліку робочого 
часу, наряди, акти на виконані роботи та інші 
документи, згідно яких нараховується заробітна 
плата. Експерт проводить визначення обґрунто-
ваності обов’язкових податків та платежів, по-
вноти видачі працівникам авансових платежів 
та заробітної плати, при цьому проводить звірку 
з даними обліку по касі та перерахуваннях по 
банку на карточки працівників підприємства. 
Для цього експерту необхідні: касові докумен-
ти, звіти, бухгалтерські регістри, де відображено 
рух грошових коштів по касі, журнал-ордер, по 
касі та банку. При цьому використовує експерт 
наступні методи: документальної перевірки, де 
проводить дослідження документів за формою 
та змістом відображених в них господарських 
операцій, проводить перевірку арифметичних 
підрахунків та таксування, установлює відповід-
ність господарських операцій, які відображені в 
первинних документах, діючим на момент скла-
дання даного документа нормативним актам. 
Методом співставлення експерт установлює 
повноту відображення первинного документа у 
відомостях нарахування та удержання податків 
та обов’язкових платежів з заробітної плати, а 
також повноту виплати заробітної плати, відо-
браження цих даних в бухгалтерських облікових 
регістрах, у свою чергу дані облікових регістрів 
співставляються з даними Головної книги, дані 
Головної книги — з даними бухгалтерської та 
фінансової звітності.

5. Чи обґрунтовано відшко-
довано (зазначається ко-
му і за який період) ви-
трати на відрядження (в 
якій сумі)?

Для дослідження необхідні наступні докумен-
ти: накази на відрядження, авансові звіти, чеки 
та інші документи, бухгалтерські регістри та 
головна книга. Необхідно використати метод 
документальної перевірки, де досліджується 
відповідність проведених платежів по формі 
та змісту первинних документів, згідно яких 
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№ 
п/п

Орієнтовний перелік 
вирішуваних питань Проведення економічних досліджень

проведено авансові платежі та відповідність їх 
нормативним актам, провести необхідні під-
рахунки, таксування, співставити з даними об-
лікових регістрів та їх відображення в головній 
книзі та звітності.

6 Чи підтверджуються до-
кументально висновки 
перевірки (зазначаються 
реквізити акта перевірки) 
у частині, що стосується 
завищення обсягу і вар-
тості виконаних робіт, з 
урахуванням висновків 
інших видів експертиз?

Експерту-економісту в даному випадку необ-
хідні первинні документи, які характеризують 
господарську операцію, бухгалтерські регістри, 
головна книга та інші. Для надання відповідей 
на питання використовуються висновки інших 
видів досліджень, таких як: почеркознавчі, тех-
нічного дослідження документів, будівельно-
технічні, технологічні та інші. При цьому екс-
перт використовує методи: документальної 
перевірки та співставлення. Документальною 
перевіркою проводиться дослідження докумен-
тів за формою та змістом відображених в них 
господарських операцій, проводиться пере-
вірка арифметичних підрахунків та таксування, 
установлюється відповідність господарських 
операцій, які відображені в первинних доку-
ментах, діючим на момент складання дано-
го документа нормативним актам. Методом 
співставлення експерт установлює повноту 
відображення первинного документа в бух-
галтерських регістрах, а дані бухгалтерських 
регістрів співставляються з даними Головної 
книги. Тільки після цих досліджень необхідно 
проводити дослідження з використанням ін-
ших видів експертиз. У постанові слідчого чи 
ухвалі суду обов’язково повинно бути постав-
лене питання про врахування вищевказаних 
видів досліджень. 

7 Чи підтверджується до - 
кументально необґрун-
товане списання буді-
вельних матеріалів, на-
рахування та виплата за - 
робітної плати на зави-
щений обсяг і вартість 
виконаних робіт (з ура-
хуванням висновків ін-
ших видів експертиз)?

Експерту-економісту в даному випадку необ-
хідні первинні документи, які відображають 
господарську операцію, бухгалтерські регістри, 
головна книга та інші види досліджень, які 
були перелічені вище у п. 6. При цьому екс-
перт використовує методи: документальної 
перевірки та співставлення. Документальною 
перевіркою проводиться дослідження докумен-
тів за формою та змістом відображених в них 
господарських операцій, проводиться пере-
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Продовження таблиці 1

№ 
п/п

Орієнтовний перелік 
вирішуваних питань Проведення економічних досліджень

вірка арифметичних підрахунків та таксування, 
установлюється відповідність господарських 
операцій, які відображені в первинних доку-
ментах, діючим на момент складання дано-
го документа нормативним актам. Методом 
співставлення експерт установлює повноту 
відображення первинного документу в бух-
галтерських регістрах, а дані бухгалтерських 
регістрів співставляються з даними головної 
книги. Тільки після цих досліджень необхідно 
проводити дослідження з використанням ін-
ших видів експертиз. У постанові слідчого чи 
ухвалі суду обов’язково повинно бути постав-
лене питання про врахування вищевказаних 
видів досліджень.

8 Чи підтверджується до-
кументально заявлений 
у позовних вимогах По-
зивача (назва підприєм-
ства) розмір заборгова-
ності за поставлені під-
приємству (назва) ТМЦ, 
виконані роботи (надані 
послуги) за договором 
(№ та дата договору) за 
період (зазначити пері-
од), у тому числі з ураху-
ванням висновків інших 
видів експертиз?

Експерту-економісту в даному випадку необ-
хідні первинні документи, які характеризують 
і підтверджують господарську операцію, акти 
звіряння взаєморозрахунків, бухгалтерські ре-
гістри, головна книга. При цьому експерт ви-
користовує методи: документальної перевірки 
та співставлення. Документальною перевір-
кою проводиться дослідження документів за 
формою та змістом відображених в них гос-
подарських операцій, проводиться перевірка 
арифметичних підрахунків та таксування, уста-
новлюється відповідність господарських опера-
цій, які відображені в первинних документах, 
діючим на момент складання даного документа 
нормативним актам. Методом співставлення 
експерт установлює повноту відображення пер-
винного документа в бухгалтерських регістрах, 
а дані бухгалтерських регістрів співставляються 
з даними Головної книги. Тільки після цих дос-
ліджень необхідно проводити співставлення 
даних з іншими видами досліджень, у тому 
числі: будівельно-технічними, технологічни-
ми, почеркознавчими, технічного дослідження 
документів та іншими. Після цього експерт 
співставляє дані бухгалтерського обліку і ви-
водить тотожність чи розбіжності поміж дани-
ми бухгалтерського обліку та іншими видами 
експертиз. У постанові слідчого чи ухвалі суду
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Закінчення таблиці 1

№ 
п/п

Орієнтовний перелік 
вирішуваних питань Проведення економічних досліджень

обов’язково повинно бути вказане питання про 
врахування вищевказаного виду досліджень.

9 Чи підтверджується до-
кументально зазначене в 
акті податкової інспек-
ції (указуються реквізи-
ти акта) заниження об’ - 
єкта оподаткування (ука - 
зується організація) за пе- 
ріод (зазначається який) і 
донарахування до сплати 
податків та обов’язкових 
платежів до бюджету (ука - 
зується яких)? 

Досліджуваними об’єктами являються первин-
ні документи, які характеризують продаж та 
купівлю товарно-матеріальних цінностей, по-
даткові накладні, регістри, у яких відображені 
дані документи, головна книга, бухгалтерський 
баланс та податкова і фінансова звітності. Тому 
автором дані питання об’єднані та надана за-
гальна характеристика методів дослідження. 
Подібні питання можуть бути поставлені за 
іншими видами податків та обов’язкових пла-
тежів або конкретні питання щодо докумен-
тального підтвердження операцій.

бухгалтерського обліку та даними декларацій. Дуже часто необхідно 
застосовувати спосіб зустрічної звірки одного і того ж документа, які 
долучені до справи від різних підприємств. У випадку, коли документи 
відсутні або знищені, є можливість застосовувати метод моделюван-
ня, та відновлення даних бухгалтерського обліку, але це буває тільки 
в окремих випадках, які необхідно також об’єктивно досліджувати. 
Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронному 
вигляді, експертові надаються документи у роздрукованому вигляді 
(роздруківки регістрів бухгалтерського обліку), обов'язково завірені в 
установленому порядку. У випадку призначення експертизи з метою 
підтвердження висновків документальної ревізії, у постанові (ухвалі) 
про призначення слід зазначити, які саме висновки і з яких причин 
викликають сумнів (суперечать іншим зібраним у справі доказам, 
оскаржуються зацікавленими особами, непереконливо обґрунтовані 
фінансовими інспекторами та ін.). Якщо слідчий або суд зазнають 
труднощів у визначенні документів, які необхідні для надання екс-
пертного висновку, їм слід звернутися за консультацією до спеціаліста. 
Документи мають бути систематизованими в хронологічному поряд - 
ку (за епізодами, періодами тощо), підшитими, прошнурованими та 
пронумерованими.

Усі дослідження в судово-експертних установах здійснюються згід-
но з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз 
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та експертних досліджень та Науково-методичними рекомендаціями 
з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних 
досліджень, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України від 
8 жовтня 1998 року №53/5 із змінами та доповненнями.

У вступній частині висновку судової експертизи чи експертного 
дослідження зазначаються:
–  найменування документа, його номер, характер експертизи (додат-

кова, повторна, комісійна чи комплексна), вид експертизи, за якою 
справою призначена (кримінальною, цивільною, господарською та 
номер справи);

–  дата складання висновку;
–  дата надходження постанови чи ухвали, об’єктів і матеріалів справи 

до експертної установи (її найменування), експерта (його прізвище, 
ім’я та по батькові);

–  найменування та дата складання постанови, ухвали, на підставі яких 
виконується дослідження, та найменування особи чи органу, які 
призначили експертизу;

–  перелік об’єктів та зразків, що підлягають дослідженню;
–  відомості про надані матеріали справи та кількість об’єктів дослід-

ження;
–  спосіб доставки та вид упаковки досліджуваних об’єктів із зазна-

ченням у необхідних випадках відомостей про те, чи впливав спосіб 
упаковки на їх збереженість;

–  перелік питань, які винесено на вирішення експертизи, якщо пи-
тання в постанові чи ухвалі сформульовано неясно або редакція 
питання не відповідає Науково-методичним рекомендаціям з питань 
підготовки і призначення судових експертиз, але зміст завдання екс-
перту зрозумілий, то після наведення питання в редакції постанови 
чи ухвали про призначення експертизи він може дати роз’яснення 
і викласти питання в редакції, що відповідає вищевказаним Реко-
мендаціям, якщо поставлено декілька питань, експерт має право 
згрупувати їх та викласти в послідовності, яка забезпечує найбільш 
доцільний порядок дослідження;

–  дані про експерта, посада, клас судового експерта, науковий ступінь 
та вчене звання, прізвище, ім’я та по батькові, освіта, експертна спе-
ціальність, стаж експертної роботи, номер свідоцтва про присвоєння 
кваліфікації судового експерта;

–  попередження експерта про кримінальну відповідальність за на- 
дання завідомо неправдивого висновку за ст. 384 Кримінального 
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кодексу України, а в необхідних випадках — за відмову від надання 
висновку за ст. 385 вищевказаного кодексу;

–  дата направлення клопотання про надання додаткових матеріалів, 
дата надходження додаткових матеріалів або відомостей про розгляд 
клопотання;

–  обставини справи, що мають значення для надання висновку, з 
обов’язковим зазначенням джерела їх отримання;

–  при проведенні повторних експертиз указуються відомості про пер-
винну експертизу: прізвище та ініціали експертів, назва експертної 
установи чи місце роботи експертів, дату висновку експертизи, зміст 
заключних висновків первинної експертизи. Зміст питань, які були 
поставлені перед експертом на вирішення повторної експертизи, а 
також мотиви призначення повторної експертизи, які зазначені в 
постанові чи ухвалі, якщо мотивація відсутня, то про це робиться 
відповідний запис;

–  при проведенні комісійної чи комплексної експертиз зазначається 
голова комісії;

–  відомості про процесуальні підстави та осіб, які були присутні під 
час проведення дослідження;

–  нормативні акти та література, які використовувалися експертом 
про проведенні дослідження з зазначенням їх назви, дати, номера 
прийняття, редакції та бібліографічних даних.
У дослідницькій частині висновку експерт приводить опис методів, 

прийомів та способів дослідження, із зазначенням реєстраційних номе-
рів, як вони були використані, у відомостях дослідження викладає циф-
рову аргументацію по справі, проводить аналіз даних бухгалтерського, 
фінансового чи податкового обліків, виводить результати розбіжностей 
чи вказує на тотожність результатів дослідження між обліком на під-
приємстві та даними акту перевірки. На основі цих даних виводить об-
ґрунтовані, повні, на основі нормативних актів результати дослідження 
та в стислій формі викладає у їх заключній частині висновку, чітко 
відповідаючи на поставлене питання. Коли в постанові на вирішення 
експерта поставлено декілька питань, експерт відповідає на кожне 
питання окремо, навіть коли дослідження було об’єднане.

Автор по кожному із питань навів методи, прийоми та способи, при 
використанні яких досягаються обґрунтовані результати дослід ження. 
Слід зазначити, що кожна виконана експертиза, за умови досконалого 
володіння економічними та спеціальними методами, — це творчий та 
індивідуальний підхід до дослідження експерта-економіста.
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резюме
В статье перечислены задания, вопросы, объекты исследования, методы, приемы и 

способы исследования при проведении судебно-экономической экспертизы.

Summary
Forensic accounting examination’s tasks, issues, investigating objects, methods, techniques 

and instrumentals are being observed in the article.

і.О. савченко, зав. відділення 
с.і. глущенко, судовий експерт

Сумське відділення Харківського НДІ судових експертиз

прОблемНі питаННя при застОсуВаННі  
В експертНій практиці метОдик прОВедеННя 

судОВО-екОНОміЧНих експертиз

Належний рівень експертного забезпечення правосуддя в Україні 
неможливий без розвитку теоретичних основ судової експертизи, роз-
робки нових та вдосконалення існуючих методик експертних досліджень 
з метою впровадження результатів наукових розробок в експертну прак-
тику. Питанню методичного забезпечення судово-експертної діяльності 
в Україні останнім часом приділяється значна увага. Його актуальність 
пов’язана з необхідністю оптимізації використання спеціальних знань 
у судочинстві для уникнення можливих експертних помилок і, як нас-
лідок, виключення помилкових судових рішень.

Слід відмітити, що методичні підходи кожного роду та виду екс-
пертизи специфічні і визначаються природою досліджуваних об’єктів 
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і питаннями, які ставляться на вирішення експертам певної спеціаль-
ності. У даній статті розкриємо питання щодо проблем застосування 
методик при проведенні судово-економічних експертиз.

На даний час у Реєстрі методик проведення судових експертиз за-
реєстровано 65 методик по проведенню економічних експертиз, які у 
своїй більшості розроблені на підставі норм законодавчих та правових 
актів, чинних на час створення методики.

Одним з основних завдань судово-економічної експертизи є ви-
значення відповідності вимогам діючого законодавства відображення 
в бухгалтерському та податковому обліку фінансово-господарських 
операцій підприємств, установ та організацій, що потребує проведення 
аналізу різноманітних норм та правил. Так, наприклад, відносини, що 
виникають у сфері справляння податків і зборів, з 01.01.2011 року ре-
гулює Податковий кодекс України, в якому прописано новий порядок 
розрахунку податків та зборів, правові засади застосування спрощеної 
системи оподаткування, обліку та звітності, змінено порядок адмініст-
рування податків та зборів. У 2010 році прийнято Закон України “Про 
здійснення державних закупівель”, яким змінено правові та економічні 
засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. 
При проведенні судово-економічних експертиз експерту необхідно 
одночасно дотримуватися норм діючого законодавства та наукових 
положень зареєстрованих методик, які на час проведення експерти-
зи можуть не відповідати один одному, а інколи навіть суперечити. 
Внас лідок внесення змін до законодавчих актів іншим стає і алгоритм 
проведення експертних досліджень, змінюється перелік об’єктів дос-
лідження. Розглянемо окремі випадки на прикладах.

У Реєстрі методик проведення судових експертиз зареєстрована 
“Методика експертного дослідження документів щодо використання 
бюджетних коштів при закупівлі товарів, робіт і послуг” (реєстрацій-
ний номер 11.0.28, рік створення — 2005) [1]. У зазначеній методиці 
передбачено, що експерту-економісту при вирішенні питань щодо 
нормативного обґрунтування використання державних коштів при 
закупівлі товарів, робіт і послуг у межах його компетенції необхідно 
дослідити відповідність наданої тендерної документації, яка готується 
замовником, вимогам законодавства, документальну обґрунтованість 
відповідності тендерної пропозиції конкретному предмету закупівлі, 
економічну доцільність визначення переможця та законодавчі підстави 
для відхилення інших тендерних пропозицій. Тобто, в межах судово-
економічної експертизи визначено алгоритм проведення дослідження 
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щодо дотримання підприємствами, установами та організаціями вимог 
законодавства, що регламентує проведення закупівлі товарів (робіт та 
послуг). Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань під-
готовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, 
у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 р. 
№ 1950/5 [2], вирішення питань стосовно дотримання комітетами з 
конкурсних торгів вимог законодавства, що регламентує проведення 
закупівлі товарів (робіт та послуг) за бюджетні кошти, не належить до 
завдань економічної експертизи.

Отже, враховуючи істотні зміни в законодавчих актах, що регулю- 
ють порядок здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні 
кошти, а також зміни до Науково-методичних рекомендацій з питань 
підготовки та призначення судових експертиз та експертних дослід- 
жень, “Методика експертного дослідження документів щодо викорис-
тання бюджетних коштів при закупівлі товарів, робіт і послуг” потребує 
перегляду та вдосконалення.

Інший приклад пов’язаний з необхідністю доопрацювання роз-
робленої в 2004 році “Методики вирішення експертних завдань з 
питань визначення вартості майна підприємств, що приватизуються, 
та часток у цьому майні власників, що виділяються” (реєстраційний 
номер 11.0.23) [3]. У даній методиці детально прописані особливості 
виконання економічних експертиз щодо розрахунку вартості частки 
майна господарських товариств, що підлягає виплаті учаснику при 
його виході з товариства. При проведенні розрахунків вартості частки 
майна господарських товариств в методиці використовуються дані про 
балансову вартість майна на дату виходу учасника з товариства.

Однак судова практика внесла певні корективи в суть питань, що 
ставляться на дослідження експертизи по даній категорії справ. А саме: 
в рекомендаціях Президії Вищого господарського суду України “Про 
практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають 
з корпоративних відносин” від 28 грудня 2007 р. № 04-5/14 [4] зазна-
чено, що будь-який учасник товариства має право вимагати проведен-
ня з ним розрахунків, виходячи з дійсної (ринкової) вартості майна 
товариства. Враховуючи зазначені рекомендації судами на вирішення 
судово-економічної експертизи все частіше ставиться питання щодо  
визначення вартості частки майна господарських товариств, що підля- 
гає виплаті учаснику при його виході, з урахуванням саме ринкової вар-
тості майна. Вирішення даного питання потребує проведення комплек-
сних експертиз із залученням експертів-будівельників для визначення 
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ринкової вартості нерухомого майна, а також експертів-товарознавців 
та автотоварознавців для визначення ринкової вартості рухомого  
майна. Розрахунки, що проводяться експертами-економістами, усклад-
нюються необхідністю коригування показників балансу на суму пере-
вищення ринкової вартості майна над його балансовою вартістю. Від-
повіді на питання яким чином необхідно проводити дані розрахунки 
зареєстрована методика не дає.

Ще одна проблема, що виникає при проведенні судово-економіч- 
них експертиз, пов’язана з невідповідністю орієнтовного переліку пи-
тань, що пропонуються в методиках, основним завданням економічної 
експертизи, наведеним в Науково-методичних рекомендацій з питань 
підготовки та призначення судових експертиз та експертних дослід-
жень, в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 
2012 р. № 1950/5 [2].

Як приклад, можна навести розроблену в 2007 році “Методику про - 
ведення судово-економічних досліджень з питань, пов’язаних з ви-
значенням розміру недоодержаного прибутку та інших витрат” (реєст-
раційний номер 11.0.41) [5]. У зазначеній методиці запропоновані 
наступні питання:

•  Який розмір збитків (упущеної вигоди) було завдано суб’єкту 
підприємницької діяльності (СПБ) унаслідок невиконання дого-
вірних зобов’язань відповідачем (назва) за договором (реквізити) 
за зазначений період?

•  Визначити розмір упущеної вигоди підприємства від дій ін-
ших осіб, які здійснюють протидію виконанню фінансово-гос-
подарської діяльності підприємством.

Відповіді на дані питання потребують встановлення фактичних 
обставин справи та надання оцінки наслідків певних дій або ухилення 
від виконання дій, що виходить за межі компетенції судового експерта. 
При цьому, в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки 
та призначення судових експертиз та експертних досліджень одним з 
основних завдань експертизи документів про економічну діяльність 
підприємств і організацій є визначення документальної обґрунтова-
ності розрахунків втраченої вигоди. Тобто, до компетенції експерта-
економіста належить лише перевірка документальної обґрунтованості 
вже складених розрахунків.

Наведені вище приклади свідчать про те, що зміни в законодавчій 
базі України вимагають внесення відповідних коригувань до існуючих 
методик проведення судово-економічних експертиз, їх вдосконалення 
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або розробки нових. Розбіжності між чинною законодавчою базою та 
“застарілими” методиками може викликати сумніви під час оцінюван-
ня висновку експерта щодо його законності та об’єктивності. Тому, як 
свідчить експертна практика, актуальним є обговорення питання щодо 
розробки механізму внесення змін до порядку державної реєстрації ме-
тодик проведення судових експертиз через узгодження секціями НКМР 
та затвердження Координаційною радою з проблем судової експертизи 
при Міністерстві юстиції України. Відсутність такого механізму може 
призвести до нагромадження методик.
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прОблемы ВыяВлеНия призНакОВ 
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судебНых экспертиз пО этим ВОпрОсам

Законодательством многих стран, в т.ч. Украины, Беларуси и Рос-
сии, предусмотрена уголовная ответственность за деяния, связанные с 
несостоятель ностью (банкротством). К таким преступлениям отнесены, 
фиктивное (ложное) банкротство, сокрытие банкротства (в Украине 
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и Беларуси), преднамеренное банкротство (в Украине — доведение 
до банкротства), препятствование возме щения убытков кредитору  
(в Беларуси) и неправомерные (незаконные) действия при банкротстве 
(в России и Украине).

Финансовое состояние многих субъектов хозяйствования в усло-
виях пе реходной экономики и внешних шоковых воздействий было 
и продолжает оста ваться сложным, значительная их часть неплате-
жеспособна. Пытаясь защитить имущество от кредиторов, сохранить 
свои доходы и бизнес, собственники и ме неджеры часто совершают 
деяния, подпадающие под признаки, криминального банкротства. 
Однако практика показывает, что такие преступления далеко не всегда 
раскрываются. В частности, в Беларуси за период 2001–2012 гг. осуж-
дено всего 18 человек, в т.ч. за ложное банкротство — 11, сокрытие 
банкротства — 0, преднамеренное банкротство — 4, препятствование 
возмещения убытков кредитору — 3 [1]. В то же время судьи, анти-
кризисные управляющие, работники пра воохранительных органов и 
эксперты могут привести множеств, о, примеров дея ний в сфере бан-
кротства, не получивших правовой оценки.

Можно выделить три основные причины, обусловливающие низкую 
рас крываемость преступлений в сфере криминального банкротства. 
Во-первых, та кие преступления носят латентный характер. Субъекты 
хозяйствования часто не желают обращаться в правоохранительные 
органы с заявлениями и сообщения ми о преступлениях этой категории, 
а работники органов не “горят желанием” расследовать их из-за слабой 
перспективы доведения до суда. Во-вторых, кон струкцию норм уго-
ловного закона о преступлениях в сфере банкротства не все гда можно 
считать удачной. В частности, сложно доказать личную заинтересо-
ванность в доведении до банкротства (преднамеренном банкротстве). 
В-третьих, непросто выявить действия или бездействие, приводящие 
к созданию или увеличению неплатежеспособности, и установить 
причинно-следственные связи между ними либо вводящие в заблуж-
дение кредиторов и иных лиц относительно финансового состояния 
субъекта хозяйствования, а также определить последствия в виде 
материального ущерба. Для этого необходимо обладать по знаниями в 
области бухгалтерского и налогового учета, экономики и управле ния, 
финансов и кредита, налогов и налогообложения, банковского дела 
и т.д. В связи с этим, часто возникает необходимость привлечения 
высококвалифициро ванных специалистов или проведения судебной 
экспертизу.
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При проведении судебной экспертизы также возникает ряд слож-
ностей. Прежде всего, следует отметить, что хотя составы преступлений 
в сфере крими нального банкротства различаются, у всех видов этих 
деяний имеется две общие характеристики: 1) увязка с неплатежеспо-
собностью (действительной или лож ной) субъекта хозяйствования;  
2) материальный состав преступления — уголов ная ответственность 
наступает при причинении крупного ущерба.

Оценка действий (бездействия) собственников, руководителей  
субъекта хозяйствования или иных лиц, имеющих возможность опреде-
лять его деятель ность, должна рассматриваться через призму финансо-
вого состояния субъекта. Действующие в этой сфере нормативные пра-
вовые акты (приказ Министерства экономики Украины от 19.01.2006 г.  
№ 14 (в редакции приказа от 26.10.2010 г. № 1361), постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 04.12.2012 г. № 107, 
постановление Правительства РФ от 27.01.2004 г. № 855) ори ентируют 
на анализ нескольких основных показателей платежеспособности и 
обеспеченности обязательств имуществом должника. Такой подход 
полезен, но в ряде случаев может приводить к неверным выводам, 
если формой (показате лями как отражением состояния имущества, 
капитала и обязательств) подменя ется содержание (сделки, действия и 
бездействие, которые привели к такому со стоянию). Основная пробле-
ма связана с возможной недостоверностью данных учета и отчетности, 
поэтому, хотя выявление признаков криминального бан кротства отно-
сят к финансово-экономической экспертизе, практически невоз можно 
получить верный результат, не проводя бухгалтерскую экспертизу.

Криминальное банкротство может быть связано не только с ис-
кажениями в учете и отчетности, но и с осуществлением сделок на 
заведомо невыгодных условиях, другими деяниями, приводящими к 
ухудшению финансового состоя ния субъекта хозяйствования. Круг 
таких сделок и деяний обширен и охватыва ет операции с приобрете - 
нием, отчуждением, арендой и списанием имущества, финансировани-
ем деятельности и возникновением обязательств, доставками ре сурсов 
и продукции, ценообразованием, начислением и выплатой заработной 
платы, необходимость совершения определенных действий и т.д., мо-
жет быть связан с нарушением законодательства в разных сферах. Это 
требует привлече ния эксперта, обладающего обширными познаниями 
в разных областях эконо мической деятельности и опытом работы, 
либо проведения комиссионной или комплексной экспертизы. Кроме 
того, возникают сложности процессуального и технического характера, 
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связанные с наличием в ряде случаев огромного объе ма документации, 
в которой содержится релевантная информация, возможно сти и кор-
ректности ее отбора и доставки эксперту.

Имеются вопросы и в отношении определения ущерба при крими-
нальном банкротстве. Кто должен определять его размер? В Беларуси, 
согласно дейст вующим нормативным правовым актам, — антикризис-
ный управляющий или эксперт. Однако среди специалистов единоду-
шие по данному вопросу отсутст вует: в то время как одни утверждают, 
что выявление суммы материального ущерба — главная задача судебно-
бухгалтерской экспертизы [2, с. 447], другие — что вопросы о причи-
нении ущерба недопустимы для постановки эксперту; ущерб, как и его 
размер, следует оценивать как составную часть признака объ ективной 
стороны преступления, то есть правовую категорию [3, с. 52].

По какой методике следует определять ущерб? Единая методика 
опреде ления ущерба в Беларуси отсутствует (существующая инструкция 
об определе нии размера вреда применяется только по отношению к 
государственному имуществу). Это допускает множественность под-
ходов и неоднозначность вы водов.

Неопределенность в этих и некоторых других вопросах не способ-
ствует выявлению запрещенных уголовным законом деяний в сфере 
банкротства и на казанию лиц, совершивших такие преступления. 
Логика общественного разви тия требует усовершенствования системы 
противодействия криминальным бан кротствам, на что должны быть 
направлены совместные усилия государствен ных чиновников, ученых 
и практиков.
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7 ТОВАРОВедЧеСкАЯ 
экСпеРТИзА

О.О. желавська, провідн. судовий експерт

Київський НДІ судових експертиз

прО стВОреННя судОВОї тОВарОзНаВЧОї 
експертизи В киїВськОму Нді судОВих 
експертиз та практику її прОВедеННя

Розглянуто розвиток судової товарознавчої експертизи та експертну практи-
ку проведення судових товарознавчих експертиз в київському ндІ судових 

експертиз.

Судова товарознавча експертиза (СТЕ) є одним із відносно нових 
видів експертиз, які ще знаходяться у стадії формування. Її розвиток як 
будь-якої науково-практичної діяльності, що має прикладний характер, 
визначався потребами судово-слідчої практики. У продовж останніх 
десятиліть судово-слідчі органи відчувають потребу в застосуванні 
спеціальних знань в області товарознавства. Про це свідчить постійне 
зростання кількості СТЕ в Київському НДІ судових експертиз з часу її 
створення. Для підтвердження цього наведемо узагальнену статистику 
СТЕ, виконаних експертами — товарознавцями з часу існування судової 
товарознавчої експертизи в Київському НДІ судових експертиз.

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

13 41 111 250 552 364 448 473 197 124 107 179

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

300 348 353 417 440 498 480 463 386 697 1724 976

Зростаюча потреба судово-слідчих органів в застосуванні товарознав-
чих знань і збільшення кількості досліджень в цій галузі є закономірним 
результатом об’єктивних умов економічного життя держави. Наведена 
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таблиця підтверджує цей факт. Інтенсивне оновлення основ суспільно-
го життя, активне входження країни в світовий ринок, формування у 
зв’язку з цим нового рівня потреб, залучення у повсякденний оборот 
нових груп товарів, цивілізоване усвідомлення споживачем своїх прав 
на задоволення конкретних потреб, зміна застарілих законів, що ре-
гулюють економічні відносини, — все це вимагає формування нового 
підходу до “знання про товар” — науки товарознавства. З урахуванням 
викладеного можна зробити висновок про те, що СТЕ як одна з галузей 
товарознавчих знань випробовує на собі дію зазначених чинників і під 
їх впливом оновлює свій зміст.

Як відомо, товар — це продукт, який знаходиться на ринку або 
може бути на нього доставлений. Тобто, практично все, що знаходить-
ся навколо нас, так чи інакше є товаром. Виключив з цього великого 
переліку будинки, споруди (тобто нерухоме майно), можна уявити, 
наскільки різноманітний спектр товарів, що є об’єктами товарознавчих 
досліджень. Судова товарознавча експертиза призначається у випадках, 
коли при розслідуванні або судовому розгляді кримінальних, цивільних, 
господарських справ та справ про адміністративні порушення виникає 
потреба у спеціальних знаннях в галузі товарознавства. Такі експертизи 
необхідні при розслідуванні кримінальних (про розкрадання держав-
ного та приватного майна, скоєнні крадіжок, розбоїв та грабежів), 
господарських (фальсифікацію продукції, недобросовісну конкуренцію) 
і цивільних (розподіл майна, відшкодування збитків при пошкодженні 
майна, випуску або продажі недоброякісної продукції) справ, коли об-
ставини обумовлюють необхідність дослідження споживчих властивос-
тей продукції, товарів та сировини. Як джерела доказової інформації, 
при розгляді цих справ виступають товари народного споживання, 
сировина, напівфабрикати, тара, пакування. Експертне дослідження 
таких об’єктів дозволяє визначити: різноманітні параметри, суттєві 
ознаки, властивості, обставини, пов’язані зі споживчими якостями; 
відповідність стандартам, технічним умовам, зразкам; спосіб фальсифі-
кації вказаних об’єктів та шляхи попередження різних правопорушень. 
Таким чином, товарознавча експертиза — це дослідження споживчих 
властивостей товарів за органолептичними, фізико — хімічними та 
мікробіологічним показникам, а також показниками їх кількісних 
характеристик, що здійснюється експертом шляхом проведення дос-
лідження та (або) на підставі інформації, яка міститься на маркуванні 
або (та) в їх товарно-супровідних документах.

Судова товарознавча експертиза була організована у Київському 
НДІ судових експертиз у 1989 році в зв’язку із зростанням необхідності 
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застосування спеціальних знань з галузі товарознавства при судових 
розглядах кримінальних та цивільних справ. Основна частина питань 
у той час стосувалася встановлення вартості об’єктів дослідження при 
розслідуванні крадіжок майна, мародерстві у Чорнобильській зоні та 
шлюборозлучних процесах у суді. У той період часу, в умовах центра-
лізованої планованої економіки, роздрібні ціни на товари, що були 
об’єктами судової товарознавчої експертизи, встановлювалися в прей-
скурантах роздрібних цін на всі групи товарів. Так, діяли прейскуранти, 
що були затверджені Державним комітетом цін СРСР: № 108 “Роз - 
ничные цены на изделия из драгоценных металлов”; № 92 — на елек-
тротовари, № 073 — на хутряні вироби, а також численна кількість 
інших, що використовувалися експертами-товарознавцями при про-
веденні досліджень для визначення цін на нові вироби.

При переході від планових до ринкових методів господарювання 
у 90-х роках відбувалась лібералізація цін, в ході якої більшість роз-
дрібних та оптових цін були звільнені від державного регулювання.  
В законодавчих актах того періоду застосовувалися у народному госпо-
дарюванні, в основному, вільні ціни та тарифи, що формувалися під 
впливом попиту та пропозицій на товари народного споживання, роботи 
та послуги (Закон України “Про ціни і ціноутворення” від 03.12.1990 р.  
№ 507-ХІІ). Роздрібним торговим підприємствам та іншим юридичним 
особам, що здійснювали продаж товарів (послуг) населенню, реко-
мендувалося визначати вільні роздрібні ціни та тарифи самостійно  
“у відповідності з кон’юнктурою ринку (попитом та пропозицією, що 
склалася у даному регіоні), якістю та споживчими властивостями това-
рів”. При цьому був визначений порядок державного регулювання цін 
та тарифів шляхом встановлення державних фіксованих цін (тарифів)  
та граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від дер-
жавних фіксованих цін і тарифів. У теперішній час суб’єкти господа-
рювання під час здійснення господарської діяльності використовують 
вільні та державні регульовані ціни (Закон України “Про ціни і ціно-
утворення” від 21.06.2012 р. № 5007-VI). Державні регульовані ціни 
запроваджуються Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування на товари, які справляють 
визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну 
соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб’єктами, 
які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку. Товари, що 
є об’єктами судової товарознавчої експертизи у теперішній час, в основ-
ному реалізуються за вільними ринковими цінами, які є результатом 
встановлення рівноваги попиту та пропозицій та можуть змінюватися 
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в залежності від кон’юнктури ринку, що характеризується сукупністю 
ознак та виражають стан ринку товарів у певний термін часу. При про-
веденні товарознавчої експертизи для встановлення ціни нового виробу 
використовують різні джерела цінової інформації, тому що при визна-
ченні вартості конкретного виробу необхідно враховувати ситуацію, 
яка складається на ринку і характеризується рівнем попиту та пропо-
зиції, кон’юнктурою ринку у конкретний термін часу та у конкретному 
регіоні, а також проводити аналіз цінової інформації, що міститься у 
достовірних легітимних джерелах.

У теперішній час в експертній товарознавчий практиці, відповідно 
до Національного стандарту № 1, існують три підходи для визначення 
ринкової вартості: оцінка з точки зору витрат (витратний підхід), оцінка 
по прямому порівнянню продаж (порівняльний підхід) та з точки зору 
очікуваного доходу (дохідний підхід). При оцінці тих або інших ви-
робів, найбільший акцент робиться на одному або декількох підходах, 
володіння усіма зазначеними підходами важливо для експерта-товаро-
знавця. Для визначення вартості конкретних виробів, експерт при до-
слідженні виробів звичайно покладається на два підходи: порівняння 
ринкових даних (порівняльний підхід) та витратний підхід. Експерти, 
при умові наявності всіх необхідних даних, мають використовувати, 
при можливості обидва метода та зіставляти результати та визначати 
заключну оцінку вартості. Дохідний підхід використовується в оцінці 
майна, що приносить дохід та практично не використовується в екс-
пертній практиці експертів — товарознавців.

З появою судової товарознавчої експертизи в КНДІСЕ перед екс-
пертами-товарознавцями виникли проблеми, пов’язані з встановлен-
ням вартості об’єктів дослідження, що знаходились в експлуатації, 
тобто розрахунком втрати якості виробів через знос або наявність 
дефектів. На той час, визначення втрати якості непродовольчих товарів 
проводилось на підставі даних документів, що діяли у Коміссіонторгу 
міста Києва, Міністерстві фінансів СРСР щодо страхування майна та 
Міністерстві торгівлі України. З метою усунення цих проблем, експер-
тами — товарознавцями КНДІСЕ у 1999 році були розроблені Методич-
ні рекомендації “Розрахунок втрати якості непродовольчих товарів у 
зв’язку з їх зносом та наявністю дефектів, який використовується при 
проведенні товарознавчих досліджень”, які були створені на основі 
нормативно-технічної документації, спеціальної літератури, а також 
узагальнення експертної практики. Методичні рекомендації стали 
систематизованою основою для вирішення питань щодо встановлення 
рівня зниження якості виробів. Слід відмітити, що і у теперішній час ці 
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Методичні рекомендації є досить актуальними та активно використо-
вуються експертами-товарознавцями та оцінювачами при проведенні 
досліджень пов’язаних з встановленням залишкової вартості майна та 
розрахунком матеріальної шкоди, що завдана різного роду пошкод-
жень виробів.

Направлення сучасного товарознавчого дослідження визначається 
конкретними питаннями, що ставляться перед експертом, причому коло 
цих питань постійно розширюється. Так, на початку ХХІ ст. вагому час-
тину вирішуваних завдань судової товарознавчої експертизи стали за-
ймати питання щодо дослідження якості виробів різних товарних груп, 
найчастіше — меблів, взуття та одягу, а також відносно дослідження 
стану виробів, що пройшли хімічне чищення. Внаслідок цього виникла 
потреба в розробці методичних засад по товарознавчому дослідженню 
якості зазначених груп товарів. Починаючи з 1999 року зареєстровані 
як науково-технічні розробки на Україні методики у галузі судово-
товарознавчої експертизи, що складені експертами-товарознавцями 
науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції 
України. На теперішній час рекомендовано до ви користання в експерт-
ній практиці дев’ятнадцять цих розробок і з кожним роком кількість 
їх зростає, виходячи з різноманітності товарних груп та розширення 
вирішуваних завдань в галузі судової товарознавчої експертизи.

У відділі товарознавчих досліджень Київського НДІ судових екс-
пертиз накопичено великий досвід проведення СТЕ по питанням, що 
пов’язані з дослідженням виробів різних товарних груп. Експертизи 
проводяться на високому професійному рівні, з урахуванням вимог, які 
викладені у відповідних методичних рекомендаціях та методиках з галузі 
судової товарознавчої експертизи, що рекомендовані для використання 
в експертній практиці судових експертних установ Міністерства юстиції 
України. Слід зазначити, що в існуючому Реєстрі методик проведення 
судових експертиз Міністерства юстиції України станом на 06.02.2013 
року за спеціальністю 12.1 “Оцінка машин, обладнання, сировини та 
товарів народного споживання” зазначено тільки дев’ять методик, 
що розроблені в експертних установах Міністерства юстиції України. 
Тобто співробітникам науково-методичного забезпечення НДІ судових 
експертиз системи Міністерства юстиції України потрібно усунути цій 
недолік та внести у зазначений Реєстр всі існуючи результати науково-
дослідних робіт експертів-товарознавців, так як на практиці вони всі 
використовуються та із-за цього виникає правова колізія.

За роки, що минули з часу виникнення судової товарознавчої екс - 
пертизи в Київську НДІ судових експертиз, в практиці експертів-то ва-
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рознавців цієї установи проведено багато цікавих експертиз. Так, була 
виконана судова товарознавча експертиза відносно встановлення якості 
панчішно-шкарпеткових виробів, яка була призначена Цивільним су-
дом міста Рима (Італія).

Значна кількість експертних товарознавчих досліджень на цей час 
проводиться за цивільними позовами про захист прав споживачів, чому 
сприяло прийняття Закону України “Про захист прав споживачів” від 
12.05.1991 р. № 1023-ХІ, де конкретно статті 8 та 17 регламентують про-
ведення експертизи продукції відносно її якості, що призвело до підви-
щення правової культури українських споживачів товарів та послуг.

Становлення ринкових відносин, розвиток підприємництва, збіль-
шення кількості суб’єктів, що здійснюють різні види діяльності, часто 
недостатньо компетентно, призвело до зростання кількості госпо-
дарських справ, пов’язаних з недотриманням договірних відносин. 
Значного поширення набули страхові шахрайства і пов’язані з ним 
суперечності. Їх вирішення досягається тільки шляхом використання 
спеціальних знань в області товарознавства. Почастішали випадки про-
ведення СТЕ при розслідуванні адміністративних справ, відкритих за 
фактами порушення митного законодавства.

Як бачимо, сфера використання можливостей судової товарознав - 
чої експертизи досить велика. Демократизація суспільства і активність 
споживачів щодо захисту власних прав підвищили значущість і необхід-
ність проведення судових товарознавчих експертиз з багатьох спірних 
питань. Товарознавча експертиза стала однією з затребуваних. Тому не 
випадково стандартом вищої освіти за фахом “Товарознавство і екс-
пертиза товарів” передбачена підготовка товарознавців-експертів.

Експертна товарознавча практика сьогодні потребує нау кової сис-
тематизації накопиченого матеріалу з урахуванням нової законодавчої 
бази і економічних умов. Методологія в будь-якій науці, у тому числі 
експертній, є засобом наукового аналізу свого предмету. У зв’язку  
з цим виникає потреба у подальшій розробці методології СТЕ по різним 
групам товарів, на основі якої може бути створена загальна теорія, роз-
роблені закономірності і понятійний апарат, система методів, завдань 
і функцій. Аналіз експертної практики показав, що для проведення 
досліджень на сучасному рівні потрібна розробка теоретичних поло-
жень з урахуванням специфіки досліджуваних об’єктів і змісту норм 
чинного законодавства.

Численна кількість об’єктів товарного походження, індивідуальні 
відмінності товарних властивостей об’єктів, зумовлюють необхідність 
застосування і різних підходів при вирішенні конкретних експертних 
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завдань. Останнім часом збільшилась кількість питань, що ставляться 
в ухвалах та постановах, для вирішення яких потребується проведення 
комплексних експертиз за участю експертів інших спеціальностей: бу-
дівельників, трасологів, біологів, волокнознавців, фізиків, економістів 
тощо. Необхідність проведення комплексних експертиз продиктована 
різноманітністю як об’єктів дослідження, так і поставлених, найчастіше 
взаємозалежних, питань. При проведенні таких експертиз збільшуються 
можливості виконаних досліджень, розширюється коло питань, що 
вирішуються.

Останнім часом в Україні почало формуватися розуміння ролі та 
місця інтелектуальної власності в сучасному розвитку суспільства. На-
ведення порядку в сфері інтелектуальної власності є одним з суттєвих 
факторів цивілізованого розвитку України. Ситуація на споживчому 
ринку у зв’язку з масовим розповсюдженням контрафактної та фаль-
сифікованої продукції заслуговує самого серйозної уваги зі сторони 
держави та правоохоронних органів. За деякими даними, доля фаль-
сифікованої продукції в окремих секторах споживчого ринку досягає 
80%. Як і раніше, на ринку панують фальшиві компакт-диски, DVD 
та програмне забезпечення: їх доля складає 70–80% від всіх представ-
лених на ринку товарів цього виду. Масове розповсюдження мають 
підроблений одяг, взуття та алкогольна продукція (30–40%). Підробки 
на ринку одягу, як правило, присутні у всіх підгрупах. Так, на ринку 
спортивного одягу контрафакт займає біля 70% та представлений про-
дукцією під брендами відомих світових виробників: Adidas, Nike та 
Reebok. Широко представлена контрафактна парфумерія та косметика 
(10–15%). Незначна доля контрафакту приходиться на чай, каву та 
бритвене приладдя (1–2%). Основними об’єктами підробок, як прави-
ло, є товари, що користуються постійним попитом та не потребують 
складної технології виробництва. Тобто замах на права вітчизняних та 
закордонних правовласників носить масовий характер. Ефективність 
протидії незаконному використанню засобів індивідуалізації товару 
можуть бути досягнуті тільки у рамках державно-правового механізму. 
Останнім часом до КНДІСЕ стали надходити постанови та ухвали про 
призначення судових товарознавчих експертиз з приводу рішення 
питань про відповідність (невідповідність) товарних характеристик 
об’єктів дослідження (з ознаками підробки товарних знаків), товарним 
характеристикам оригінальної продукції.

Відсутність сучасної методики по проведенню досліджень товарів з 
ознаками підробки утруднюють можливості вирішення питань, що по-
в’язані з дослідженням фальсифікованої продукції. Важливе значення  
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в експертній роботі експертів-товарознавців науково-дослідних установ 
системи Міністерства юстиції України є узагальнення отриманих під 
час експертної практики напрацювань щодо вдосконалення проведення 
дослідження та виявлення неосвітлених питань в певній галузі. Нако-
пичені знання та досвід експертів-товарознавців Київського НДІСЕ 
по дослідженню оригінальності товарів, а також зміни, що відбулися 
в останні роки на шляху створення цивілізованих відносин на ринку 
України, потребують аналізу та розробки методології дослідження та 
визначення інформації, що необхідна для встановлення якісних пара-
метрів та ознак оригінальності різних видів товарів. У зв’язку з цим, ви-
никла необхідність в розробці методології дослідження якості сучасних 
виробів, у тому числі з метою встановлення їх оригінальності.

Такі основні риси сучасної судової товарознавчої експертизи в 
КНДІСЕ. Вона не тільки використовує накопичений досвід та досяг-
нення галузі товарознавства та несудової товарознавчої експертизи, 
але і сама привносить нові, що підказані досвідом методики і методи 
дослідження товарів та продукції, виходячи з потреб слідчої та судової 
практики.

Таким чином, потреба у виконанні судових товарознавчих експер-
тизах з кожним роком тільки зростає. Практика більш як двох десяти-
літь проведення СТЕ в Київському НДІ судових експертиз свідчить, 
що товарознавчі експертні дослідження багатогранні та дозволяють 
вирішувати різноманітне коло суттєвих питань. Судова товарознавча 
експертиза є однією з затребуваних експертиз, що тісно пов’язані з 
життям суспільства, з діючою економічною ситуацією. Це складна, 
багатогранна експертиза, що знаходиться у постійному розвитку.
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в Киевском НИИ судебных экспертиз, а также изложены особенности проведения 
судебных товароведческих экспертиз на современном этапе развития товароведения в 
Украине.
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Summary
The article describes the stages of the judicial examination of merchandising at the Kiev 

Institute of Forensic Expertise, and then outlines the features of the judicial merchandising 
expertise to the current stage of development of law in Ukraine.

е.и. рудакова, зав. сектором 
л.В. бондаренко, ст. научн. сотрудник

Крымский НИИ судебных экспертиз

исследОВаНие галаНтерейНых изделий  
при прОВедеНии судебНО-тОВарОВедЧеских 

исследОВаНий

Раскрыта роль товароведческих исследований с целью выявления дефектов 
галантерейных товаров. В данной статье освещены основные задачи экс-
пертного товароведческого исследования, целью которых является опреде-

ление дефектов, образовавшихся при эксплуатации изделий.

В условиях рыночной экономики объектами товароведческого ис-
следования в экспертных учреждениях часто становятся галантерей-
ные изделия. Роль этих исследований с целью выявления признаков 
дефектов галантерейных изделий, оценки их совокупности и решения 
вопроса о том, есть ли обнаруженный дефект результатом нарушения 
правил эксплуатации или брак был допущен производителем, — по-
стоянно растет.

Заданием судебно-товароведческой экспертизы качества галанте-
рейных изделий являются установление фактических данных, которые 
подтверждали бы или опровергали соответствие характеристик иссле-
дуемых объектов товарного происхождения базовым (нормативным) 
значениям, выявления несоблюдения правил их упаковки, марки - 
ровки, хранения, транспортировки.

Галантерейные товары (от французского galant — галантный, изящ-
ный) объединяют широкую номенклатуру промышленных товаров 
массового потребления, в основном небольших размеров. В эту группу  
входят изделия, изготовленные различными технологическими спо-
собами из разнообразных материалов и используемые для туалета, 
украшения, домашнего обихода и др.

Производство галантерейных изделий непрерывно расширяется. 
Это связано прежде всего с расширением сырьевой базы — черных 
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и цветных металлов, тканей и пряжи, особенно за счет широкого ис-
пользования в производстве высококачественных полимерных мате-
риалов (синтетических нитей, искусственных кож, лаков, пластмасс), 
улучшением художественного оформления, совершенствованием тех-
нологии.

Галантерейные товары в зависимости от исходного материала под-
разделяют на следующие группы: галантерея текстильная, из пласти-
ческих масс и других поделочных материалов, кожная, металлическая, 
щетки и зеркала.

К текстильной галантерее относят товары, выработанные из тек-
стильной пряжи, нитей, тканей различными способами.

Их разделяют на подгруппы:
–  нитки лентоткацкие (ленты декоративно-отделочные, одежно-вспо-

могательные, прикладные, специального назначения);
–  плетеные (тесьма, шнуры мебельные, шторные, отделочные);
–  швейная галантерея (предметы женского туалета, мужского туалета, 

галстуки, изделия с художественной росписью);
–  гардинно-тюлевые изделия и кружева; зонты.

Металлическая галантерея разнообразна по назначению: принад-
лежности для шитья и рукоделия; предметы украшения; одежная фур-
нитура; принадлежности для бритья и стрижки волос; принадлежности 
для туалета; для курения; предметы домашнего обихода.

Кожевенно-галантерийные изделия делят на три группы:
–  принадлежности туалета (сумки, перчатки, ремни, рукавицы);
–  принадлежности для хранения денег, документов;
–  дорожные принадлежности (чемоданы, саквояжи, дорожные мешки 

и др.).
Кожаная галантерея — это изделия из натуральной и искусствен-

ной кожи, пленочных материалов, тканей, трикотажа и других вспо-
могательных материалов (для скрепления — нитки, шпильки, клей, 
кнопки).

Изделия кожгалантереи должны соответствовать требованиям стан-
дартов, быть удобной конструкции, прочными. У изделий не должно 
быть дефектов: пятен ржавчины, а на металле — вмятин.

Галантерея из пластмасс должна иметь красивый внешний вид, пра-
вильную форму, без царапин, трещин, пятен поверхности. Материалы 
должны быть безвредными. Изделия группируется по назначению: 
одежная фурнитура (пуговицы, кнопки, пряжки, молнии); предметы 
туалета (гребни, расчески, заколки, бигуди, зажимы); принадлежности 
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для рукоделия; предметы украшения (бусы, броши, серьги, колье); 
принадлежности для курения (пепельницы, курительные трубки);  
предметы домашнего обихода (рожки для обуви, скатерти, полки, ве-
шалки); декоративные изделия и сувениры.

Щетки и кисти для бритья состоят из ворса и колодки. Для из-
готовления применяют натуральные, искусственные и синтетические 
материалы, алюминиевую проволоку для массажных щеток, резину — 
для щеток по уходу за замшевой обувью.

В ассортимент входят — щетки обувные, одежные, шляпные, зуб-
ные, кисти для бритья и окраски бровей и ресниц.

Зеркала изготовляют из стекла, с применением металла, древесины, 
пластмасса, лака. Зеркала подразделяют по назначению: дорожные, 
карманные, сумочные, ручные, настольные.

В царской России галантерейные товары вырабатывались в очень 
небольшом количестве и узком ассортименте. Совсем не изготовлялись 
в России машинки для стрижки волос и ряд других изделий. Большое 
количество галантерейных товаров ввозилось из-за границы. После 
Великой Октябрьской социалистической революции производство 
галантерейных товаров в СССР развернулось в очень широких масш- 
табах. За годы предвоенных сталинских пятилеток во много раз вы- 
росло производство различных галантерейных товаров как на государ-
ственных предприятиях, так и в системе промысловой кооперации.  
В четвертой (первой послевоенной) пятилетке производство галан-
терейных товаров не только достигло довоенного уровня, но и его 
значительно превысило. 

Наряду с этим значительно расширился ассортимент, и повысилось 
качество галантерейных товаров. Значительная часть галантерейных 
товаров является составной частью одежды (пуговицы, крючки, петли, 
пряжки и др.) или принадлежностью туалета. Поэтому галантерей-
ные товары должны быть разнообразны по форме и конструкции и 
безупречны по отделке.

Эксперт-товаровед может установить не только характер повреж-
дений, но и то, насколько изделие потеряло свои потребительские 
свойства. В компетенцию экспертов входит определение оценки суммы 
нанесенного ущерба владельцу. В то же время нередко в уголовных 
делах перед экспертами ставятся вопросы об определении принадлеж-
ности отдельных частей галантерейных изделий единому целому. Такие 
вопросы не могут быть решены экспертом-товароведом, поскольку они 
принадлежат к категории идентификационных заданий и нуждаются 



517

в комплексном исследовании (трасологическом, материаловедческом 
и тому подобное).

Объектами исследования при производстве судебно-товароведче-
ской экспертизы есть различные галантерейные изделия, а также ма-
териалы уголовных и гражданских дел, где изложены характеристики 
исследуемых объектов и другая информация об обстоятельствах из-
менения потребительских свойств (условия упаковки, маркировки, 
хранения, транспортировки, эксплуатации). В необходимых случаях 
вместе с изделиями эксперту предоставляются образцы для сравни-
тельного исследования.

При проведении судебно-товароведческой экспертизы в качестве  
первоначальных данных изучается маркировка изделий, которая нане-
сена непосредственно на изделия или содержится на ярлыках, этикет-
ках. Объектами судебно-товароведческой экспертизы могут считаться 
те, которые имеют признаки (совокупность признаков), которые со-
ставили (составляли) их качественную и количественную характери-
стику.

В зависимости от характера вопроса, объектом исследования могут 
быть и части изделия, которые более не используются, но на нем сохра-
нились маркировочные обозначения, которые содержат информацию 
о его товарном происхождении. 

В зависимости от объекта и характера вопросов, которые поставле-
ны на решение эксперту, применяются разные методики экспертного 
исследования, разработанные в научно-исследовательских учрежде-
ниях судебных экспертиз, а также в текстильно-галантерейной про-
мышленности, освещенные в стандар тах, ТУ и других нормативных 
документах.

Процесс изучения потребительских свойств галантерейных изде-
лий включает такие стадии: аналитическую, сравнительную и синтез 
(оценку результатов исследования). При определении фактического 
состояния товара целью исследования галантерейных изделий ста-
новятся выявление признаков дефектов и оценка их совокупности с 
точки зрения влияния на качество. При этом одной из самых сложных 
проблем, которые возникают при экспертном исследовании, является 
определение качества изделий, которые находились в эксплуатации.

Заданиями экспертного товароведческого исследования является 
выявление и оценка признаков эксплуатации (износа) для определения 
их влияния на снижение качества изделия и его пригодности для по-
следующего использования по назначению.
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В целом практика проведения товароведческих экспертиз сфор-
мировала несколько направлений экспертиз галантерейных изделий: 
экспертиза качества; экспертиза количества; экспертиза стоимости; 
документальная экспертиза; экспертиза комплектности; экспертиза 
сортности; идентификационная экспертиза изделий.

Определение качества изделия, которое находилось в эксплуата-
ции, — одна из самых сложных проблем, которые возникают при экс-
пертном исследовании, поэтому разработка новых научных методик 
товароведческого исследования является одним из важнейших заданий 
на современном этапе.
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резюме
В умовах ринкової економіки зростає роль товарознавчих досліджень з метою вияв-

лення ознак дефектів галантерейних виробів. Завданнями експертного товарознавчого 
дослідження є виявлення і оцінка ознак експлуатації (зносу). Визначення якості виробу, 
який знаходився в експлуатації, — одна з найскладніших проблем, які виникають при 
експертному дослідженні.

Summary
In the conditions of market economy the role of commodity expert researches grows with 

the purpose of exposure of signs of defects of haberdashery wares. The tasks of expert commodity 
expert research is an exposure and estimation of signs of exploitation (wear). Determination of 
quality of good which was in exploitation, — one of the most thorny problems which arise up 
at expert research.
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О.В. шевченко, оперуповноважений

Оболонський РУ ГУМВС України в м. Києві

істОрія стаНОВлеННя  
судОВО-тОВарОзНаВЧих експертиз

Становлення товарознавства пов’язують з розвитком зовнішньо-
торгівельних зв’язків у ХVІ столітті. В історії розвитку товарознавства 
виділяють три більш-менш помітні етапи:

Перший етап — початок зародження, охоплює за часом з ХVІ ст. 
до ХVІІІ ст. Цей етап характеризується накопиченням фактів, описом 
класифікацій, об’єктів, їх властивостей, явищ, подій і називається 
описовим. Цьому етапу передувало узагальнення великого практичного 
досвіду по виробництву й торгівлі товарами ремісниками, селянами, 
купцями, які на практиці методом спостережень, проб і помилок, 
осягаючи властивості товарів, передавали свої знання наступним по-
колінням.

З початком обміну товарів виникла необхідність у пізнанні і оцінці 
властивостей товарів. Щоб товар був еквівалентним, співставлялись 
його корисні властивості, витрати на їх виробництво. Більш того, ряд 
товарів (хутро, золото, срібло, боби, какао та ін.), особливо коштовні, 
які мають тривалий термін зберігання, до появи металевих і паперових 
грошей виконували функцію еквівалента обмінюваних товарів. Поява 
грошей не зменшила інтересу до знань про властивості товарів. Мінова 
вартість товару у грошовому вираженні визначалася для покупця його 
корисною або споживчою вартістю.

На цьому етапі товарознавство, як галузь знань, мало практичну 
спрямованість і носило емпіричний характер. В цей період наука ще 
не диференціювалася на галузі, товарознавство також не існувало як 
окрема наука. Тому інформація про товари висвітлювалась, в основ-
ному, у працях агрономічного характеру.

У середині ХVІ століття на позширення й поглиблення товарознав-
чих знань істотно вплинув розвиток природничих наук: фізики, хімії, 
біології. Поряд з роботами описового характеру з’явились праці, засно-
вані на випробуваннях, експерименті й аналізу їх результатів. До праць 
дослідницького характеру слід віднести роботи М. Себіціуса, Ф. Реді.

Другий етап почався з ХVІІІ століття і продовжився до середини 
ХХ століття. Цей етап можна назвати товарознавчо-технологічний. На 
цьому етапі наука спроможна була дати елементарне пояснення приро-
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ди, властивостей об’єктів, закономірностей, явищ, а також створювала 
можливість для прогнозування можливих наслідків явищ і процесів.

У середині ХVІІІ століття почалася диференціація багатьох наук, 
одним з результатів якої стало формування наукової термінології, яка 
становить специфічну мову кожної науки, розробка власних методів 
дослідження (випробувань) або запозичень вже відомих методів з інших 
галузей знань.

Для наукового розвитку напрямків товарознавства велике значен-
ня мали роботи Ж. Бургаве (1666–1738 рр.), у яких були розроблені 
основи хімічного аналізу харчових продуктів, а також Ж. Бюффона 
(1707–1788 рр.) і Є. Жюсье (1699–1777 рр.), систематичні дослідження 
яких у галузі біології стали основою розробки наукової класифікації  
товарів.

У цей період з’являються перші самостійні роботи з технології тор-
гівлі й товарознавства. Так, у 1575 р. вперше у Росії вийшла “Торговая 
книга. Книжка описательная, как молодым людям торг вести и знати 
всему цену и отчасти в ней писаны всяких земель товары различные, 
их же привозят на Русь немцы и иных земель люди торговые”. У книзі 
невідомими авторами дана детальна для того часу характеристика ряду 
товарів, у тому числі й експортно-імпортних (меду, воску, зерна, пень-
ки, жирів, хутр і т.п.). Особливостями товарознавчої інформації, що 
повідомлялася в “Торговельній книзі” й інших джерелах, є її описовий 
характер і відсутність систематизації.

Важливою подією у розвитку товарознавства стала публікація в  
1756 р. книги І.Г. Людовіци “Основи повної торговельної системи”.  
У ній вперше були викладені основи товарознавства як галузі наукових 
знань. Книга одержала широке визнання у сучасників. Про це свідчить 
і той факт, що її друге видання було переведено на російську мову й 
вийшло у світ в 1789 р. за назвою “Начертание полной купеческой 
системы крупно с начальными основаниями торговой науки с при-
обретением краткой истории о торговле” (частини 1 та 2). Сам факт 
перекладу на російську мову й видання книги І.Г. Людвіци говорить 
про те, що до кінця ХVІІІ століття у Росії склався клас купців, якім 
потребувались товарознавчі знання.

У ХVІІІ–ХІХ ст. товарознавство запозичує відомості із суміжних 
наук: хімії, фізики, біології, агрономії, які в цей період починають 
інтенсивно розвиватися. Елементи товарознавчих досліджень можна 
знайти в працях М.В. Ломоносова, що працював в створеній ним 
науково-дослідній хімічній лабораторії при Російській академії наук. 
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Великий внесок у розвиток товарознавства внесли роботи Ф.В. Зуєва, 
А.Т. Болотова, Н.Я. Озерецьковського, І.Я. Бінд-Гейма, Б.А. Загель-
мана, М.Г. Левковича та ін. Завдяки цим роботам з’являються хімічні 
методи товарознавчої оцінки, а також способи переробки й зберігання 
деяких споживчих товарів. У зв'язку із цим необхідно згадати також 
роботи Д.І. Менделєєва про способи рафінації етилового спирту та 
оптимальне співвідношення спирту і води в горілці, роботи В. Левшина 
про способи обробки та зберігання рослинних масел і Л. Пастера, який 
встановив причини псування харчових продуктів внаслідок фермента-
тивних процесів та ін.

Одночасно з’являється значна кількість публікацій товарознавчого 
характеру, причому багато — на сторінках журналу “Праці Вільного 
економічного суспільства”, що видавався з 1765 по 1915 р., де були 
опубліковані роботи з вивчення складу та властивостей багатьох хар-
чових продуктів (молока, жиру, м'яса, зерна та ін.).

Робота із систематизації, аналізу й обговорення товарознавчих знань 
велась також в інших наукових інституціях Росії, причому їхнє число з 
роками безупинно зростало, що свідчило про ріст популярності това-
рознавства як науки та практичної значимості товарознавчих знань.

Третій етап починається з середини ХХ століття і продовжується 
по теперішній час. У 1930-ті роки відбувається диференціація това-
рознавчих знань із виділенням загальних і окремих розділів по групах 
споживчих товарів. Товарознавство харчових продуктів і товарознавство 
промислових товарів стають двома самостійними навчальними дис-
циплінами, новий етап у розвитку товарознавства можливо назвати —  
“товарознавчо-формуючий”.

В 1933 р. вийшла книга М.С. Бродського й Г.Р. Корєка “Основи 
товарознавства”, у якій була започаткована спроба використати зна-
ння суміжних з товарознавством дисциплін для створення теоретичних 
основ товарознавства харчових продуктів. Ця книга вплинула на по-
дальший розвиток товарознавства.

Традиції основоположників товарознавства були продовжені Я.Я. 
Нікітінским, С.А. Ерміловим, Н.І. Козіним, А.А. Колісником та ін., 
у наукових працях і підручниках яких одержало подальший розвиток 
товарознавство харчових продуктів.

У розвиток товарознавства непродовольчих товарів великий внесок 
внесли М.А. Архангельський, А.І. Андрусєвич, М.С. Алексєєв, М.В. Бул - 
гаков та ін. Під їх керівництвом були проведені великі науково-дослідні 
роботи в області товарознавства харчових продуктів і промислових 
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товарів, що дозволило значно розширити банк даних про споживчі 
властивості товарів і про методи їхніх досліджень. У результаті цього 
істотно поповнилася навчальна інформація, підсилилося теоретичне 
обґрунтування товарознавства. Підручники по товарознавству багато-
разово видавалися зі змінами й доповненнями.

Наприкінці 1950-х — початку 1960-х років виходять окремими 
книгами підручники з різних розділів товарознавства.

Одночасно з навчальною літературою в СРСР видавалося багато 
довідкової й науково-практичної товарознавчої літератури, що склало 
значний внесок у розвиток наукового товарознавства. Випускалися 
різні довідники, посібники, словники.

В останнє десятиліття, у зв'язку з приходом у товарознавчу науку 
вчених-технологів, виникли нові напрямки наукових досліджень в га-
лузі моделювання розробки збагачених харчових продуктів ліку вально-
профілактичного призначення.

Проблемам становлення та розвитку судово-товарознавчої експер-
тизи приділяється увага в роботах Л.І. Георгива, А.Р. Шляхова, Г.В. Даш - 
кова, Л.А. Сергєєва, К.А. Букалова, С.С. Толмачової, В.К. Степутен-
кової.

Криміналістичним питанням судово-товарознавчої експертизи при-
свячене дисертаційне дослідження К.А. Букалова, І.А. Петрової.

Окремі повідомлення з різних питань судово-товарознавчої експер-
тизи ми знаходимо в працях А.І. Вінберга, А.А. Селіванова, Н.І. Аль - 
хамова, С.А. Білкової, С.П. Морозова, Т.М. Артюх.

Відзначаючи важливість згаданих праць, слід визнати, що “історич-
на” рухливість науки, накопичення об'ємного емпіричного матеріалу, 
постійне ускладнення вимог судово-слідчої практики вимагають усві-
домлення суті даної експертної галузі на новому етапі у формі комплек-
сного монографічного дослідження всіх систем судово-товарознавчої 
експертизи.

Значний внесок у розвиток товарознавства і експертизи това-
рів вкладено науковими працями таких вчених, як М.А. Ніколаєва,  
Л.П. Морозов, С.А. Білкова, С.С. Толмачева, Н.М. Чечеткіна, Т.І. Пу- 
тіліна, В.В. Горбуньова, Т.М. Артюх, І.П.Чепурна, М.Д. Федорен-
ко, Е.В. Жиряєва, О.В. Павленко, О.О. Желавська, Л.В. Геращенко,  
О.О. Майстеренко, В.О. Сорокіна, А.І. Лозовий.
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т.м. ткачук, зав. сектором
і.Ю. поліщук, судовий експерт

НДЦ судової експертизи  
з питань інтелектуальної власності

пОрушеННя праВ На тОргОВельНу  
марку у криміНальНОму прОцесі:  

ОсОблиВОсті кВаліфікації

у статті досліджені особливості кваліфікації порушень майнових прав на 
торговельну марку. надано стислий юридичний аналіз складу злочину — 
незаконне використання знаку для товарів та послуг. Виокремлено основні 

чинники, які стають на заваді правильній кваліфікації дій винної особи.

Серед актуальних проблем однією з важливих і складних для укра-
їнського суспільства є проблема протидії злочинності у сфері інтелекту-
альної власності, зокрема, що стосується такого засобу індивідуалізації 
учасників господарського обороту, як торговельна марка.

В першу чергу це пов’язано з досить складним предметом злочину, 
яким в даному випадку є знак для товарів і послуг. По-друге, проблеми 
кримінальної відповідальності за незаконне використання торговель - 
них марок є відносно новими, а тому недостатньо розробленими.

Питанням кримінально-правової охорони торговельних марок на  
дисертаційному рівні присвячені роботи П.С. Берзіна “Незаконне ви-
користання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, 
товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбачених ст. 229 К України”  
(2004 р.) та А.С.Нерсесяна “Кримінально-правова охорона прав інте-
лектуальної власності” (2008 р.). Серед науковців, що займаються 
вказаною проблематикою, також необхідно виокремити П.П. Андруш-

8 экСпеРТИзА 
ИнТеЛЛекТуАЛЬнОЙ 
СОбСТВеннОСТИ
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ка, М.І. Хавронюка, А.О. Кодинця, О.В. Піхурця, О.А. Рассомахіну,  
С.О. Харламову та ін.

Кримінальна відповідальність за незаконне використання торго-
вельної марки (далі — ТМ) передбачена ст. 229 “Незаконне використання 
знака для товарів та послуг, фірмового найменування, кваліфікованого 
зазначення походження товару” КК України [4]. Про те, що кримінальна 
відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності на ТМ 
на момент прийняття КК України у 2001 році, була новим явищем, 
свідчить її відсутність у КК України 1961 р. Перший досвід включен-
ня цієї статті у КК України був невдалий, тому у 2003 році, з метою 
приведення чинного законодавства України у сфері інтелектуальної 
власності у відповідність до вимог міжнародно-правових актів, ст. 229 
КК України була викладена у новій редакції [7].

Слід зазначити, що імплементація у вітчизняне законодавство 
кримінально-правових норм, пов’язаних з охороною інтелектуальної 
власності, перш за все пов’язане з виконанням Україною міжнарод-
них зобов’язань. Так, ст. 61 Розділу 5 “Кримінальні процедури” Угоди 
про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), 
учасницею якої Україна стала у 1994 році, передбачає: “Члени повинні 
забезпечити застосування кримінальних процедур та штрафів принаймні 
у випадках навмисної фальсифікації товарного знака або з порушенням 
авторських прав у комерційних масштабах” [3]. Без сумніву, закріплення 
кримінальної відповідальності за порушення прав інтелектуальної влас-
ності на ТМ було необхідним і для вступу України до СОТ. Відповідно 
до п. 466 (f) Кримінальний процес 4. Процедури правозастосування V. 
Торговельні аспекти правового режиму інтелектуальної власності Звіту 
робочої групи з питань вступу України до Світової організації торгівлі* 
зазначено: “Представник України вказав на те, що Кримінальним ко-
дексом України передбачено кримінальну відповідальність за порушення 
авторського права, права на товарні знаки… Суд, прокурор, слідчий та 
слідчий орган мають порушити кримінальну справу у випадку виявлення 
злочину та вжити необхідних заходів для виявлення та покарання по-
рушника (стаття 4). … Законом України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України з питань правового захисту інтелектуальної 
власності” було внесено зміни до Кримінального кодексу України, які під-
силили санкції, що застосовуються до порушників” [2].

*  Додаток до “Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі (Продовжен-
ня)” від 05.02.2008 р. єдиний реєстр. № 4784 від 11.09.2009 р. 
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З об’єктивної сторони злочин характеризується сукупністю трьох 
ознак:

1) діянням у вигляді незаконного використання ТМ або іншого 
умисного порушення права на знак для товарів та послуг;

2) суспільно небезпечними наслідками — матеріальною шкодою у 
значному, великому або особливо великому розмірі;

3) причинновим зв’язком між вказаними діянням та наслідками.
При аналізі об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 229  

КК України, узагальнимо його основні складові, отже:
1) діяння — характеризується активними діями;
2) суспільно-небезпечні наслідки — впливають на кваліфікацію злочину 

(в залежності від розміру шкоди). В даному випадку безпосередньо у 
примітці до статті містяться розміри матеріальної шкоди, які допо-
магають виконати правильну кваліфікацію. У примітці до цієї статті 
використовується поняття “неоподатковуваний мінімум доходів грома-
дян”, в залежності від розміру якого встановлюється межа матеріальної 
шкоди. У п. 5 Підрозділу 1. Особливості справляння податку на доходи 
фізичних осіб Розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу 
України визначено, що якщо норми інших законів містять посилання 
на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх за-
стосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм 
адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфі-
кації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного 
мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, ви-
значеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього 
Кодексу для відповідного року. У вказаному підпункті визначена для 
цих цілей податкова пільга у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам роз-
міру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку 
на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового  
року, — для будь-якого платника податку. Разом з тим в абз. 7 п. 1 
Розділу ХІХ Перехідні положення Податкового кодексу України визна- 
чено, що цей кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року крім під-
пункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 цього Кодексу, який набирає 
чинності з 1 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року для цілей засто-
сування цього підпункту податкова соціальна пільга надається в роз-
мірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для 
працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 
1 січня звітного податкового року, — для будь-якого платника податку 
[6]. Відповідно до ст. 7 ЗУ “Про Державний бюджет України на 2013 
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рік” сума прожиткового мінімуму на 2013 рік станом на 01.01.2013 р.  
для працездатної особи складає 1147 грн. [8]. Таким чином 50% від прожит-
кового мінімуму складає (1147 грн./2) 573,5 грн. За таких обставин, знач - 
ний розмір матеріальної шкоди, буде починатись від (573,5 грн. × 20)  
11,47 тис. грн.

Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 229 КК України, 
характеризується:

1) вина — умисел;
2) умисел — прямий. Особа усвідомлює суспільно-небезпечний ха-

рактер свого діяння, передбачає його суспільно-небезпечні наслідки і 
бажає їх настанню.

3) мета — незаконне збагачення шляхом збільшення продажів 
власних товарів та послуг за рахунок популярності чужої ТМ.

4) мотив — це спонукання до вчинення злочину. В даному випадку 
мотивом є користь винної особи. Мотиви можуть мати різний характер: 
низькі (наприклад, користь, помста, хуліганський); такі, що не мають 
низького характеру (наприклад, жалість, співчуття, прагнення допомог-
ти іншій людині та ін.). [13, c. 174]. В складі злочину, що аналізується, 
мотив не має значення для кваліфікації злочину, але може враховува - 
тися судом при призначенні покарання.

Попри чітку регламентацію розміру матеріальної шкоди, яка по-
винна бути завдана для кваліфікації дії винної особи за цим злочи-
ном, проблематичним залишається сам розрахунок та визначення 
матеріальної шкоди. Зазначимо, що для вирішення цього питання, 
як правило, призначається судова експертиза у сфері інтелектуальної 
власності за експертною спеціальністю 13.9 “Економічні дослідження 
у сфері інтелектуальної власності” відповідно до процесуального за-
конодавства [5].

Кваліфікація злочину є найскладнішим видом правозастосування. 
Ніяка інша правозастосовча діяльність не вимагає врахування такої 
кількості конкретних обставин вчинення діяння, такого досконалого 
знання законодавства, що передбачає відповідальність за його вчи-
нення. Саме в цій діяльності припускається й найбільша кількість по-
милок. Більшість вироків змінюється і скасовується через неправильну 
кваліфікацію злочинів. Причому до помилки в кваліфікації злочину 
призводить неврахування чи неправильна оцінка якоїсь однієї, іноді не-
значної обставини чи ознаки злочину. Між тим правильна кваліфікація 
злочину має вирішальне значення в процесі здійснення кримінального 
судочинства.
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У кримінальному праві кваліфікація злочину — це реалізація кримі-
нального закону шляхом застосування до вчиненого діяння конкретної 
кримінально-правової норми, або підведення певного злочину під 
ознаки конкретної норми.

Таким чином, кваліфікація злочинів — кримінально-правова оцінка 
вчиненого діяння, вибір і застосування до нього тієї кримінально-
правової норми, яка найповніше описує його ознаки.

Кваліфікація являє собою розумово-логічний процес, що здійсню-
ється за законами формальної логіки з використанням таких прийомів, 
як індукція й дедукція, аналіз і синтез, сходження від абстрактного до 
конкретного. Правила кваліфікації злочину полягають у тому, що:
–  всі фактичні ознаки скоєного повинні відповідати юридичним озна-

кам складу злочину;
–  ознаки конкретного злочину повинні бути відокремлені від суміжних 

складів злочинів;
–  до скоєного злочину повинна бути застосована та кримінально-

правова норма, яка найбільш повно містить його ознаки;
–  при конкуренції загальної та спеціальної норм застосовується спе-

ціальна норма;
–  кваліфікований склад злочину має перевагу перед основним складом;
–  більш тяжка кваліфікуюча ознака має перевагу перед менш тяжкою 

і поглинає її;
–  кожна наступна стадія завершення злочину поглинає попередню;
–  умисел завжди поглинає необережність;
–  будь-яка вища форма вини поглинає нижчу;
–  якщо один злочин є способом вчинення другого, складовою части-

ною його об’єктивної сторони, то перший з них поглинає другий;
–  при конкуренції самостійної окремої норми і норми, яка передбачає 

відповідальність за співучасть в більш тяжкому злочині, застосову-
ється норма про відповідальність за співучасть.
При юридичному аналізі ст. 229 КК України було виявлено, що 

диспозиція вказаної статті є бланкетною і вимагає звернення до інших 
нормативних актів. Для з’ясування, які дії являються незаконним вико-
ристанням торговельної марки необхідно звернулись до спеціального 
закону — Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг” від 15 грудня 1993 р. 3689-XII [9].

Окрім цього, при юридичному аналізі було виявлено, що злочин, 
передбачений ст. 229 КК України, — з матеріальним складом. При 
конструюванні об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 229 КК 
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України, законодавець як обов’язкову ознаку передбачив суспільно 
небезпечні наслідки у виді матеріальної шкоди. Також у злочині, перед-
баченому ст. 229 КК України, обов’язково слід встановити причинний 
зв’язок між самим діянням і суспільно небезпечними наслідками, що 
настали.

У правозастосовній практиці існує чимало нез’ясованих питань при 
кваліфікації діянь за ст. 229 КК України, що стосуються визначення  
розміру матеріальної шкоди. Враховуючи, що певний розмір матеріаль-
ної шкоди є обов’язковою ознакою, наявність якої утворює склад зло-
чину, слідчі для з’ясування її розміру призначають судову експертизу.

Основним показником, на основі якого здійснюється розрахунок 
матеріальної шкоди, зокрема якщо торговельна марка неправомірно 
наноситься на товар, є кількість такого товару.

Як правило, перед призначенням судової експертизи слідчі вже 
мають певний розмір матеріальної шкоди, який або розрахований 
потерпілою стороною, або власноручно, і відповідно до цього завжди 
виконана формула кримінально-правової кваліфікації. Звичайно, за таких 
обставин, це: ч.1 ст. 229; ч. 2 ст. 229 або ч.3 ст. 229 КК України.

Тобто, наприклад, за наступних умов злочинного діяння: 1) вста-
новлення факту продажу 10 од. фальсифікату; 2) виявлення на складі 
100 од. фальсифікату; 3) виявлення 1000 од. упаковки з нанесенням 
ТМ; кількість товару, яка приймається до розрахунку, складає суму 
всіх вище перелічених одиниць (10+100+1000) 1110 од. Прийняття до 
розрахунку 1110 од. на основі діянь, що визнаються порушенням прав 
власника на ТМ, згідно Закону (ч.4 ст.16) [9], не мають жодних проти-
річ, але враховуючи основоположні принципи кримінального права, 
зокрема, наявність видів стадій злочину, то тут необхідно дослідити, 
якій стадії злочину, передбаченого ст. 229 КК України, відповідає кон-
кретне діяння. Окрім цього, необхідно встановити чи настали відповідні 
суспільні небезпечні наслідки у виді матеріальної шкоди, розмір якої 
розраховується на підставі кількості одиниць фальсифікованого товару, і 
чи можуть такі діяння бути кваліфіковані лише за ст. 229 КК України.

При розрахунку матеріальної шкоди при порушеннях прав інте-
лектуальної власності прийнято виходити з того, що на час вчинення 
правопорушення один контрафактний товар витісняє з ринку один 
оригінальний товар. Ця позиція також була закріплена у постанові 
Пленуму ВГСУ від 17.10. 2012 р. № 12 [10, п. 50]. За таких обставин, по-
вертаючись до умов злочинного діяння і обрахованої кількості у розмірі 
1110 од., виходить, що 1110 од. фальсифікату витіснили з ринку 1110 од.  
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оригіналу. Хоч зрозумілим видається, що реалізація у розмірі 10 од. 
могла фактично витіснити 10 од. оригіналу, а от 100 од. фальсифікату, 
що зберігається на складі, та 1000 од. упаковки для фальсифікату фак-
тично не могли витіснити оригінальній товар з ринку, оскільки не були 
продані. Таким чином, розраховувати матеріальну шкоду, яка завдана 
правовласнику, враховуючи кількість одиниць товару, що зберігається 
на складі, та кількість одиниць виготовленої упаковки, за вищенаведе-
них умов є неправильним. Зауважимо, що в даному випадку мова йде 
виключно про випадки, коли порушник не укладав жодних ліцензійних 
договорів та не отримував будь-яких дозволів на використання ТМ, 
тобто його товар є цілеспрямованою підробкою.

Такі діяння (2 та 3 випадок) повинні бути кваліфіковані як незакін-
чений злочин, а саме як замах на злочин, оскільки порушник з прямим 
умислом, безпосередньо спрямованим на вчинення злочину, передбаче-
ного ст. 229 КК України, не завдав матеріальної шкоди правовласнику, 
оскільки не встиг реалізувати фальсифікований товар з причин, що не 
залежали від його волі.

На даний час існують прецеденти неправильної кваліфікації дій 
винної особи як злочину, передбаченого ст. 229 КК України, де роз-
рахунок проведено за вище описаним алгоритмом. Зазначимо, що 
неправильна кваліфікація веде до порушення прав і законних інте-
ресів як держави, так і окремих громадян, перешкоджає нормальному 
відправленню правосуддя, підриває авторитет органів розслідування і 
суду, а в кінцевому результаті — авторитет держави. Така кваліфікація 
може призвести до притягнення невинного до кримінальної відпо-
відальності або призначення винному покарання, що не ґрунтується 
на законі. Вирок суду, що ґрунтується на неправильній кваліфікації, 
підлягає зміні або скасуванню.
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резюме
В статье исследованы особенности квалификации нарушений имущественных прав 

на торговую марку. Дан краткий юридический анализ состава преступления — незакон-
ное использование знака для товаров и услуг. Выделены основные факторы, мешающие 
правильной квалификации действий виновного.

Summary
Features of qualification of infringement of property rights on the trade mark are investigated 

in the article. The brief legal analysis of structure of a crime — illegal use of a sign for the goods 
and services is made. The major factors, preventing correct qualification of actions of a guilty 
person are given.
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НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності

прОблемНі питаННя прОВедеННя  
судОВОї експертизи при ВстаНОВлеННі  

НОВизНи кОрисНОї мОделі

Завданням судової експертизи, насамперед, є встановлення фак-
тичних даних у справі, ґрунтуючись на спеціальних знаннях в тій чи 
іншій галузі, якими володіє судовий експерт. У справах, пов’язаних з 
дослідженнями у сфері інтелектуальної власності, судовий експерт, як 
правило, виступає одним з головних помічників судді, а його висновок 
дуже часто має вирішальне значення в судовому процесі.

Враховуючи особливості діючої в Україні романо-германської 
правової системи, висновок судової експертизи повинен ґрунтуватись 
виключно на нормах закону та підзаконних актів. Особливо гостро це 
відчувається саме під час проведення судової експертизи у сфері інте-
лектуальної власності. Інтелектуальна власність є творінням людини і 
поняттям абстрактним, не матеріальним, тому і режим володіння нею, 
її використання та розпоряджання нею регулюється виключно право-
вими інструментами.

Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності є більш ди-
намічною в порівнянні з іншими видами судових експертиз, адже її 
методологічна база ґрунтується не на незмінних законах фізики, як на-
приклад в балістичній експертизі, а виключно на законах, які прийняті 
законодавчим органом їх, які, фактично, з плином часу можуть бути 
змінені, скасовані тощо. За таких обставин можуть виникати певні про-
блеми під час проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, 
наприклад, під час виконання судової експертизи з метою встановлен- 
ня відповідності корисної моделі умовам патентоздатності.

Відповідно до ст. 7 Закону України “Про охорону прав на винаходи 
та корисні моделі” [1], корисна модель відповідає умовам патенто-
здатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Відповідно до 
“Правил розгляду заявки на винахід та корисну модель” [2], корисну 
модель визнають новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень 
техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до 
дати подання заявки до Державної служби, або, якщо заявлено пріо-
ритет, до дати її пріоритету. Перевірку новизни здійснюють щодо всієї 
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сукупності ознак, наведених у формулі корисної моделі, а об’єкти, що 
стали відомими до дати подання заявки (або, якщо заявлено пріоритет, 
до дати її пріоритету) для визначення новизни, повинні враховуватися 
лише окремо. При цьому відомості про об’єкт можуть бути наведені як 
в одному, так і в різних джерелах інформації, тобто під час дослідження 
відповідності корисної моделі умові новизни до уваги можуть прийма-
тися різні джерела інформації в тому випадку, коли вони містять опис 
одного і того ж самого об’єкту дослідження.

Тобто, щоб довести, що корисна модель не відповідає критерію 
патентоздатності “новизна”, необхідно документально підтвердити 
існування до дати подання заявки на корисну модель об’єкту, якому 
притаманна вся сукупність ознак корисної моделі. Відомість окремих 
ознак, які наявні в різних об’єктах, навіть якщо сукупно вони відпо-
відають всім ознакам корисної моделі, не може бути підтвердженням 
відсутності новизни даної корисної моделі.

На жаль, саме цією особливістю доведення відповідності корисної 
моделі критерію “новизна” і користуються недобросовісні заявники, 
отримуючи патенти на корисні моделі відомих технічних рішень, ви - 
користовуючи загальновідомі ознаки (співвідношення розмірів, твер-
дість, матеріал тощо), які через загальну очевидність не знайшли відоб-
раження у спеціальній літературі. Підтвердити відсутність новизни 
таких корисних моделей можливо тільки співставляючи декілька різних 
джерел інформації, які мають описи декількох об’єктів, що є, фак- 
тично, складовими корисної моделі, а це в свою чергу неприпустимо, 
зважаючи на положення вищеозначених Правил.

Як приклад наведемо корисну модель “Анкер”: “Анкер, що містить 
стержень з гвинтовим профілем, натяжну гайку, нагвинчену на стержень, 
причому в стержні і в натяжній гайці виконані отвори діаметром D0TB, 
в які встановлений штифт діаметром Dш з прорізом, який відрізняється 
тим, що 0,95DшD0TB<Dш.”, та корисну модель “Сталеполімерний ан-
кер”, яка була прийнята за найближчий аналог вищенаведеної корис-
ної моделі: “Сталеполімерний анкер, що включає металевий стержень з 
прокату з гвинтовим профілем, натяжну гайку з внутрішньою різзю, яка 
відповідає гвинтовому профілю прокату, натяжна гайка виконана з отво-
ром, в якому встановлений стопор, який відрізняється тим, що в стержні 
додатково виконаний отвір, який відповідає отвору, що виконаний в на-
тяжній гайці, при цьому стопор з торця має форму незамкненого кола”.

За результатами аналізу формул зазначених корисних моделей вста-
новлено, що вони відрізняються лише кількісною ознакою “штифт 



533

діаметром Dш з прорізом, який відрізняється тим, що 0,95DшD0TB<Dш.”. 
Іншими словами, ознака встановлює співвідношення діаметрів штиф-
та та отвору під даний штифт, при чому діаметр отвору повинен бути 
менший (не більш ніж на 5%) за діаметр штифта.

Таким чином, саме ця ознака відрізняє корисну модель від най-
ближчого аналогу і надає корисній моделі нову властивість, якою най-
ближчий аналог не володіє. Приймаючи до уваги рівень техніки та про-
аналізувавши опис найближчого аналогу, тобто опис корисної моделі 
“Сталеполімерний анкер”, стає зрозуміло, що дана ознака притаманна 
найближчому аналогу, але через її загальну очевидність (зрозумілість) 
в описі вона не відображена. Очевидність такого технічного рішення 
випливає із рівня знань середнього фахівця у відповідній галузі, якому 
відомо, що діаметр пружинного стопорного штифта обов’язково пови-
нен бути більшим від діаметру отвору для нього, адже коли стопорний 
штифт встановлюється у отвір, його стінки змикаються у розрізаній 
частині, тим самим викликаючи протидіючу пружну силу, що і тримає 
штифт у отворі, забезпечуючи тим самим надійність кріплення та за-
побігаючи його випадінню. Більш того, дана ознака в неявному вигляді 
зазначена у державних стандартах, а саме: ГОСТ 14229–93 “Штифты 
цилиндрические с прорезью” та ГОСТ 25347–82 “Единая система до-
пусков и посадок”.

Таким чином, зіставляючи відомості наведені в описі до патенту на 
корисну модель, яка прийнята за найближчий аналог, з положеннями 
зазначених стандартів, стає очевидним, що заявлена корисна модель 
“Анкер” не відповідає вимозі “новизни”, адже для фахівці існування 
об’єкту, якому притаманна вся сукупність ознак заявленої корисної 
моделі є безсумнівним. Проте, проблема полягає у тому, що відомо-
сті про ознаки заявленої корисної моделі наведені в різних джерелах 
інформації, ці джерела інформації містять описи різних об’єктів —  
а саме, сталеполімерного анкера та стопорного пружинного штифта —  
і жодне джерело не містить повного опису всієї сукупності ознак анкера 
за заявленою корисною моделлю. А відтак, керуючись положеннями 
“Методики проведення судової експертизи, пов’язаної з винаходами 
та корисними моделями” [3] та “Правил розгляду заявки на винахід 
та корисну модель”, під час проведення судової експертизи, експерт, 
попри всі доводи формальної логіки, постає перед фактом необхідності 
підтвердження новизни недобросовісно заявленої корисної моделі.

Для вирішення даної проблеми, на думку авторів, необхідно про-
вести аналіз масиву формул корисних моделей такого типу, виділити 
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ознаки з неявною новизною в окрему категорію, після чого визначити 
критерії та методи, за допомогою яких встановлюватиметься відомість 
таких ознак з рівня техніки. Після апробації такої методики необхідно 
внести зміни до відповідних нормативно-правових актів, що регулюють 
дану сферу, зокрема, у “Правила розгляду заявки на винахід та корисну 
модель” та “Методику проведення судових експертиз пов’язану з ви-
находами та корисними моделями”.
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а.і. Онищук, судовий експерт

НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності

web-сайт  
у сфері іНтелектуальНОї ВласНОсті

Життя людини у XXI ст., яке ЮНЕСКО оголосило сторіччям ви-
соких комп’ютерних технологій, неможливо уявити без такого засобу 
комунікації, як Інтернет. З часу свого виникнення і до тепер, Інтернет 
перетворився з простого інформаційного масиву у незамінний інстру-
мент для бізнесу, реклами та спілкування, став невід’ємною частиною 
нашого повсякдення.

Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, 
яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на 
Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами [1]. Ін-
тернет слугує фізичною основою доступу до Web-сайтів і багатьох сис-
тем (протоколів) передачі даних [2]. Останнім часом з’явилося багато 
судових справ, пов’язаних з незаконним розміщенням інформації в 
Інтернеті, з копіюванням і плагіатом, і основним джерелом суперечок 
є Web-сайти, яких в Інтернеті — глобальній, всесвітній комп’ютерній 
мережі, існує величезна кількість.
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Web-сайт, як правило, представляє собою сукупність інформації: 
текстової, графічної, мультимедійної, програмної і масивів даних, які 
є спеціально підібраними і розташованими певним чином та можуть 
бути відтворені за допомогою комп’ютерної програми — Web-браузеру. 
Сьогодні більшість компаній мають власні Web-сайти — віртуальні 
представництва, а більшість громадян мають власні сторінки на Web-
сайтах соціальних мереж, що надає практично безмежні можливості для 
доступу до інформації та комунікації, велике розмаїття можливостей 
для роботи та дозвілля.

Web-сайти інформують світ про компанію та її діяльність, за їх 
допомогою укладається угоди, існують віртуальні банки, усі сфері ді-
лового життя представлені у мережі Інтернет. Саме тому визначення 
правового режиму Web-сайту є конче важливим, оскільки його правове 
регулювання залишилося за межами чинного законодавства, незважа-
ючи на те, що використання Web-сайтів стає все більш розвиненим та 
масштабними.

На сьогоднішній день існує проблема як співвідношення Web-сайту 
з об’єктами інтелектуальної власності, так і проведення експертних 
досліджень Web-сайту у сфері інтелектуальної власності. Перша проб-
лема зумовлена тим, що кожен з елементів структури сайту може бути 
самостійним об’єктом авторського чи патентного права, але це жодним 
чином не відображено у законодавстві.

Проблему визначення місця Web-сайту в сфері інтелектуальної 
власності ускладнено низкою прогалин в законодавстві. По-перше, 
закон України “Про авторське право та суміжні права” [3] не дає визна-
чення Web-сайту. Звертаючись до різноманітних джерел, можна знайти 
наступні визначення:
•  Web-сторінки, Web-сайти, Web-портали (сервери) — це сукупність 

апаратних і програмних засобів разом з інформаційними ресурсами, 
що мають унікальну адресу в мережі Інтернет і призначені для на-
дання інформаційних послуг юридичним та фізичним особам [4];

•  Web-сайт — сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною 
адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що 
перебувають у розпорядженні певного суб’єкта і забезпечують доступ 
юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші 
інформаційні послуги через мережу Інтернет;

•  Web-портал — Web-сайт, організований як системне багаторівневе 
об’єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максималь-
ної можливості доступу до інформації та послуг [5].
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Зазначені джерела визначають Web-сайт як сукупність складових: 
програмні засоби; апаратні засоби; унікальна адреса у мережі Інтернет; 
інформаційні ресурси.

Варто звернути увагу на те, що в межах цього матеріалу апаратна 
складова Web-сайту розглядатися не буде. В статті “Intellectual Property 
and E-commerce: How to Take Care of Your Business’ Website” Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності [6] складовими частинами Web-
сайту визначаються наступні:
–  програмне забезпечення, у тому числі текстові HTML-коди;
–  Web-дизайн;
–  творчий зміст Web-сайтів, такий як письмові матеріали, фотографії, 

графіка, музика і відео;
–  бази даних;
–  бізнес-назви, логотипи, назви продуктів, імена доменів.

Недоліком такої класифікації є те, що вона є загальною та термі-
нологічно не відповідає законодавству України у сфері інтелектуальної 
власності. Як варіант, у роботі Науково-дослідного центру судової екс-
пертизи з питань інтелектуальної власності “Методичні рекомендації 
проведення експертних досліджень Web-сайтів у сфері інтелектуальної 
власності” для ефективного проведення судової експертизи у сфері 
інтелектуальної власності (стосовно Web-сайтів) запропоноване пред-
ставлення Web-сайту як сукупність об’єктів: комп’ютерна програма; 
база даних; доменне ім’я (унікальна адреса у мережі Інтернет), що може 
мати правову охорону у якості знаку для товарів та послуг, комерцій-
ного найменування чи географічного зазначення; дизайн, що може 
мати правову охорону як промисловий зразок чи об’єкт авторського 
права; інформаційне наповнення (контент) до якого можуть входити 
самостійно чи у сукупності: літературні твори; твори образотворчого 
мистецтва (картина, малюнок, тощо); музичні твори з текстом і без 
тексту; аудіовізуальні твори.

Об’єкти інтелектуальної власності чи взагалі будь-яка інформація, 
на Web-сайті можуть однаково швидко з’являтися, видозмінюватися чи 
зникати, що суттєво ускладнює збір доказової бази при порушенні на 
Web-сайті прав інтелектуальної власності, поширенні відомостей, що 
ганьблять честь, гідність чи ділову репутацію тощо. Вирішена відпо-
відна проблема може бути шляхом фіксації експертом контенту Web- 
сайту. Така фіксація може бути оформлена у вигляді висновку судо-
вої експертизи чи експертного дослідження, в залежності від того, 
здійснюється така фіксація на підставі відповідного процесуального 
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документа (постанови чи ухвали про призначення експертизи, або 
письмового звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального 
провадження), чи за письмовим зверненням замовника. Такий висно-
вок є, відповідно до ст. 57 ЦПК України [7], ст. 32 ГПК України [8],  
п. 2 ст. 65 КПК України [9], п. 1 ст. 69 КАС України [10] та п 1.3 Інструк-
ції про призначення та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень [11], допустимим та належним доказом того, що на дату 
та час проведення дослідження об’єкти інтелектуальної власності, чи 
взагалі будь-яка інформація були розміщені на Web-сайті.

Фіксація даних при проведення дослідження може відбувається 
наступним чином:
–  перевірка доменного імені (експерт встановлює, чи існує Web-сайт із 

відповідним доменним іменем в мережі Інтернет на дату проведення 
дослідження);

–  фіксація редиректа на інше доменне ім’я (якщо таке має місце);
–  фіксація даних, отриманих за допомогою сервісу Whois (експерт 

встановлює дані про дату реєстрації доменного імені, дати внесення 
останніх змін, дані про адміністратора домену і т.д.);

–  визначення IP-адреси, якій відповідає доменне ім’я;
–  фіксація даних про компанію, що надає послуги хостингу для даного 

доменного імені;
–  перевірка коректності відображення вмісту Web-сайту;
–  відображення головної сторінки;
–  переходи на сторінки, на яких розміщені об’єкти інтелектуальної 

власності чи інформація, що мають значення для дослідження, та 
їх фіксація;

–  фіксація аудіо, відео або текстових файлів, розміщених на Web-сайті, 
що мають значення для дослідження (такого роду дослідження вкрай 
актуальні при порушенні авторських прав в мережі Інтернет);

–  фіксація всього Web-сайту, якщо це необхідно.
Необхідні Web-сторінки можуть бути зафіксовані на скріншоті, 

аудіо та відео файли можуть бути скопійовані, записані на оптичний 
диск і додані (залучені) до дослідження як невід’ємна його части-
на. Розміщені на Web-сайті текстові документи також можуть бути 
скопійовані, роздруковані (або записані на оптичний диск) і додані 
(залучені) до дослідження. Також існує можливість створення ко-
пії Web-сайту пов ністю. Така копія також може бути записана на 
оптичний диск і додана (залучена) до дослідження як невід’ємна його  
частина.
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Кожен крок дослідження Web-сторінок, об’єктів, розміщених на 
Web-сайті або повністю всього сайту фіксується і описується з чіткою 
прив’язкою до дати і часу фіксації. Такі дослідження проводяться в рам-
ках експертної спеціальності 10.17 “Дослідження телекомунікаційних 
систем (обладнання) та засобів”.

Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності, яка пов’язана 
з Web-сайтами, може призначатися у справах про визнання прав чи 
порушення прав на об’єкти, що можуть бути складовими Web-сайу та 
є об’єктами інтелектуальної власності (комп’ютерна програма, база да-
них, знаки для товарів та послуг, промислові зразки; літературні твори, 
твори образотворчого мистецтва (картина, малюнок, тощо), музичні 
твори з текстом і без тексту, аудіовізуальні твори) та ін.

Задачею судової експертизи, пов’язаної з дослідженням Web-сайта, 
як об’єкта у сфері інтелектуальної власності, є встановлення фактич-
них даних, які стосуються розміщення та використання на Web-сайті 
об’єктів права інтелектуальної власності, їх ознак та ймовірності не-
правомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності, 
з яких складається Web-сайт.

У роботі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань 
інтелектуальної власності “Методичні рекомендації проведення екс-
пертних досліджень Web-сайту у сфері інтелектуальної власності” за-
пропоновано наступні етапи проведення таких досліджень:

Визначення доступності та коректність  
відображення інформації на Web-сайті та її фіксація.

Ідентифікація ОПІВ, розміщених на Web-сайті  
та щодо яких проводиться дослідження.

Визначення сукупності ознак об’єктів, що досліджуються

Порівняння ознак об’єкту, що розміщено  
на Web-сайті та об’єкту, щодо якого поставлено питання

Синтез отриманих результатів

Формулювання висновків
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У зазначених Методичних рекомендаціях запропоновано також 
перелік матеріалів, що можуть надаватися на дослідження, і орієнтовне 
коло питань, які можуть ставитися на дослідження Web-сайту у сфері 
інтелектуальної власності.

При застосуванні підходу, коли Web-сайт розглядається не як само-
стійний об’єкт у сфері інтелектуальної власності, а як об’єкт, що лише 
складається з них, експерт, який проводить дослідження такого комп-
лексного об’єкту, має бути атестованим принаймні з двох експертних 
спеціальностей, що не завжди є можливим. Зважаючи на це, доцільним 
та необхідним є проведення досліджень, пов’язаних з Web-сайтом у 
сфері інтелектуальної власності, у межах комплексного дослідження, 
участь у якому приймають експерти, що атестовані за необхідними екс-
пертними спеціальностями: базовою спеціальністю 10.17 “Дослідження 
телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів” та спеціальністю 
у сфері інтелектуальної власності.
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прОблемы устаНОВлеНия факта  
НарушеНия аВтОрскОгО праВа  
На кОмпьЮтерНуЮ прОграмму

Появление электронно-вычислительных машин неразрывно связа-
но с созданием компьютерных программ, без которых компьютерная 
техника не может выполнять своих функций и представляет собой 
лишь набор микросхем. В результате активного процесса компьюте-
ризации всех сфер деятельности человека компьютерные программы 
приобрели коммерческую ценность и стали предметом компьютерного 
пиратства [1].

Борьба с компьютерным пиратством в Украине продолжается более 
10 лет, однако уровень преступности в данной сфере с каждым годом 
растет. В средствах массовой информации Украины публикуются со-
общения об изъятии контрафактной продукции [2] на миллионы гривен 
[3]. Однако 72,7% следователей МВД Украины считают, что только 
менее половины уголовных дел данной категории поступает в суд, а 
большая их часть прекращается на стадии досудебного расследования 
[4]. В основном, по решениям судов контрафактная продуктия уни-
чтожается, а правонарушители оплачивают штрафы [5].

В начале текущего года в ежегодном “Специальном отчете 301” 
Офис торгового представителя США [6] (ТП США) определил Украину 
как приоритетную зарубежную страну (priority foreign country — PFC) —  
наибольшего нарушителя авторского права. В категории “приоритет-
ных зарубежных стран” Украина очутилась первой и единственной за 
последние 7 лет, что может привести к определенным экономическим 
санкциям. Руководство нашей страны в текущем году активизиро-
вало действия по снижению уровня использования контрафактных 
программных продуктов. Например, правительство Украины начало 
всеобщую легализацию программного обеспечения в органах испол-
нительной власти, выделив на эти цели из государственного бюджета 
100 млн грн. Сотрудниками правоохранительных органов за первые 
4 месяца 2013 года изъято в 5 раз больше контрафактных оптических 
носителей, чем за весь предыдущий год. Также в апреле 2013 года за-
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крыты два крупных интернет-ресурса, которые использовались для 
распространения контрафактных программых продуктов, видео- и 
аудио-продукции. Данные факты свидетельствуют об актуальности 
проблем нарушения авторского права на компьютерные программы.

Компьютерной программой является “набор инструкций в виде 
слов, цифр, кодов, схем, символов или в любом ином виде, выражен- 
ных в форме, пригодной для считывания компьютером” [7]. Синони-
мами данного термина являются термины “программное обеспечение” 
и “программный продукт”.

Сегодня в Украине компьютерная программа является одним из 
объектов авторского права. Если незаконное воспроизведение, рас-
пространение компьютерных программ или баз данных либо другое 
умышленное нарушение авторского права на такие объекты, причи- 
нило определенный материальный ущерб, статьей 176 Уголовного ко-
декса Украины предусмотрена уголовная ответственность.

В соответствии со ст. 1 Законом Украины “Об авторском праве и 
смежных правах” автором произведения является физическое лицо, 
создавшее его своим творческим трудом (юридическое лицо автором 
произведения быть не может). Только лицо, результат труда которого 
является продуктом творчества, является носителем авторского права 
на конкретное произведение [8, с. 14].

Сегодня в Украине в системе охраны авторского права отсутствует 
контроль новизны программных продуктов и алгоритмов, на которых 
они базируются. Этот факт способствует плагиату [9, с. 527] и выпуску 
производителями некачественного программного обеспечения.

Создание любым лицом произведения (его части), тождественого с 
произведением (частями произведения) другого автора, является пла-
гиатом, поскольку “нет двух вещей, предметов вещественного мира, 
которые бы абсолютно совпадали по всем признакам. Каждый объект 
тождественнен только самому себе, отличается от всех других, хоть и 
подобных” [10].

Объектом авторского права может быть лишь произведение, имею-
щее такие признаки: оригинальность; творческий характер; объек-
тивную форму выражения, доступную для восприятия; возможность 
фиксации в материальной форме.

Предоставленная авторским правом защита не распространяется 
на идеи и принципы, лежащие в основе создания компьютерной прог-
раммы или ее части, в частности, на идеи и принципы организации 
интерфейса и алгоритма. Следовательно, объектом авторского права 
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не является идея, заложенная в основу алгоритма, а охране подлежит 
“лишь конкретная форма выражения этого алгоритма в виде символи-
ческой записи конкретной последовательности операций и действий” 
[11, с. 166].

Оригинальным может считаться лишь такое произведение, ко-
торое является продуктом самостоятельного творчества автора [12, 
с. 251]. Идеи, на которых основано произведение, не обязательно 
должны быть новыми, однако форма их выражения (в данном случае — 
текст программы, записанный автором при помощи алгоритмического  
языка) обязательно должен быть оригинальным [13, с. 150].

Основой авторского права является уникальность объекта, кото-
рый защищается им, то есть — невозможность независимого создания 
идентичного произведения. Именно поэтому для признания прав 
автора на произведение не требуется его обязательная регистрация. 
Отсутствие уникальности (среди компьютерных программ существует 
значительное количество аналогов, которые выполняют одинаковые 
функции), служит основанием для дискуссий относительно право-
мерности отнесения компьютерных программ к объектам авторского  
права [14].

Охрана компьютерных программ исключительно средствами автор-
ского права (охраняется единство формы и содержания произведения), 
была бы эффективной лишь в том случае, если бы компьютерная про-
грамма имела объективную форму (рукопись текста) и использовалась 
бы лишь в этой форме. Однако, “при реальном функционировании 
компьютерной техники программный продукт применяется в изме-
ненном (по сравнению с рукописью) виде, поэтому авторское право не 
всегда может обеспечить ему защиту и в полной мере охранять права 
разработчиков” [15].

В отличие от литературных произведений, текст компьютерной 
программы (исходный или объектный коды) не имеет самостоятельной 
ценности без возможности его считывания компьютером, восприятие 
компьютерной программы (ее текста), происходят не непосредственно 
человеком, а опосредствовано — при помощи компъютера.

Компютерные программы обычно создаются в среде определенного 
алгоритмического языка программирования. При этом программисты 
часто используют типовые шаблонные конструкции, имеющиеся в 
среде разработки. С позиций авторского механизма охраны большин-
ство программных продуктов являются составными произведениями, 
что значительно усложняет процесс их идентификации с целью уста-
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новления их авторов и, следовательно, фактов нарушения авторского 
права.

Любая компьютерная программа содержит алгоритм (исходный 
код, текст программы), написанный на понятном человеку языке. Ав-
тор компьютерной программы при ее написании использует команды 
(элементы) алгоритмического языка. Компьютер может оперировать 
лишь понятиями, выраженными в форме чисел (объектным кодом). 
Поэтому текст компьютерной программы всегда “переводится” на 
“язык”, понятный компьютеру. Процесс перевода текста программы из 
исходного кода в объектный, в результате которого получается испол-
няемый файл, автоматизирован и не носит творческого характера. Его 
называют компиляцией [16], а обратный процесс — декомпиляцией.

При компиляции компьютерная программа приобретает промежу-
точную форму, к которой необходимо дополнительно присоединить 
библиотечные средства, содержащие стандартные подпрограммы и 
процедуры, а при необходимости — добавить любые другие модули, 
скомпилированные в объектный модуль даже из других языков высо-
кого уровня.

Компиляция является процессом однонаправленным и необрати-
мым, при котором теряется значительное количество информации. 
Структуры и классы в ходе компиляции “расщепляются” и превра-
щаются в глобальные процедуры. В процессе компиляции теряются 
безвозвратно комментарии, имена функций и переменных. После 
компиляции образуется объектный файл с необходимыми внешними 
ссылками для компоновщика — модуля системы программирования 
или самостоятельной программы, которая собирает результирующую 
программу из объектных и стандартных библиотечных модулей. Этот 
процесс называется компоновкой, его результатом является исполняе-
мый файл.

На экспертное исследование чаще всего направляются компью-
терные программы в виде исполняемых файлов, а в качестве образцов 
для сравнительного исследования иногда предоставляются коды на 
языке высокого уровня (тексты программ). Поскольку данные объек-
ты невозможно сравнить между собой, судебные эксперты прибегают 
к вынужденной мере — декомпиляции исследуемого программного 
продукта при помощи программ-декомпиляторов, которые автома-
тически осуществляют перевод программы из низкоуровневого языка 
на высоко уровневый. Однако, современные декомпиляторы [17] не 
позволяют получить точную копию исходного кода [18]. Из-за ряда 
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трудностей задача декомпиляции не решена в полной мере до сих пор, 
хотя была поставлена еще в 60-е годы прошлого века. С теоретической 
точки зрения задачи построения полностью автоматического универ-
сального декомпилятора относят к алгоритмически неразрешимым, 
поскольку автоматически разделить код и данные алгоритмически 
невозможно [19, c. 2].

Следовательно, декомпиляция является процессом с потерями и 
точно воссоздать исходный код из объектного невозможно. Потеря 
имен переменных и функций в результате декомпиляции ведет к тому, 
что принцип работы даже простых программ становится непонятным. 
Восстановить иерархию классов декомпиляцией также не удается. 
Пока еще не разработаны алгоритмы, позволяющие гарантированно 
переводить любой двоичный (объектный) код в код на языке высокого 
уровня [20, c. 24].

Таким образом, текст программы, полученный в результате деком-
пиляции исполняемого файла, не может служить ни идентифицируе-
мым, ни идентифицирующим объектом. Такие объекты некорректно 
использовать и в качестве образцов для сравнительного исследования 
(в т. ч. экспертных).

Охрана компьютерных программ авторским правом в Украине очень 
удобна для крупных монополистов-производителей программного 
обеспечения, т.к. в соответствии с законом Украины “Об авторском 
праве и смежных правах” срок охраны составляет 70 лет, регистрация 
и депонирование произведений не являются обязательными, авторское 
право на произведение возникает с момента его создания, однако при 
регистрации произведения к материалам заявки должна прилагаться 
идентичная копия произведения в виде текстов программ. Именно 
поэтому производители программных продуктов не регистрируют в 
Украине свои программы как объекты авторского права. Сегодня все 
компьютерные программы‚ создаваемые крупными монополистами‚ 
поставляются на рынок лишь в виде объектного кода, а исходные коды 
хранятся в тайне и не разглашаются. Это тормозит развитие компью-
терных технологий (в т. ч. в Украине). Кроме того, заявления таких 
монополистов, как Microsoft, о нарушении авторского права на их про-
граммные продукты не в полной мере можно считать обоснованными, 
т.к. для сравнения не представлены исходные коды этих программ и, 
соответственно, провести идентификацию программного продукта в 
соответствии с методикой криминалистической идентификации, — 
невозможно.
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Каждая компьютерная программа выполняет определенные функ-
ции и по своей сути является техническим решением. Если бы ком-
пьютерная программа являлась объектом промышленной собствен-
ности, а не авторского права, крупным разработчикам программных 
продуктов не удалось бы длительное время удерживать монополию в 
данной сфере и тем самым — “тормозить” технический прогресс. Обя-
зательным условием патентования технических решений является то, 
что охранный документ (патент на изобретение или полезную модель) 
выдается при условии раскрытия обществу его сущности (алгоритм в 
виде исходного кода компьютерной программы должен подаваться в 
патентное ведомство в описании к патенту). Вместе с тем ограничен-
ный срок охраны программного продукта как объекта промышленной 
собственности обеспечивал бы переход компьютерных программ в 
общее пользование через 5–7 лет, что‚ безусловно способствовало бы 
выравниванию технологического уровня развития компьютерных тех-
нологий в разных странах и ускорению его развития в более развитых  
странах.

По результатам исследования сущности компьютерной программы 
как объекта авторского права и возможности ее идентификации автор 
пришел к следующим выводам:

1. Идентификация компьютерных программ и их частей возможна 
лишь в случае предоставления судебному эксперту компьютерных 
программ в виде оригинальных исходных кодов (текстов программ), 
создание которых основано на использовании творческого труда их 
авторов.

2. Идентификация компьютерных программ как объектов автор-
ского права в виде исполняемых файлов (объектных кодов) некоррек-
тна, поскольку исполняемый файл получен в результате автоматизиро-
ванного перевода (компиляции) оригинального текста компьютерной 
программы на формализованный язык в виде чисел, а попытки вос-
создания исходных текстов программ (декомпиляция) из исполняемых 
файлов не ведут к полному восстановлению оригинального текста 
программы.

3. Нельзя устанавливать факт нарушения авторского права на ком-
пьютерную программу и осуществлять идентификацию компьютерных 
программ, исследуя исполняемые файлы и их вероятные исходные 
коды, полученные в результате декомпиляции исполняемых файлов, 
поскольку в результате декомпиляции невозможно получить полный 
оригинальный текст программного продукта.
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4. При назначении судебных экспертиз компьютерных программ 
как объектов авторского права на исследование проверяемый объект 
и объект сравнения должны быть представлены в виде исходного кода 
(текстов программ). Только в таком случае можно проводить их срав-
нительное исследование как объектов авторского права и устанавливать 
их идентификацию.

5. Для создания благоприятных условий для технического прогресса 
в Украине в сфере использования информационных технологий пред-
лагается ввести обязательную регистрацию в Украине компьютерных 
программ путем внесения изменений в ч. 2 ст. 11 Закона Украины “Об 
авторском праве и смежных правах” и изложить ее в такой редакции: 
“Для возникновения и осуществления авторского права не требуется 
регистрация произведения (кроме компьютерных программ) или лю-
бое другое специальное его оформление, а также выполнение любых 
других формальностей”. Более действенным способом может служить 
исключение компьютерных программ из перечня объектов авторского 
права и включение их в перечень объектов промышленной собствен-
ности (изобретений и полезных моделей).
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т.м. бараев

Одесское обл. бюро судебно-медицинской экспертизы

уЧеНие Н.и. пирОгОВа Об ОгНестрельНОй  
раНе и егО зНаЧеНие для сОВремеННОй  

судебНО-медициНскОй практики  
(к 140-летию со дня рождения м.и. райского)

Великий русский анатом и хирург, основоположник военно-полевой 
хирургии Николай Иванович Пирогов принимал участие в судебно-
медицинской практике. Он работал в составе Медицинского совета в 
качестве эксперта при проведении сложных экспертиз. В 1846 г. — издал 
атлас “Анатомические изображения человеческого тела, назначенные, 
преимущественно для судебных врачей”, где особое внимание уделя-
лось топографии органов брюшной и грудной полостей.

Большое значение имеет для современной практики судебной ме-
дицины учение Пирогова об огнестрельной ране. В гл. V (Нарушение 
целости тканей. Раны) своего фундаментального труда “Начала общей 
военно-полевой хирургии, взятые из наблюдений военно-госпитальной 
практики и воспоминаний о крымской войне и кавказской экспеди-
ции”, Николай Иванович заложил основы раневой баллистики: “Масса, 
скорость и меткость — вот три условия, которыми определяется вообще 
степень разрушительного действия метательных тел” [5]. По его мне-
нию, сила выстрела зависела также от формы снаряда, устройства ору-
жия, силы и степени давления, производимыми газами на метательный 
снаряд во время выстрела [6]. Пирогов задолго до исследований других 
ученых говорил о зонах поражения тканей при воздействии ранящего 
снаряда: раневой канал, зона первичного некроза, бокового удара и мо-
лекулярных сотрясений: “Военное оружие разделяет органическую часть 

9 СудебнО-МедИЦИнСкАЯ 
экСпеРТИзА
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или прямо, т.е. проникая само непосредственно между разделяемыми час-
тичками, или же только посредством сотрясений, распространяющихся 
издалека” [3]. При этом он образно сравнивал действия огнестрельных 
снарядов с метеоритами: “Астероиды раскаляются от трения их частиц 
с атмосферою. Во всяком случае чрезмерная быстрота давления, с кото-
рою действует такой снаряд на наши ткани, сходна с разрушительным 
действием на них огня или раскаленного железа” [4].

Каждая огнестрельная рана является первично инфицированной, 
склонной к нагноению, а значит — к интоксикации (“отравлению”). 
Ссылаясь на Амбруаза Паре, Пирогов пишет: “Прежде считали огне-
стрельные раны отравленными и выжигали их кипящим маслом и раска-
ленным железом… Старинные врачи, считая огнестрельные раны отрав-
ленными, были не так далеко от правды, как это всем казалось со времен 
А. Паре. Мы начинаем теперь во всех ранах находить источники отрав и 
самородных ядов” [7]. Поэтому в зависимости от времени, прошедшего 
с момента нанесения раны и проводившегося лечения, эксперт может 
констатировать различные изменения в тканях. Однако в любом слу-
чае они будут иметь признаки воспаления и нагноения в первые дни, 
ганулирования или рубцевания — в более поздние сроки.

Классическое и всестороннее описание огнестрельной раны было 
сделано в доантисептическую эпоху, когда Н.И.Пирогов имел возмож-
ность проследить все фазы и особенности естественного течения ране-
вого процесса от начала до исхода. В современных условиях это сделать 
труднее, т.к. пострадавшие обычно начинают получать антибиотики, 
обезболивающие средства и противошоковую терапию в раннем перио-
де. Кроме этого, в наши дни раненый — это человек, который уже в 
детском и более позднем возрасте обычно подвергался неуправляемому 
антибактериальному лечению, прививкам и различным воздействиям 
“цивилизации”, приводящим к существенным изменениям в иммун-
ной системе и реактивности организма. Поэтому течение раневого 
процесса у них значительно отличается от “пироговской классики”. 
Это обстоятельство делает ее еще более наглядной для современного 
судебно-медицинского эксперта в качестве пособия по изучению огне-
стрельной раны во всей ее сложности и многогранности. Прежде всего 
это относится к исследованию входного и выходного отверстий.

Пирогов задает вопрос: “Существует ли какое-нибудь различие 
между отверстиями входа и выхода пули?.. Все мои наблюдения и опыты 
убедили меня, наконец, что различие в наружном виде пулевых отвер-
стий зависит не от одной, а нескольких причин, действующих иногда 



550

вместе, иногда порознь, а именно: а) от различного напряжения кожи;  
б) от свойств подкожного жирового слоя; в) от свойств ткани, к кото-
рой прилегает жирная подстилка; г) от повреждения кости; д) от силы 
выст рела и направления пули” [8]. И отвечает: “Как бы различен ни был 
наружный вид пулевых ран, их всех можно подвести (более или менее) под 
следующие разряды: а) Отверстие входа бывает: 1) круглое, ровное, как 
бы выбитое резцом; 2) кругловатое, с неровными, разорванными краями и 
трещинами; 3) неправильное, угловатое, также с неровными, разорван-
ными краями. Во всех трех видах кусочек кожи выбивается пулею из 
входного отверстия, и потому ранка входа всегда соединена с потерею 
существа кожи. b) Отверстие выхода бывает: 1) в виде простой про-
дольной расщелины; 2) в виде ранки от прокола троакаром или пиявочного 
укуса; 3) в виде четырехугольной трещины с клапанчиком такого же вида 
(четырехугольным); 4) крестообразное или Х-образное с 2–4 лоскутками…  
На крае входного отверстия иногда можно заметить и узкую темнова - 
тую полоску истонченной кожи…” [9]. Пирогов также дает детальное 
описание входных и выходных отверстий огнестрельных ран, нанесен-
ных с различного расстояния.

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося 
деятеля отечественной судебной медицины профессора, полковника 
медицинской службы Михаила Ивановича Райского. Почти четверть 
века его научно-исследовательская деятельность была посвящена су-
дебно-медицинской травматологии, главным образом, огнестрельных 
повреждений. С 1941 по 1949 г. он занимал должность начальника ка-
федры судебной медицины ВМедА. Поэтому его по праву можно счи-
тать главным последователем Н.И. Пирогова в изучении огнестрельной 
раны (в прикладном для судебной медицины отношении).

Райский подчеркивал, что “определение, где пуля вошла и где вышла, —  
основная задача эксперта”. Вот его описание входного и выходного от-
верстий при огнестрельных повреждениях, нанесенных с неблизкого 
расстояния. Входное отверстие по форме круглое или овальное; соот-
ветствующий участок кожных покровов выбит и отсутствует, налицо 
минус-ткани; дугообразные края круглого отверстия сложить нельзя. 
Выходное отверстие неправильной линейно-извилистой, дугообраз - 
ной, типа угла, реже звездчатой формы; почти, как правило, кожа 
только разорвана, минус-ткани нет; противоположные края легко 
сближаются, точно прилегают друг к другу и закрывают отверстие. 
Размеры входного отверстия довольно постоянны, несколько меньше 
пули; при калибре 7,62 мм отверстие имеет около 5–6 мм в диаметре. 
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Выходное отверстие имеет резко колеблющуюся линейную длину раз-
рывов, от 5–8 до 10–15 мм и больше. Края входного отверстия всегда 
имеют ободок осаднения эпидермиса и прилежащего кориума, часто на 
протяжении какой-то части отверстия по краю; также имеется ободок 
загрязнения — отложение копоти и грязи на осадненной поверхности 
эпидермиса и кориума, образующих начало пулевого канала. Края вы-
ходного отверстия, как правило не имеют ободка осаднения эпидермиса 
загрязнения нет. М.И. Райский подчеркивает, что распознавание входа 
и выхода пули всегда проводится по совокупности показателей [2].

Наследие Пирогова и Райского, связанное с изучением огнестрель-
ной раны в прикладном для судебной медицины значении, является 
классикой и находит свое каждодневное применение в наши дни. В ру - 
ководстве В.В. Хохлова по судебной медицине (2010 г.) отмечено: 
“Дефект ткани — один из основных признаков входного раневого огне-
стрельного отверстия. В исключительных случаях дефект ткани может 
образоваться и у выходного раневого отверстия. Размеры входного пулевого 
отверстия, как правило, несколько меньше диаметра пули вследствие 
того, что кожа эластична, а мягкие ткани, кроме того, после повреж-
дения сокращаются… Пояски осаднения, обтирания и металлизации рас-
полагаются в одном и том же месте по краю входной огнестрельной раны, 
однако они различны по своей морфологии…Признаки выходного пулевого 
отверстия следующие: отсутствие дефекта ткани, отсутствие обод-
ков осаднения и обтирания, неровные края, иногда вывернутые кнаружи, 
щелевидная, неправильная форма выходного отверстия. Перечисленные 
признаки позволяют дифференцировать входное и выходное пулевые от-
верстия (при выстрелах с неблизкой дистанции)” [10].

В течение последних 40 лет, имея личный опыт наблюдения и ле - 
чения более 5 тысяч ран у пострадавших разного пола, возраста и 
национальности, нанесенных, как огнестрельным, так и холодным 
оружием в различных климато-географических условиях, во время 
боевых действий и в мирное время, почти не видно было развернутого 
фазового течения раневого процесса в классическом варианте, описан-
ном Пироговым. Причины этого отмечены выше. Следует признать, 
что современные виды огнестрельного оружия обладают большой 
разрушительной способностью и могут приводить к значительным 
повреждениям органов, тканей и структур. Высокоскоростные пули 
калибра 5,56 и 5,45 мм (винтовка М-16, автоматы АК-74, АН-94) при 
выстреле с расстояния 10–100 м, попадая в объект, оказывают взрывное 
воздействие. При огнестрельном переломе выходное отверстие может 
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достигать размеров 90×150 мм, на протяжении 280 мм определяется 
зона раздробленного перелома [1]. Эти сведения подтверждают вывод 
Н.И. Пирогова о том, что особенности морфологии и патологии ран во 
многом определяются качественными характристиками огнестрельного 
оружия.

Таким образом, учение Н.И. Пирогова об огнестрельной ране, 
дополненное работами М.И. Райского в прикладном для судебно-
медицинской экспертизы значении, не утратило своей значимости 
в наше время и остается базовым при судебно-медицинском осви-
детельствовании живых лиц, пострадавших в результате применения 
огнестрельного оружия.
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экспертиза биОлОгиЧеских ОбъектОВ ЧелОВека 
В классификации судебНых экспертиз

Рассмотрены аспекты судебно-медицинской экспертизы в России и ее 
вид: экспертиза вещественных доказательств, формирование в ее рамках 
биологической экспертизы тканей и выделений человека (Сбэ). показаны 
возможности Сбэ этих следов. предложено ее включить как род в класс 
биологических экспертиз (зоологическая, ботаническая, ихтиологическая 

и др. роды экспертизы).

Рассматривая современное состояние судебной экспертизы следует 
отметить, что при формировании ее методов и методик нет ограничений 
круга специальных наук. Экспертиза и предназначена для творческого 
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применения данных многих наук в целях выполнения задач, стоящих 
перед органами предварительного расследования и судом. Создание и 
развитие новых классов, родов и видов экспертизы обусловлено в пер-
вую очередь научно-техническим прогрессом: новыми достижениями 
естественных и технических наук, совершенствованием существующих 
и разработкой новых научно-технических средств и методов путем ис-
пользования знаний математики, современных технологий и т.д. Это 
относится и к становлению судебно-биологической экспертизы тканей 
и выделений человека.

Как одно из средств научного познания, классификация способ-
ствует изучению материальных объектов, явлений и процессов, устанав-
ливая закономерности их развития. Выступает и в роли средства сис-
тематизации знаний о методах и сущности экспертных исследований. 
Изучая данный вопрос, проф.Т.В. Аверьянова, отмечала, что при всей 
разноплановости многих классификаций в экспертизе, неоднозначно-
сти их, все они “призваны обеспечить консолидацию знания в целом 
и его отдельных элементов (блоков), способствуя в первую очередь 
удовлетворению потребности в сборе, анализе и использовании соот-
ветствующей информации” [1, с. 300]. Мы согласны с этим суждением 
и полагаем, что в настоящее время назрела и необходима потребность 
в упорядочении и систематизации знаний в области биологических 
исследований объектов, происходящих от человека.

Наиболее значительным (по количеству этих объектов исследования) 
классом судебных экспертиз после криминалистических (в классифи-
кациях криминалистики) сегодня является класс судебно-медицинских 
(СМЭ) и психофизиологических экспертиз [2, с. 11–15]. Как известно, 
медицинская экспертиза исследует в своих рамках указанные объекты 
жизнедеятельности организма давно. Эта экспертиза получила правовой 
статус в России еще в 1715 г. (Артикул Воинский — арт. 154, Морской 
устав Петра І) и более двух веков была единственной в стране. В 1832 г.  
Свод законов России кодифицировал законодательство по судебной 
медицине, тогда же появился и первый отечественный учебник С.А. Гро- 
мова “Краткое изложение судебной медицины для академического и 
практического употребления”, а в 1847 г. — “Начертания судебной ме-
дицины для правоведов” Г.И. Блосфельда [3, с. 10–11]. При становлении 
криминалистики (начало ХХ в.) происходило формирование ее экспер-
тиз (но в конце ХІХ в. уже проводились экспертизы документов).

Нельзя не учитывать, считали ученые А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков, 
давно сложившуюся практику самостоятельного существования наук 
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судебной медицины и психиатрии, подтвердивших их необходимость. 
Эти науки — полезны и животворны для методов, средств, приемов и 
рекомендаций криминалистики, иногда органически включаясь в них, 
как, например, использование данных судебной медицины в тактике 
осмотра места происшествия и т.д. [4, с. 7–8]. Дополним, что и в разра-
ботку учения о следах человека, их систематизацию как биологических 
объектов, судебные медики внесли определенный вклад, как и вклад в 
исследование формы следов крови на различных объектах, условий и 
механизма следообразования и др.

В свою очередь судебно-медицинская экспертиза, как род, подраз-
деляется на такие виды экспертиз: освидетельствование живых лиц, 
экспертиза трупов, экспертиза вещественных доказательств (курсив 
наш Т.Ш.), экспертиза по медицинским документам. С учетом этих 
групп объектов названы и отделы Бюро СМЭ Минздрава России в 
регионах[5].

При этом объекты экспертизы вещественных доказательств, имея 
биологическое происхождение, представляющие собой следы крови, 
волосы, иные ткани, а также выделения человека, исследуются не 
только в биологических отделах, отделениях экспертных учреждений 
Министерства здравоохранения, но и в Министерствах внутренних дел 
и обороны России.

Еще в Х1Х веке в связи с резко возросшим числом изучаемых 
биологических объектов, с появлением новых методов, накоплением 
и дифференциацией знаний в России возникли многие специальные 
науки биологического профиля (эмбриология, гистология, микро-
биология и др.). В ХХ в. в биологии сформировалось представление  
о качественно различных уровнях организации жизни: молекулярном —  
биохимия, молекулярная биология и др.; клеточном — цитология; 
организменном — анатомия, физиология, эмбриология. Стремление  
к целостному познанию всего живого привело к прогрессу наук гене-
тики, эволюционного учения и др. [6, с. 141].

Все возрастающее значение биологии и ее методов для медицины 
и ее отраслей (успехи молекулярной биологии, вскрывшей химические 
основы наследственности: строение ДНК, генетический код и др., 
оказавшиеся универсальными для всех организмов); проникновение 
в них идей и методов точных наук выдвинули биологию с середины 
ХХ века на передовые рубежи естествознания. Указанное привело  
к развитию биологических исследований в рамках судебно-медицинской 
экспертизы (как ее вида — исследование вещественных доказательств)  
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в экспертных учреждениях Министерства здравоохранения (с 20-х гг. 
ХХ в.) и позднее в системе Министерств юстиции, обороны и внутрен-
них дел СССР.

Так, во ВНИИСЭ Минюста (ныне РФЦСЭ при МЮ РФ) в 70-х гг.  
ХХ в. в связи с дифференциацией судебной экспертизы различных  
объектов на отдельные виды происходит становление судебно-биоло-
гической экспертизы объектов растительного и животного происхож-
дения, выделения (СБЭ) из экспертизы криминалистической. Тогда 
же актуальным стоял вопрос о месте экспертных исследований био-
логических объектов — живых организмов, их остатков, продуктов 
жизнедеятельности, и методологической основы этого вида экспертиз 
(на нее претендовали криминалистика и биология) [7, с. 2–3].

Ведущий ученый ВНИИСЭ В.С. Митричев замечал: специфическая 
черта судебной биологии, вопросы ее экспертизы базируются именно 
на биологических закономерностях, не изучаемых и не могущих быть 
изученными в рамках криминалистики, физики, химии и иных наук. 
Дифференциацию задач криминалистической и судебно-биологиче - 
ских экспертиз в исследовании биологических субстанций следует про-
водить, по его мнению, по признаку методологии, лежащей в основе 
решения конкретных задач экспертизы. Эти взгляды приняли и другие 
ученые [8, с. 5–6].

Разделяя эту позицию, считаем, что каждый вид судебной экспер-
тизы в своем развитии опирается на свою научную основу (отрасль 
специальных знаний), собственную методологию. Так, становление 
судебно-медицинской экспертизы осуществлялось на положениях 
науки судебной медицины и общей (материнской) науки медицины, а 
также и биологии, и ее специальных отраслей, и прочих наук. В свою 
очередь судебно-биологическая экспертиза объектов, происходящих от 
человека, сформировавшись в недрах судебно-медицинской экспертизы 
как ее вид, опиралась не только на ее теоретические положения, но и 
на достижения таких отраслей биологии как генетика, биохимия, био-
физика, цитология и ряда других.

Вследствие этого можно утверждать: самостоятельная роль судебно-
биологической экспертизы объектов человека проявляется в ее пред-
мете и объектах исследования, в совокупности методов и методик, 
специально разработанных в данной области и применяемых специ-
альных знаний.

Вместе с тем и сегодня учебники, пособия криминалистики и су-
дебной экспертизы относят к классу судебно-биологических экспертиз 
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лишь роды экспертиз: ботаническая, зоологическая, ихтиологическая  
и др., проводимые в основном в экспертных учреждениях при Минюсте 
РФ, а зоологическая, ботаническая (названы в пр. МВД № 21, 511- 
2005) — и в экспертно-криминалистических центрах МВД РФ, раз-
деляемые на виды по объектам исследования[9, с. 364]. Экспертизы 
относящихся к человеку биологических объектов (в т.ч. и запаховые 
следы) в этот класс не включены, что не логично, на наш взгляд, и 
противоречит положениям биологической науки.

Разумеется, указанное можно объяснить сложившейся традицией —  
разделением производства экспертиз между экспертными учрежде-
ниями страны. Однако, полагаем, не имеет значения, в каком ведом-
стве производят экспертизы биологических объектов, происходящих 
от человека (как это уже и складывается на практике), а речь идет о 
систематизации — приведении в систему, упорядочении знаний о био-
логических субстанциях — следах человека, и унификации методов и 
методик исследований в рамках определенного класса. Существующее 
положение вносит лишь путаницу даже на уровне терминологии: назна-
чение судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств, 
например, по следам крови в Бюро СМЭ или судебно-биологической 
экспертизы этих же следов в ЭКЦ МВД. На наш взгляд, это вызывает 
искусственный барьер у практических работников при назначении 
экспертизы и определении местонахождения экспертного учреждения, 
его возможностей. К тому же, это противоречит и основаниям класси-
фикации экспертиз по объектам исследования.

Наблюдаем некий парадокс: судебно-биологическая экспертиза 
тканей и выделений человека существует, но к какому классу экспер-
тиз относится, непонятно. В системе науки судебной медицины и в 
ведомственных актах Минздрава РФ, в учебниках для юристов медики 
традиционно указывают деление СМЭ на уже названные виды, в т.ч. 
вещественных доказательств [10, с. 7–8], не определяя ее вид: “судеб-
но-биологическая экспертиза”.

Биологические объекты (следы): кровь и иные ткани (волосы, кос - 
ти и пр.); семенная жидкость, пот и другие выделения человека, не-
оправданно относятся к медицинскому исследованию вещественных дока-
зательств [11, с. 213–266] (курсив наш Т.Ш.), что не отвечает по форме 
и сути предмету и объектам фактически проводимых исследований, а 
также и используемым методам. При этом экспертиза запаховых следов 
человека вообще как бы остается вне классификации, хотя некоторые 
авторы пытались ее отнести к классу криминалистических экспертиз, 
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что неверно, поскольку названные объекты являются биологическими, 
как и методы их исследования.

Как нам представляется, экспертизу вещественных доказательств 
следовало бы называть точнее судебно-биологической — СБЭ (курсив 
наш Т.Ш.); т.к. ее столь общее название, принятое в судебной медици-
не, может относиться к любой экспертизе: баллистике и исследованию 
холодного оружия, к почерковедению и т.д. Если же исходить из смысла 
уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, то в названии данного 
вида экспертизы словосочетание “вещественные доказательства” сов-
сем некорректно, поскольку эксперты исследуют лишь некие объекты 
(еще не доказательства) — изъятые следы и образцы, получаемые 
следствием у подозреваемых, а их свойства на момент назначения экс-
пертизы скрыты, неизвестны, но которые следствие предположительно 
считает относящимся к расследуемому событию. Эти объекты только 
в дальнейшем (в том числе и после получения заключения эксперта) 
могут быть признаны следствием (или нет) вещественными доказа-
тельствами. Об этом следователь выносит в соответствии с законом 
специальное постановление, как правило, после проведения основной 
массы следственных действий и экспертиз, убедившись в относимости 
следов и объектов к уголовному делу.

Кроме того, в экспертной системе Минздрава РФ функционируют 
биологические лаборатории (отделения), решающие задачи определе-
ния видовой принадлежности объектов живому организму (человеку 
или животному), их групповой и половой дифференциации либо отож-
дествления человека по следам-веществам, продуктам жизнедеятель-
ности его организма; исследуют кровь, частицы органов, тканей, волос, 
выделения и изучают их свойства [12, с. 325–326,]. Следовательно, ис-
следуют объекты и человека, но и животных. При этом практикующие 
эксперты-медики и биологи, как в экспертных учреждениях Минздрава 
(Бюро СМЭ), так и в МВД (ЭКЦ, ЭКУ) считают и называют эксперти - 
зу данных объектов биологической, исходя из происхождения объектов  
(и учитывая приведенные выше доводы). Однако указанное название 
закреплено пока лишь в ведомственных нормативных актах МВД Рос-
сии и в экспертных методиках ГУ Экспертно-криминалистического 
центра МВД России [13, с. 24, с. 72].

В настоящее время новые Правила исследования таких объектов в 
Российском Центре судебно-медицинской экспертизы (РЦСМЭ) еще 
не разработаны. В ЭКЦ МВД России в соответствии с планом НИР про-
ведена паспортизация экспертиз, осуществляемых в системе органов 
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внутренних дел. Наряду с прочими, определен и статус биологической 
экспертизы тканей и выделений человека и животных; отдельных ее 
видов, что соответствует, на наш взгляд, и современному состоянию 
данных исследований. Разработчики приказа МВД № 21-2005 г. экс-
пертизу запаховых следов человека (ранее известная, как одороло-
гическая) с учетом биологической природы этих объектов отнесли к 
биологическим исследованиям. Так, этому виду экспертизы отведено 
самостоятельное место в судебной экспертизе, что представляется нам 
корректным и научно обоснованным [14, с. 13–17].

Аспекты судебно-биологической экспертизы ранее подробно осве-
щены в ряде работ по исследованию объектов — следов человека [15, 
с. 76, 78]. Подчеркивая характер рассматриваемой экспертизы тканей 
и выделений человека в МВД (род класса СБЭ, а виды — по объектам: 
кровь, волосы, запаховые следы и т.д.) и вопросов, возникающих в свя-
зи с этим в следственно-судебной практике, полагаем крайне важным 
в настоящее время определиться в терминах и данной экспертизы, и 
судебно-медицинской экспертизы так называемых вещественных до-
казательств (вид рода СМЭ), их систематизации в рамках уголовного 
и гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, с целью теоретического обоснования 
определения места в классификации экспертиз в криминалистике и 
судебной экспертизе, исследования биологических объектов — тка-
ней и выделений (в т.ч. запаховые следы) человека, представляется 
целесообразным отнести как род экспертизы в существующий класс 
судебно-биологических экспертиз. В связи со сказанным приходим 
к выводу о необходимости соответствующего правового урегулирова-
ния данного положения на межведомственном уровне для устранения 
противоречия между устаревшей формой и фактическим содержанием 
экспертиз биологических объектов в экспертных учреждениях Мини-
стерства здравоохранения и других ведомствах России.
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резюме
На підставі викладеного, з метою теоретичного обґрунтування місця в класифікації 

експертиз в криміналістиці та судовій експертизі дослідження біологічних об’єктів —  
тканин і виділень (у т.ч. запахові сліди) людини, видається за доцільне віднести як рід ек-
спертизи до існуючого класу судово-біологічних експертиз. У зв’язку з цим підкреслюємо 
необхідність відповідного правового врегулювання даного положення на міжвідомчому 
рівні задля усунення протиріччя між застарілою формою і фактичним змістом експертиз 
біологічних об’єктів в експертних установах Міністерства охорони здоров’я та інших 
відомствах Росії.

Summary
For the purpose of the theoretical justification of the determining the place of the studies 

of biological objects — tissues and secretions (including scent marks) in the classification of 
examinations in criminalistics and forensic science, it seems appropriate to include it as a kind of 
examination in the existing class of forensic biological examination. In connection with this, an 
appropriate legal regulation of the concept at the interagency level is necessary to eliminate the 
contradiction between the outdated form and the actual content of the examinations of biological 
objects in the expert institutions of the Ministry of Health and other agencies of Russia.
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ВикОристаННя цитОлОгіЧНих препаратіВ  
В якОсті Об’ЄктіВ ідеНтифікацйНОгО 

дОсліджеННя із застОсуВаННям  
мОлекулярНО-геНетиЧНих метОдіВ

Розглянуто можливість використання цитологічного препарату в якості 
об’єкту молекулярно-генетичного дослідження новим способом.

Однією з найважливіших і найскладніших задач судово-медичної 
експертизи є отримання даних для всебічної характеристики об’єкту 
при дослідженні мінімальної кількості біологічного зразка. Впровад-
ження в судово-медичну практику цитологічних методів дослідження 
дозволило вивчати мікросліди біологічного походження, природу яких 
раніше не могли визначити через відсутність необхідних адаптованих 
методик дослідження саме мікрослідів [1]. Морфологічна, видова та 
статева різноманітності надали можливість диференціювати клітинні 
елементи різних органів та тканин організму людини, які виявляються 
на предметах-носіях [2].

Дослідження слідів біологічного походження в цілому залежить від 
їх розміру та кількості. У випадку виявлення мікрослідів на речових 
доказах перевага надається судово-цитологічному дослідженню, якість 
якого залежить від кількості та структурних характеристик клітин 
(наявності неушкодженого ядра та клітинної оболонки), проведення 
якого, однак, не дозволяє ідентифікувати особу на достатньому ймо-
вірнісному рівні.

У той же час, перед проведенням судово-медичних досліджень із  
використанням молекулярно-генетичних методів, які надають мож-
ливість провести ідентифікацію особи із ймовірністю на рівні 99,99%, 
необхідно виконання первинних досліджень для визначення наявності 
біологічного матеріалу, його видової належності та наявності ядровміс-
них клітин з метою надання висновку експерта повноти та обґрунтова-
ності відносно об’єкту, з якого виявилось можливим виділити геномну 
ДНК та провести її подальший аналіз. Крім того, проведення лише 
молекулярно-генетичних досліджень не завжди виправдано, оскільки 
при одержанні негативного результату залишається не визначеним 
питання, чим це може бути викликано: деградацією геномної ДНК, 
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втратою біологічного матеріалу під час підготовки проб або досліджен-
ням об’єкту, що не походить від людини [3].

Саме тому проведення сучасної ідентифікаційної експертизи за 
допомогою молекулярно-генетичних методів при дослідженні мікро-
слідів неможливо без попереднього застосування судово-цитологічних 
методів. У випадку надзвичайно малого розміру мікросліду, проведення 
попередніх досліджень вимагає використання всієї кількості наявного 
матеріалу для відповіді на поставлені перед експертами запитання  
у повному обсязі, і тому єдиним наявним речовим доказом по справі 
у таких випадках залишається цитологічний препарат на предметному 
склі.

Для визначення можливості застосування цитологічних препаратів 
у якості об’єктів для ідентифікаційного дослідження із застосуванням 
молекулярно-генетичних методів були проведені експериментальні 
дослідження, в якості об’єктів яких виступали цитологічні препара-
ти, виготовлені експериментальним шляхом з мікрослідів крові та 
пото-жирових виділень. Критеріями ефективності проведення іден-
тифікаційного дослідження із застосуванням молекулярно-генетичних  
методів були:

1. Мінімальна необхідна кількість ядровмісних клітин, з яких було 
можливим отримати “повний” ДНК-профіль, тобто одержання про-
дуктів ампліфікації за 15 мікросателітними локусами та локусом для 
визначення статевої належності Amel;

2. Кількісний вихід ДНК;
3. Придатність виділеної ДНК для аналізу методом ПЛР (можли-

вість отримання продуктів ампліфікації на матриці виділеної ДНК).
Екстракцію біологічного матеріалу проводили із застосуванням 

розробленого співробітниками кафедри способу, який передбачає ви-
користання спеціального пристрою — термошейкеру.

Облік клітин проводили із застосуванням світлового мікроскопу: 
враховували лише клітини з неушкодженою клітинною оболонкою та 
наявність ядра у таких клітинах.

З метою підвищення ефективності ідентифікаційного досліджен-
ня була розроблена методика проведення етапу лізису клітинної та 
ядерної оболонок безпосередньо на предметному склі, яка сприяє 
мінімізації втрат матеріалу при переносах з пробірки в пробірку. Ви-
ділення ДНК проводили з використанням набору “Wizard® Genomic  
DNA Purification Kit” згідно модифікованого протоколу “Genomic 
DNA Isolation”.
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Вимірювання концентрації виділеної ДНК визначали флюоромет-
ричним методом. Оцінювання якості виділеної ДНК не проводили у 
зв’язку з малою кількістю виділеної ДНК з метою уникнення втрат при 
проведенні електрофорезу в агарозному гелі.

Виділену геномну ДНК типували методом ПЛР за 15 гіперварі-
абельними мікросателітними локусами та локусом для визначення 
статевої належності Amel. Кількість циклів реакції становила 32. Роз-
ділення продуктів ампліфікації проводили з використанням пристрою 
3130 Genetic Analyzer. Аналіз продуктів ампліфікації з встановленням 
алелів проводили за допомогою програми “Gene Mapper ID Software 
Version 3.1”.

Для проведення “позитивної” ідентифікації особи, тобто одержан - 
ня продуктів ампліфікації за 15 мікросателітними локусами та ло-
кусом для визначення статевої належності Amel, із використанням 
модифікованих методик виділення геномної ДНК з ядровмісних клі-
тин, необхідно щонайменше 50 ядровмісних клітин в цитологічному  
препараті.

Як показали результати досліджень, кількісний вихід ДНК із ви-
користанням розробленого способу проведення етапу лізису, збільшив-
ся на 30,8±0,9% у порівнянні зі стандартними способами виділення.  
Зменшення втрат при виділенні ДНК пов’язано із мінімізацією перено-
су біологічного матеріалу з пробірки в пробірку за рахунок проведення 
процедури лізису клітинної мембрани та оболонки ядра безпосередньо 
на предметному склі.

У роботі Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи 
існує практика проведення дослідження надзвичайно малих за роз-
мірами мікрослідів біологічного походження, які в подальшому пла-
нується використовувати для ідентифікаційного аналізу молекулярно-
генетичними методами, коли наявність, вид та групу не визначають. 
У таких випадках з метою уникнення неминучих втрат біологічного 
матеріалу судово-цитологічне дослідження зводиться лише до конста-
тації факту наявності ядровмісних клітин, які можна буде дослідити 
молекулярно-генетичними методами. Це, в свою чергу, підвищує ймо-
вірність “позитивної” ідентифікації особи та ефективність вирішення 
поставлених судово-слідчими органами завдань перед судово-медич - 
ним експертом.
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резюме
Показана возможность использования цитологического препарата в качестве объекта 

молекулярно-генетического исследования. Новый способ проведения выделения ДНК 
из ядросодержащих клеток в цитологических препаратах позволяет увеличить количе-
ственный выход ДНК на 30,8±0,9% в сравнении со стандартными методиками.

Summary
It was proved, that cytological specimens can be examined using molecular-genetic 

methods. New developed method of DNA extraction from nuclei-containing cells in cytological 
specimens, decreases the loss of nuclei-containing cells on 30,8 ± 0,9% in comparison with 
standard methods.

б.і. яворський, судово-медичний експерт
р.г. кривда, канд. мед. наук, доцент, зав. відділенням

Одеське обл. бюро судово-медичної експертизи

експертНа ОціНка іНдиВідуалізуЮЧОї паНелі  
з 15 мікрОсателітНих лОкусіВ,  

яка ВикОристОВуЄться у судОВО-медиЧНій 
практиці україНи

Одним з найбільш актуальних напрямків удосконалення роботи 
судово-медичної служби як в Україні, так і в усьому світі на даний час 
є підвищення доказових можливостей експертизи, що є можливим 
завдяки активному впровадженню у експертну практику науково об-
ґрунтованих високотехнологічних методів дослідження. Для судової 
медицини як однієї з провідних експертних дисциплін переднім краєм  
науково-дослідницької діяльності можна вважати використання у 
практиці молекулярно-генетичних методів, серед яких найважливіше 
місце займає використання мікросателітних локусів геному людини та 
індивідуалізуючих панелей на їх основі [1].

Але практичне впровадження у судово-медичну повсякденність 
методів молекулярно-генетичної біології зустрічається з деякими пе-
решкодами, які заслуговують пильної уваги для їх найскорішого усу-
нення.
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Етнічна різноманітність населення України є чинником, що приму-
шує задаватися питаннями про ефективність і достовірність локалізації 
використовуваних в світовій практиці методів молекулярно-генетичних 
досліджень. Через відсутність систематизованих даних щодо основних 
популяційних та інформаційних (дискримінаційних) характеристик 
індивідуалізуючих панелей для української популяції експерти вико-
ристовують для розрахунку ймовірностей середні (консервативні) дані 
про розподіл частот зустрічальності алелів локусів для популяцій Росії, 
Європи та США, які надаються виробниками реагентів. Наприклад, 
фірма “ТАПОТИЛИ” (“ГосНИИгенетика”, Росія), пропонує розподіл 
частот алелів досліджуваних локусів для європеоїдного населення Росії; 
корпорація “Promega” (США) — для білих кавказоїдів; фірма “Applied 
Biosystems” (США) — для білих європеоїдів. Внаслідок цього можуть 
виникати помилки, пов’язані з переоцінкою або заниженням іденти-
фікаційної значущості отриманих даних у експертних висновках [2].

Окрім того, ініціативність та безсистемність впровадження моле-
ку лярно-генетичних методів у судово-медичну експертну практику в 
Україні привело до використання їх без належної наукової обґрунто-
ваності та юридичної бази, що, в свою чергу, зумовило деяке свавілля 
у питаннях вибору матеріалів і методів досліджень та інтерпретації їх 
результатів. Так, зараз у експертній практиці країни переважно вико-
ристовуються дві індивідуалізуючі панелі, одна з яких складається з 13 
мікросателітних локусів: D8S1179, HUMLIPOL, D3S1358, HUMTH01, 
HUMvWFII, HUMCYAR04, HUMCSF1PO, HUMTPOX, D19S253, PAH-
STR HUMF13B, HUMFES/FPS, HUMF13A, а друга з 15 аутосомних 
мікросателітних локусів: D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, 
ТНО1, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, TPOX, D18S51, 
D5S818, FGA. Використанню цих панелей в Україні бракує наукового 
обґрунтування та юридичної підтримки, що призводить до сумнівів та 
недовіри до методу молекулярно-генетичного аналізу іноді не тільки в 
нефахівців, а й у працівників судово-слідчих органів.

Тому впровадження цього методу у судово-медичну практику кон-
кретної країни, в тому числі України, повинно супроводжуватись 
комплексом науково-дослідницьких, юридичних та економічних за-
ходів, метою яких є створення відповідної бази для обґрунтування та 
формалізації роботи фахівця з молекулярно-генетичного аналізу.

Наукове обґрунтування використання будь-якої індивідуалізуючої 
панелі для судово-медичних молекулярно-генетичних досліджень по-
лягає в проведенні її комплексної експертної оцінки. Основою такої 
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оцінки є визначення основних параметрів інформативності локусів, які 
входять до складу індивідуалізуючої панелі, для кожної (конкретної) 
популяційної вибірки людей, які мешкають на території країни. Комп-
лексна експертна оцінка індивідуалізуючої системи дає можливість 
використання індивідуалізуючої панелі для відповідної популяційної 
вибірки, наукового обґрунтування і підвищення доказового значення 
експертних висновків при проведенні судово-медичних молекулярно-
генетичних експертиз із метою ідентифікації особи або встановлення 
біологічної спорідненості.

На даний час вже проведено експертну оцінку індивідуалізуючої 
панелі 13 монолокусних систем мікросателітних локусів, яка вико-
ристовується у практиці Одеського обласного бюро судово-медичної 
експертизи [3].

Варіабельність 15 аутосомних мікросателітних локусів: D8S1179, 
D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, ТНО1, D13S317, D16S539, D2S1338, 
D19S433, vWA, TPOX, D18S51, D5S818 та FGA, з яких складається 
мультиплексна індивідуалізуюча панель та аналогічні монолокусні 
тест-системи, що використовуються у практиці Одеського та Дніпро-
петровського обласних, Київського міського бюро СМЕ, для змішаних  
популяцій окремих регіонів України та змішаного популяційного ма - 
сиву України вивчалася раніше [4–7]. Враховуючи потреби право-
охоронних систем і цивільного судочинства України в застосуванні 
сучасних досліджень методом молекулярно-генетичного аналізу, можна 
вважати доцільним проведення експертної оцінки вказаної індивіду-
алізуючої панелі.

Для науково обґрунтованого та ефективного використання вище-
описаної індивідуалізуючої панелі при виконанні судово-медичних мо - 
лекулярно-генетичних експертиз та досліджень необхідним є прове ден- 
ня експертної оцінки, яка складається з двох етапів: встановлення алель - 
ного розподілу та оцінки основних параметрів інформативності мікро-
сателітних локусів, які входять до складу запропонованої панелі.

Першим етапом проведення експертної оцінки даної індивідуалізу-
ючої панелі було вивчення алельного різноманіття 15 аутосомних мікро-
сателітних локусів, що входять до складу відповідної мультиплексної 
індивідуалізуючої панелі та аналогічних монолокусних тест-систем.

Для цього створювали банк зразків рідкої крові неспоріднених 
представників змішаних популяцій мешканців міст Одеси, Києва, До-
нецька, Дніпропетровська і відповідних областей. Вибірки з 237 неспо-
ріднених представників змішаної популяції м. Одеси і Одеської області, 
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з 208 — міста Києва і Київської області, з 311 — м. Дніпропетровська 
і Дніпропетровської області були сформовані із зразків рідкої крові, 
отриманих у Одеському обласному, Київському міському та Дніпропет-
ровському обласному бюро СМЕ в ході проведення судово-медичних 
досліджень. Вибірка з 144 неспоріднених представників змішаної попу-
ляції м. Донецька і Донецької області була сформована із зразків крові, 
отриманих у науково-дослідному експертно-криміналістичному Центрі 
МВС України у Донецькій області при проведенні судово-медичних 
молекулярно-генетичних досліджень.

Зразки крові зберігалися з антикоагулянтом (0,5 М розчин ЕДТА, 
pH 8,0 або 3,8%-й розчин цитрату натрію) у холодильнику не більше 
2–3 днів за температури +4°С [8, 9].

Геномну ДНК виділяли з зразків рідкої крові за допомогою набору 
“NucleoSpin®Blood” для виділення геномної ДНК фірми “MACHEREY-
NAGEL” (Німеччина) відповідно до рекомендацій, які додаються ви-
робниками [10].

Концентрацію виділеної при використанні набору “NucleoSpin® 
Blood” ДНК вимірювали флюориметрично за допомогою ДНК-флюо-
риметра Hoefer DyNA Quant™200 (“Hoefer Scientific Instruments”, США),  
згідно з інструкцією до приладу.

Виділену геномну ДНК типували методом ПЛР за 15 гіперваріа-
бельними мікросателітними локусами: D8S1179 (хромосома 8), D21S11 
(хромосома 21q11.2-q21), D7S820 (хромосома 7q11.21-22), CSF1PO 
(хромосома 5q33.3-34), D3S1358 (хромосома 3p), ТН01 (хромосома 
11р15.5), D13S317 (хромосома 13q22-31), D16S539 (хромосома 16q24-
qter), D2S1338 (хромосома 2q35-37.1), D19S433 (хромосома 19q12-13.1), 
vWA (хромосома 12p12-pter), TPOX (хромосома 2p23-2pter), D18S51 
(хромосома 18q21.3), AMEL (хромосома X: p22.1-22.3; хромосома Y:  
p11.2), D5S818 (хромосома 5q21-31), FGA (хромосома 4q28), які вхо-
дять до складу мультиплексної системи індивідуалізуючої панелі “Amp 
FlSTR®Identifiler” (“Applied Biosystems”, США).

При проведенні ПЛР здійснювали негативний контроль (реакційна 
суміш містила всі компоненти, окрім ДНК) і позитивний контроль (ре-
акційна суміш містила ДНК із відомим набором алелів за кожним локу-
сом). Використовували розчини контрольної ДНК, надані виробниками 
реагентів. Дослідження здійснювали з використанням термо циклерів 
“GeneAmp® PCR 2720” (“Applied Biosystems”, США), “РТС-220 DNA 
Engine Dyad” (Bio-Rad, США) та “MJ Research PTC-200” (США), згідно 
з наведеними інструкціями.
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Проводили автоматичний аналіз продуктів ампліфікації 15 мікроса-
телітних локусів індивідуалізуючої панелі і розділення флуоресцентно-
мічених ПЛР-фрагментів у 4 капілярних матрицях методом капілярного 
гель-електрофорезу з полімером POP-4TM за допомогою автоматичного 
генетичного аналізатору 3130-Genetic Analyzer (“Applied Biosystems”, 
США), згідно з наведеними інструкціями.

Статистичний аналіз отриманих результатів проводили з викорис-
танням програмних продуктів PowerStats V12 (“Promega Corporation”, 
USA) [11] і Arlequin ver. 2.000 [12].

Для кожної досліджуваної популяційної вибірки встановлені час-
тоти зустрічаємості алелів локусів, які входять до складу вказаної інди-
відуалізуючої панелі. Аналіз алельного поліморфізму вказаних локусів 
при дослідженні представників змішаних популяцій показав, що усі 
локуси є поліморфними. Характер розподілу частот зустрічальності 
алелів не відрізняється від аналогічних у світових популяціях, та має 
уні- або бімодальний характер.

При проведенні порівняльного аналізу генетичного поліморфізму 
15 аутосомних STR-локусів чотирьох популяційних вибірок не було ви-
явлено статистично значущих відмінностей розподілу частот алельних 
варіантів, що дає змогу зробити висновки про високу гомогенність 
популяційних вибірок представників змішаних популяцій мешканців 
зазначених міст і відповідних областей.

Дані поліморфізму досліджених 15 мікросателітних локусів вказу-
ють, по-перше, на можливість формування змішаного популяційного 
масиву, що являє собою адекватний зріз із реально існуючої популя-
ційної ситуації в Україні; по-друге, дає змогу використання частотного  
розподілу змішаного популяційного масиву для розрахунку ймовір-
ностей при проведенні судово-медичних молекулярно-генетичних 
експертиз із метою ідентифікації особи та встановлення біологічної 
спорідненості у експертних установах України.

На підставі результатів цього аналізу сформований об’єднаний по-
пуляційний масив України (900 осіб).

Частоти зустрічальності алелів 15 досліджуваних STR-локусів, які 
входять до складу мультиплексної індивідуалізуючої панелі, в об’єд-
наному популяційному масиві розраховували з використанням прог-
рамного продукту PowerStats V12 (“Promega”, США). Дані про розпо - 
діл алелів наведені в табл. А.1.

В процесі дослідження були встановлені параметри критеріїв по-
ліморфізму досліджуваних популяційних вибірок та об’єднаного по-
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пуляційного масиву України — середня очікувана гетерозиготність Ho, 
середня спостережувана гетерозиготність He. Була проведена перевірка 
на відхилення генотипних частот 15 досліджуваних локусів від РХВ із 
використанням комп’ютерної програми Arlequin ver. 2.000 (табл. 1).

Перевірка на відхилення генотипних частот 15 досліджуваних ло-
кусів від РХВ не виявила значного відхилення від рівноважного стану. 
Значення Ho та He статистично не відрізняються, що підтверджує 
вірність нульової гіпотези, тобто досліджувана популяційна вибірка 
відповідає рівновазі Харді–Вайнберга. Змішана популяція об’єднаного 
популяційного масиву мешканців України є збалансованою, її генетич-
на структура не порушена.

Аналіз алельного поліморфізму локусів вказаної індивідуалізуючої 
панелі при дослідженні цього масиву показав, що усі локуси є висо-
кополіморфними. Характер розподілу частот зустрічаємості алелів не 
відрізняється від аналогічних у світових популяціях та має уні- або 
бімодальний характер.

Обчислені стандартні популяційно-статистичні показники та пара-
метри інформативності дослідженої індивідуалізуючої панелі для окре-
мих досліджених популяцій. Аналіз показав, що для всіх досліджених 
популяцій локуси вказаної панелі мають високі значення дискриміну-
ючого потенціалу PD: від 0,908 до 0,966 у Одеській, від 0,911 до 0,968 у 
Київський, від 0,904 до 0,965 у Донецькій, від 0,903 до 0,972 у Дніпро-
петровській популяційних вибірках в 12 з 15 досліджуваних локусів.

Таблиця 1.  Деякі характеристики частот зустрічальності алелів та параметри 
інформативності 15 мікросателітних локусів ДНК для змішаних 
популяцій досліджених регіонів (міст та відповідних областей) та 
об’єднаного популяційного масиву (О.П.М.) України

Популяція
Характеристики

He Ho PE Q

Одеська 0,78662 0,78481 1,85·10–4

1:1016

Київська 0,79038 0,78782 2,14·10–4

Донецька 0,78723 0,79898 3,70·10–4

Дніпропетровська 0,79070 0,78371 2,40·10–4

О.П.М. України 0,78919 0,78739 2,00·10–4

Примітка: He — середня очікувана гетерозиготність; Ho — середня спостережувана 
гетерозиготність; PE — виключаючий потенціал; Q — можливість розрізнення двох осіб 
(ймовірність випадкового збігу генотипів).
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Обчислені комбіновані величини виключаючого потенціалу РЕ ло-
кусів вказаної індивідуалізуючої панелі (див. табл. 1). Сила виключення 
за 15 локусами становить 99,999999999999999%.

Встановлено, що значення дискримінуючого потенціалу PD ви-
вченої системи 15 мікросателітних локусів у популяційних вибірках 
дорівнює:

– у Одеській 0,9999999999999999877,
– у Київський 0,9999999999999999830,
– у Донецькій 0,9999999999999999974,
– у Дніпропетровській 0,9999999999999998800,

тобто ймовірність випадкового збігу мультилокусного генотипу за 15 
поліморфними локусами у двох індивідуумів, обраних з досліджуваних 
популяційних вибірок, приблизно становить 1:1016 осіб.

Обчислені стандартні популяційно-статистичні показники для дос - 
лідження об’єднаного популяційного масиву України. Аналіз показав, 
що для цього масиву має місце високий дискримінуючий потенціал 
локусів вказаної індивідуалізуючої панелі (значення PD>0,9, які змі-
нюються у діапазоні від 0,906 до 0,966, визначаються у 12 із 15 дослід-
жуваних локусів).

Обчислено, що для вибірки об’єднаного популяційного масиву 
України комбінована величина виключаючого потенціалу PE становить 
2·10–4, сила виключення за 15 локусами 99,99999999999999%.

Встановлено, що значення дискримінуючого потенціалу PD вивче-
ної панелі 15 мікросателітних локусів у вибірці об’єднаного популяцій-
ного масиву України дорівнює 0,99999999999999998, тобто ймовірність 
випадкового збігу мультилокусного генотипу за 15 поліморфними ло - 
кусами у двох індивідуумів, обраних із досліджуваних популяційних 
вибірок, приблизно становить 1:1016 осіб.

На підставі наведеного можна дійти висновків:
1. На матеріалі 900 неспоріднених представників змішаної по-

пуляції мешканців України створено референтну базу даних частот 
зустрічальності алелів 15 аутосомних мікросателітних локусів (D8S1179, 
D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, ТНО1, D13S317, D16S539, D2S1338, 
D19S433, vWA, TPOX, D18S51, D5S818, FGA), що входять у склад ін-
дивідуалізуючої панелі.

2. Експертна оцінка вказаної індивідуалізуючої панелі показала, що 
для об’єднаного популяційного масиву України характер розподілу час-
тот зустрічальності алелів вказаних локусів дозволяє використовувати 
встановлені частотні характеристики досліджуваних локусів індивіду-
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алізуючої панелі як опорні параметри при розрахунках ймовірностей 
у ході судово-медичних молекулярно-генетичних експертиз з метою 
ідентифікації особи та встановлення біологічної спорідненості у екс-
пертній практиці України.

3. Результати аналізу інформативності досліджуваної індивідуалізу-
ючої панелі (виключаючий потенціал PE дорівнює 2·10–4, сила виклю-
чення за 15 локусами 99,99999999999999%, дискримінуючий потенціал 
панелі PD дорівнює 0,99999999999999998, можливість розрізнення 
двох осіб складає 1:1016 людей) дають можливість використовувати її 
при проведенні судово-медичних молекулярно-генетичних експертиз 
і досліджень з метою ідентифікації особи та встановлення біологічної 
спорідненості у експертній практиці України.

Практичні рекомендації. При проведенні судово-медичних молеку-
ляр но-генетичних експертиз з метою ідентифікації особи та встанов-
лення біологічної спорідненості та наданні науково-обґрунтованих 
висновків можна використовувати індивідуалізуючу панель, що склада-
ється з 15 мікросателітних локусів: D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, 
D3S1358, ТНО1, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, TPOX, 
D18S51, D5S818, FGA, для яких визначений алельний розподіл та 
основні параметри інформативності.

При проведенні судово-медичних молекулярно-генетичних екс-
пертиз та досліджень з метою ідентифікації особи та встановлення 
біологічної спорідненості (батьківства або материнства) з викорис-
танням індивідуалізуючої панелі, яка складається з 15 мікросателітних 
локусів, при розрахунках ймовірності випадкового збігу генотипів слід 
використовувати значення частот зустрічальності алелів конкретної 
популяційної вибірки або вибірки об’єднаного популяційного масиву 
України, що дозволить найбільш адекватно оцінити результати ДНК-
аналізу саме для української популяції.

Для складних експертних випадків при проведенні ідентифікацій-
них експертиз та експертиз з встановлення біологічного батьківства 
доцільно використовувати індивідуалізуючу мультиплексну панель з 
15 мікросателітних локусів, якій притаманна висока інформаційна зна-
чущість, що дає можливість відрізнити двох з 1,4·1017 осіб, що значно 
перевищує кількість людей на Землі.
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резюме
Представлены данные об аллельном полиморфизме и параметрах информатив-

ности 15 микросателлитных локусов, составляющих широко используемую в Украине 
индивидуализирующую панель. Установленная высокая информационная значимость 
локусов данной панели дает возможность ее использования при проведении судебно-
медицинских молекулярно-генетических экспертиз и исследований в экспертных уч реж - 
дениях Украины.

Summary
In this paper, we present information about allele polymorphism and informative parameters 

of 15 STR-loci, which form widely used in Ukraine individualizing panel. High informative 
significance of investigated STR-loci, which form the individualizing panel, may be used during 
conducting of forensic-medicine molecular-genetic examinations and researches in expert 
establishments of Ukraine.
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Таблиця А.1. Частоти зустрічальності алелів 15 мікросателітних локусів ДНК  об’єднаного популяційного масиву України (N=900)

Алель
Локуси Локуси

D8S1179 D21S11 D7S820 CSF1PO D3S1358 ТH01 D13S317 D16S539 D2S1338 D19S433 vWA TPOX D18S51 D5S818 FGA

4 — — — — — + — — — — — — — — —
5 — — — — — 0,000556 — 0,000556 — — — — — — —
6 — — + 0,000556 — 0,23291 — — — — — + — — —
7 — — 0,012778 0,000556 — 0,1423 — — — — — 0,001111 + 0,003889 —
8 0,006111 — 0,15056 0,002778 — 0,10339 0,14778 0,015556 — — — 0,57 — 0,003333 —
8,3 — — — — — + — — — — — — — — —
9 0,007778 — 0,14111 0,04333 — 0,20845 0,073333 0,094444 — + — 0,10444 + 0,054444 —
9.3 — — — — — 0,30739 — — — — — — — — —
10 0,07 — 0,28333 0,25889 — 0,005003 0,057778 0,057222 — 0,000556 — 0,055656 0,006111 0,067778 —
10,2 — — — — — — — — — — — — + — —
10,3 — — — — — — — — — — — — — — —
11 0,077222 — 0,22111 0,28611 0,000556 + 0,37278 0,26833 — 0,00444 + 0,24111 0,01111 0,33667 —
11.2 — — — — — — — — — 0,000556 — — — — —
11.3 — — — + — — — — — — — — — — —
12 0,15833 — 0,15056 0,32611 0,000556 — 0,22944 0,325 — 0,092778 0,000556 0,025556 0,087778 0,35667 —
12.2 — — — — — — — — — 0,001667 — — — — —
13 0,325 — 0,036667 0,066667 0,002222 — 0,076111 0,195 — 0,21889 0,001667 0,001111 0,11833 0,16167 —
13.2 — — — — — — — — — 0,020556 — — + — —
13.3 — — — — — + — — — — — — — — —
14 0,22944 — 0,003333 0,012778 0,12056 — 0,04 0,042778 — 0,35056 0,10611 — 0,15611 0,013333 —
14.2 — — — — — — — — — 0,021667 — — + — —
15 0,097778 — 0,000556 0,001667 0,24722 — 0,002222 0,000556 0,001111 0,16222 0,10389 — 0,16833 0,001667 —
15.2 — — — — + — — — — 0,039444 — — — — —
16 0,026667 — — — 0,25444 — — — 0,050556 0,039444 0,20389 — 0,16222 + 0,001111
16.1 — — — — — — — — — — — — — — +
16.2 — — — — — — — — — 0,027788 — — — — —
17 0,001111 — — — 0,21722 — — — 0,20389 0,003333 0,26556 — 0,12 + 0,001111
17.2 — — — — — — — — — 0,006667 — — — — +
18 + — — — 0,145 — — — 0,095556 — 0,22667 — 0,07 — 0,013333
18.2 — — — — — — — — — 0,007778 — — — — +
19 0,000556 — — — 0,012222 — — — 0,11778 — 0,076667 — 0,042778 — 0,089444
19.2 — — — — — — — — — — — — — — +
20 — — — — + — — — 0,13944 — 0,013333 — 0,028333 — 0,15167
20.2 — — — — — — — — — — — — — — +
21 — — — — — — — — 0,033333 — 0,001667 — 0,017778 — 0,185
21.2 — — — — — — — — — — — — — — 0,002222
22 — — — — — — — — 0,018333 — + — 0,007778 — 0,19944
22.2 — — — — — — — — — — — — — — 0,01
22.3 — — — — — — — — — — — — — — +
23 — — — — — — — — 0,092778 — + — 0,003333 — 0,12667
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п.В. плевинскис, канд. мед. наук, зав. отделом

Одесское обл. бюро судебно-медицинской экспертизы

НОВый Вид траВмы  
В кабиНе (салОНе) аВтОмОбиля —  

траВма, ОбуслОВлеННая исклЮЧительНО 
дефектами дОрОжНОгО пОкрытия

Вопросы судебно-медицинской экспертизы лиц, пострадавших в 
салоне автомобиля при различных дорожно-транспортных происшест-
виях (столкновении автомобилей, столкновении автомобиля с прегра-
дой, и т.д.), разрабатывались давно. При этом пристальное внимание 
уделялось как преимущественно практическим вопросам проведения 
судебно-медицинской экспертизы пострадавших в салоне автомобиля 
лиц (установлению механизма образования телесных повреждений у 
пострадавших, последовательности их образования, степени тяжес-
ти телесных повреждений, того, кто конкретно из находящихся в 
салоне автомобиля лиц управлял им в момент ДТП), так и вопросам 
сугубо теоретического характера, в частности, классификации травмы  
в салоне автомобиля.

Так, еще А.А. Солохин выделял следующие основные условия, 
при которых возникают травмы у находящихся в салоне автомобиля 
лиц: при столкновении автомобилей между собой и другими видами 
транспортных средств; при ударах автомобиля о неподвижные при-
дорожные предметы (перила моста, дерево, столб, забор, здание); при 
падениях автомобилей в кювет, с насыпи, моста и реже при других 
обстоятельствах [1].

А.И. Муханов, помимо названных А.А. Солохиным условий трав-
мирования водителя и пассажиров автомобиля, называл еще опроки-
дывание автомобиля [2].

Н.Н. Тагаев называет 3 основных вида травмирования водителя и 
пассажиров автомобиля в салоне — при столкновении движущихся 
автомобилей, столкновении автомобиля с неподвижными предметами 
и при опрокидывании автомобиля, при этом автор выделяет несколько 
различных вариантов столкновения автомобилей [3].

Однако современные условия эксплуатации автомобилей, и в пер-
вую очередь крайне неудовлетворительное состояние части эксплуати-
руемых автомобильных дорог, породили новый, совершенно специфи-
ческий вид травмы в кабине (или салоне) автомобиля — травму, обус-
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ловленную исключительно дефектами дорожного покрытия. Механизм 
травмы заключается в том, что, либо вследствие попадания колес 
автомобиля в дефекты дорожного покрытия, либо при наезде на выс-
тупы дорожного покрытия, происходит резкий удар сидением автомо-
биля в область ягодиц с подбрасыванием тела водителя или пассажира 
автомобиля вверх, иногда контактом головы с крышей автомобиля, а 
затем — жесткая “посадка” областью ягодиц на сидение автомобиля. 
Практически такое наблюдается при езде на большой скорости и по-
падании колес автомобиля в невидимые дефекты дорожного покрытия 
(ими могут быть, например, ямы, залитые водой и вследствие этого не-
видимые, траншеи, сделанные при выполнении дорожных работ), либо 
наезде колесами на оставленные после подобных работ асфальтовые, 
грунтовые или земляные холмики, насыпи и т.д.

Мы наблюдали 11 случаев таких дорожно-транспортных проис-
шествий, сопровождавшихся получением телесных повреждений во-
дителями и пассажирами автомобилей, причем, в 7 случаях это были 
грузовые автомобили, и лишь в 4 — легковые. Во всех случаях по-
страдавшие остались живы. В 7 из описываемых случаев у постра- 
давших наблюдались компрессионные переломы тел одного или двух 
позвонков грудного и (или) поясничного отделов позвоночника. При 
этом переломы наблюдались у 12-го грудного — 1–3-го поясничных 
позвонков, и носили характер клиновидной деформации тел позвон-
ков, что пол ностью подтверждалось результатами проведенного рент-
генологического обследования пострадавших. В 3 случаях переломы 
локализовались в шейном отделе позвоночника, и носили следующий 
характер: из описываемых трех в двух случаях это были оскольчатые 
переломы 1-го шейного позвонка, в одном случае — компрессионный 
перелом 5-го шейного позвонка с клиновидной деформацией преиму-
щественно передней поверхности позвонка. И еще в одном случае 
наблюдалось сочетание компрессионных переломов 6-го шейного и 
2-го поясничного позвонков. Какие-либо иные телесные повреждения 
у пострадавших отсутствовали.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что во всех 
описываемых случаях травмы в кабине (салоне) автомобиля меха-
низм образования телесных повреждений у пострадавших обусловлен 
удар но-динамическими нагрузками, действующими преимуществен-
но вдоль позвоночного столба пострадавших. Получение переломов 
позвонков может быть обусловлено контактом области ягодиц по-
страдавшего с сидением автомобиля, контактом головы пострадав-
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шего с крышей автомобиля, а также сочетанием указанных воздей- 
ствий.

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что существует совер-
шенно специфический вид автомобильной травмы — травма в кабине 
(или салоне) автомобиля, обусловленная исключительно дефектами 
дорожного покрытия.

Эта травма характеризуется ударно-динамическими воздействиями 
на тело пострадавшего сидением и крышей автомобиля, действующи-
ми преимущественно вдоль оси позвоночного столба, и, как можно 
полагать, вызывающими исключительно травму позвоночника в его 
шейном, грудном и поясничном отделах.
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м.м. Воробйов, канд. мед. наук,  
лікар судово-медичний експерт

ДУ “Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України”

аВтОмОбільНа траВма — питаННя без ВідпОВіді

Серед причин насильницької смерті в Україні так звані нещасні 
випадки на дорогах при ДТП становлять близько 16–18% при не-
суттєвих коливаннях цього показника з року в рік, але при загальній 
тенденції до його збільшення у довготривалій перспективі. Втім, це 
стосується не тільки України. За даними ВООЗ, до 2020 року кількість 
ДТП з людськими жертвами має подвоїтись, при тому, що вже що-
року ДТП забирають життя більше ніж 1,2 млн. людей, ще близько  
50 млн. дістають різні травми. Однак, якщо в Україні щорічно через 
ДТП гинуть 11–12 на кожні 100 тис. населення, то в Європі лише 4. 
Серед основних причин такого майже у тричі гіршого в Україні по-
казника, безумовно є несвоєчасне, занадто запізніле надання потрібної 
високоякісної медичної допомоги. На жаль, надання невідкладної ме-
дичної допомоги постраждалим у ДТП досі залишається успадкованою 
від УСРСР проблемою [7]. Основними причинами ДТП стає переви-
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щення безпечної швидкості руху — 23,8%, порушення правил манев-
рування — 19,7%, які разом із виїздом на зустрічну смугу руху (6,5%) 
становлять 50%, або половину від усіх встановлених причин. Допомога 
судових експертів слідчим органам по встановленню особливостей пе-
ребігу події, зазвичай, зводиться до вирішення низки питань, виходячи  
з травмування учасників ДТП. Ці питання мають вирішуватись пере-
важ но в ході проведення комплексних медико-автотехнічних експертиз. 
Втім судових медиків, а перед усе правників, у зв’язку з ДТП мають 
хвилювати і дещо інші питання. Зазвичай ДТП з тяжкими наслідками 
відбувається через порушення правил безпеки дорожнього руху осо-
бами, які керують транспортом і кваліфікується за ст. 286 КК України. 
Але, якщо доволі статистично звичним є те, що в Україні протягом 
доби відбувається понад 150 ДТП у яких гине біля двох–трьох десятків 
і ще майже 200 людей отримують різні травми, то постає питання, а 
скільки тут криється більш тяжких злочинів? Які мають підпадати під 
статті розділу другого Особливої частини КК України.

Суспільний резонанс із загостреною постановкою подібних питань 
зазвичай мають ті ДТП, в яких гинуть непересічні політичні, державні 
діячі. При тому, що з судово-медичної точки зору, це все одно лише 
автомобільна травма з тяжкими наслідками. А ось при виконанні комп - 
лексної медико-автотехнічної експертизи, можуть бути відмічені ті 
обставини ДТП, що не вкладаються в типову картину звичайної події, 
мають натяк на штучне створення умов раптового виникнення аварій-
ної ситуації. Не торкаючись певних резонансних ДТП, що сталися в 
Україні, кримінальні справи по яким то закривають, то знов порушу-
ють, але дотримуючись того, що експерти мають оперувати, виходячи 
лише з реально встановлених, справжніх даних та обставин, зверне-
мось до конкретики епохального ДТП майже 30 річної давнини [5].  
Тоді на 35 км траси Мінськ–Москва 04.10.1984 року, приблизно о 15 
годині сталася ДТП, у який загинув 1-й секретар ЦК КП Білорусії, ви-
датний державний діяч Машеров Петро Миронович. Трагедія сталась 
у погожий суботній день, на мінімально завантаженій, одній з кращих 
автомагістралей. Окремо звертає на себе увагу те, що ця трагедія стала 
третьою у серії ДТП в яких загинули: 10.04.1970 р., заступник Голови 
Ради Міністрів БРСР Г.Я. Кисельов; 26.12.1976 р., Голова Верховної 
Ради Білорусії Ф. А. Суганов. Схожість, аж до типовості моделей цих 
ДТП, наводить на думку про реалізацію плану виведення з лави за-
пасних кремлівського кадрового резерву, найбільш перспективних 
керівників Білорусії. Оминаючи суто правові та деякі інші аспекти 
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третьої ДТП, зосередимось на обставинах, що мають враховуватись 
при проведенні комплексних медико-автотехнічних, транспортно-
трасологічних експертиз. Кортеж складався з трьох авто, де першою 
та замикаючою (1, 3) були “Волги” ГАЗ-2401-30, між ними (2) ГАЗ-13 
“Чайка” у якій їхав П.М. Машеров. Крім водія в салоні “Чайки” ще 
був офіцер служби охорони. Чомусь так сталось, що на зустріч кортежу 
рухались дві вантажівки: (4) “МАЗ-503”, а за ним (5) “ГАЗ-53Б”, заван-
тажений 5 тонами картоплі, якою у Білорусії нікого не здивуєш, чого 
не скажеш про подальший розвиток подій. Як тільки перша “Волга” 
із старшим групи супроводу майже розминулась з ГАЗ-53Б, його водій 
різко повертає і виїздить на смугу зустрічного руху. МАЗ-503 (4) од-
разу пригальмував. Тому на зустріч “Чайці”, майже одним фронтом, 
рухались дві вантажівки. Сталось зустрічне, фактично лобове зіткнення 
ГАЗ-53Б і “Чайки”, з миттєвим вибухом повного бензобаку ГАЗ-53Б. 
Далі загалом судово-медична задача-загадка. В автомобілі “Чайка” 
загинули всі і одразу: водій, офіцер служби охорони і П.М. Машеров.  
А от водій ГАЗ-53Б залишився живий, мав незначні тілесні ушкоджен-
ня, серед яких переважали опіки. За версією слідства, його вибухом  
було викинуто із кабіни, разом з відірваними дверима. Нісенітниця? 
Так. Фахова обізнаність у питаннях травми, що виникає в кабіні при  
подібних випадках ДТП, говорить про зовсім інше. Водій залишив кабі-
ну ГАЗ-53Б (катапультувався) ще до зіткнення і наступного вибуху. Ма-
буть тому, що був готовий саме до такого розвитку подій. Але інерційно 
просуваючись (перекочуючись) за ходом руху свого авто, потрапив у ка-
люжу палаючого бензину, який на ньому швидко загасили. “Волга” (3),  
що рухалась слідом за “Чайкою”, встигла зупинитись перед місцем 
автокатастрофи. Завдяки далекоглядності її водія, чи тому, що він теж 
був готовий до саме такого розвитку подій? МАЗ (4) теж зупинився на 
своїй смузі руху біля місця зіткнення авт. (2 і 5). Більше ніхто не по-
страждав. Багато в чому ДТП із загибеллю П.М. Машерова залишається 
загадковою таємницею і через те, що в ході слідства не були проведені 
відповідні комплексні медико-автотехнічні експертизи з розглядом 
кола питань по забезпеченню такого ефективного травмоутворення 
у загиблих та мінімальної травматизації водія ГАЗ (5). Або результати 
таких експертиз і досі залишаються таємницею слідства. Усвідомлене 
передбачення сценарію цього ДТП, дещо проглядається вже у діях водія (1) 
який мав, але не запобіг аварійній ситуації, а також у діях водіїв (3, 4)  
і особливо у (5). Але все це чомусь залишилось поза увагою слідства. 
З огляду на власний, майже 30-річний досвід експертної і наукової 
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роботи, зосереджений переважно на дослідженні автомобільної травми 
та виконанні комплексних медико-автотехнічних експертиз, пригаду-
ються поодинокі випадки сумнівів, щодо випадковості якогось дивного 
збігу того, що зумовило гарантовано трагічні наслідки ДТП. Майже у 
кожному випадку такої сумнівної ДТП була явно неадекватна, або не-
виправдано ризикована поведінка водія вантажного автомобіля, який 
немотивовано, із незрозумілих причин, скоїв грубе порушення правил 
дорожнього руху. Хоча навмисні вбивства і каліцтва, з використанням 
автомобіля і замасковані під ДТП, як усі інші, мають розкриватись 
шляхом реалізації оперативно-розшукових та слідчих заходів, їх успіш-
ність має більше забезпечуватись результатами своєчасно проведених, 
якісних судових експертиз. Не зайвим буде наголосити на тому, що 
результати експертизи мають ініціювати певні оперативно-розшукові 
заходи і, за потреби, навіть надавати їх експертне супроводження. 
При цьому привертає увагу не завжди задіяний потенціал та не пов-
ною мірою використані можливості переважно комплексних судо-
вих експертиз, на жаль, з відомих об’єктивних причин, зумовлених 
незадовільним рівнем ресурсного забезпечення необхідного для їх  
проведення.

Деталізація особливостей травмоутворення у постраждалих в ДТП, 
в ході проведення комплексної медико-автотехнічної експертизи, за-
звичай дозволяє визначитись, щодо певних тілесних ушкоджень, які 
виникають за встановлених обставин, виходячи не тільки з характеру 
самих ушкоджень, а й з травматичних впливів, які мали зазнавати 
учасники події. Поряд з цим, виявлення попередньо утворених тілес-
них ушкоджень і слідів, не пов’язаних з певною ДТП, при масивній 
транспортній травмі, становить найскладнішу задачу, вирішення якої, 
вимагає значно вищого рівня організації та ресурсного забезпечення 
експертної роботи. Тому в діагностиці повторної травматизації не 
тільки живої людини, а і щойно померлої, існує багато невирішених 
питань, які залишаються без відповіді. Втім розгляд запропонованих 
заходів, спрямованих на поліпшення науково-методичного [1-3] і навіть 
організаційного [4,6] забезпечення для підвищення рівня проведення 
комплексних судових експертиз тільки відкладається. Чи варто щось 
казати про такий розгляд і запровадження експертних ініціатив та на-
працювань, коли протягом двох років ніяк не виконується Постанова 
Кабінету Міністрів України за № 314 від 30 березня 2011 року, “Про 
умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ 
судових експертиз”.
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10 Иные ВИды  
СудебныХ экСпеРТИз

с.м. кірізлєєв, оперуповноважений

Красногвардійський РВ ДМУ ГУ МВС України  
в Дніпропетровській області

призНаЧеННя судОВОї  
мистецтВОзНаВЧОї експертизи

Висновок судово-мистецтвознавчої експертизи має суттєво дока-
зове значення для цілого ряду кримінальних проваджень. При цьому 
необхідно пам’ятати, що якість такого висновку і можливість вико-
ристовувати його як доказ залежить не тільки від фактичних даних, 
кваліфікації експерта і об’єктів, які надані в його розпорядження, але 
і від правильності питань, сформульованих особою, що призначила 
експертизу, або стороною кримінального провадження.

Судово-мистецтвознавча експертиза як клас судових експертиз зна-
ходиться у стадії формування, тому сталого уніфікованового переліку 
питань, що нею вирішується, поки що немає.

При формуванні питань на вирішення судово-мистецтвознавчої 
експертизи слід мати на увазі такі обставини. По-перше, питання не 
повинні виходити за межі спеціальних знань експерта. Неприпустимо 
ставити перед експертом питання правового характеру, що пов’язані з 
оцінкою дій, аналіз яких є компетенцією органів досудового розсліду-
вання. Ця вимога виходить зі ст. 242 КПК України. На цю вимогу також 
було вказано в п. 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 
30.05.1997 р. № 8 “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних 
справах”.

По-друге, необхідно чітко уявляти, які можливості судово-мис тец-
твознавчої експертизи необхідно задіяти у конкретному кримінальному 
провадженні, для встановлення яких обставин необхідні спеціальні 
знання експертів-мистецтвознавців. Чіткість в цьому питанні дозволить 
уникнути необґрунтованого розширення переліку питань, вирішення 
яких тягне неефективне використання часу і засобів. Допомогу у цьому 
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може надавати криміналістична класифікація злочинних посягань на 
культурні цінності, розслідування яких потребує призначення судово-
мистецтвознавчої експертизи.

Такі злочини передбачені Кримінальним кодексом України, в ході 
розслідування яких необхідно встановити якість предмета злочинного 
посягання, а також його вартість. Ці кримінальні правопорушення 
передбачені ст.176 “Порушення авторського права і суміжних прав”; 
ст. 193 “Привласнення особою знайденого або чужого майна, що ви-
падково опинилося у неї”; ст. 201 “Контрабанда”; ст.214 “Порушення 
правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння”; ст. 240 
“Порушення правил охорони надр”; ст. 248 “Незаконне полювання”; 
ст. 252 “Умисне знищення або пошкодження території, взятих під 
охорону держави, та об’єктів природничо-заповідного фонду”; ст. 298 
“Знищення, руйнування або пошкодження пам’яток-об’єктів куль-
турної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на архе-
ологічній пам’ятці”; ст. 297 “Наруга над могилою”; ст. 301 “Ввезення, 
виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів”; ст. 
438 “Порушення законів та звичаїв війни”; ст. 441 “Екоцид”.

Для встановлення якісних ознак та вартості предметів, що мають 
художнє, етнографічне, історичне та наукове значення, мистецтвознав-
ча експертиза вирішує три блоки основних задач.

1. Ідентифікаційні, які включають ідентифікацію творів та встанов-
лення його авторства;

2. Діагностичні, які включають встановлення художньої, культурної 
чи історичної цінності товару, його віку та матеріальної вартості;

3. Класифікаційні, пов’язані з віднесенням досліджуваного твору 
чи виробу до конкретного класу, виду продукції.

Перед експертом необхідно ставити питання, відповідь на які на 
підставі спеціальних знань в галузі мистецтвознавства дозволить з’ясу-
вати якісні характеристики предмета, які в свою чергу дають можли - 
вість співвіднести з конкретною правовою нормою. 

Щоб сформулювати питання таким чином, необхідно чітко уявити 
собі, які саме конкретні якісні характеристики відповідають формальним 
ознакам, встановленим у відповідних нормативно-правових актах.

Типовими питаннями для вирішення ідентифікаційних задач є такі 
питання:
–  Чи є наданий на дослідження художній твір “Натурник” (папір, 

вугіль, крейда, 60×90 см) авторською роботою Т. Шевченка?
–  Чи використовувалися елементи наданих на дослідження художніх творів 

для виготовлення етикеток, що виготовлені підприємством “Атруа”?
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–  Хто автор підписаного художнього твору “Портрет Іди Рубінштейн”, 
(полотно, темпера, розмір 60×30 см)?
Типовими питання для вирішення діагностичних задач є такі питання:

–  Чи має представлена на дослідження ваза “Мейлін” (з білого по-
рцеляну, розпис “у три кольори”) художню, історичну чи культурну 
цінність чи особливу історичну, художню чи культурну цінність?

–  Який вік представленого на дослідження твору П. Пікасо “Портрет 
А. Воллара”?

–  Який стан представленого на дослідження живописного твору? Чи 
є ознаки його пошкодження, переробки, реставрації?

–  Яка вартість реставрації виробу?
–  Чи не належить картина К. Піссарро “Бульвар Монмартр у Парижі” 

до виробів сучасного мистецтва і чи не піддавалась вона штучному 
старінню?

–  Яка техніка та технологія виготовлення представленого на дослід-
ження твору?

–  Чи не використовувались для виготовлення картини В. Кандинського  
“Портрет Ніни Кандинської” (полотно, олія, розмір 40×59 см) су-
часні засоби та способи нанесення зображень?

–  Який вік представленого на дослідження предмета “Поломнича 
фляга з Каїном та Авелем” (майоліка) та його вартість?
Типовими питаннями для вирішення класифікаційних задач є такі 

питання:
–  Чи являються представлені на дослідження предмети самостійними 

творами, чи мають місце комплеляції з інших творів?
–  Яким є основний зміст і смислове навантаження представленого 

художнього твору?
–  Які художні засоби використані для передачі смислу твору? Які сим-

воли чи знаки, яке їх походження, смисл спрямованість?
–  Чи має художній твір особливе значення для конкретної соціальної 

чи етнічної групи, що пов’язане з особливостями культури, історії, 
релігії, традиції цієї групи?

–  Чи спрямований твір на приниження будь-якої соціальної групи чи 
окремої особи за ознакою статті, віку, раси, національності, релігії?

–  Відповідає чи протирічить зміст художнього твору сучасним загаль-
ноприйнятим нормам моралі?

–  Чи належить досліджуваний твір до продукції, що має порнографіч-
ний характер?

–  Яким є ідейне спрямування твору, зокрема, чи не містить поданий 
на дослідження твір пропаганду насильства та жорстокості?
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Необхідно зазначити, що для вирішення вказаних задач проведення 
мистецтвознавчої експертизи недостатньо, необхідна комплексна пси-
холого-мистецтвознавча експертиза з залученням, окрім психологів, 
ще і соціальних психологів, а в деяких випадках й інших спеціалістів, 
наприклад, в галузі сексології чи релігієзнавства.

Як підсумок, слід підкреслити важливість формулювання питань 
для судово-мистецтвознавчої експертизи і нагадати про залучення для 
вирішення цієї проблеми фахівців з відповідної галузі знань.

В.п. кузьменко, головн. наук. співробітник

Національна школа суддів України

деякі питаННя, щО ВиНикаЮть  
при призНаЧеННі психіатриЧНОї експертизи  

у криміНальНОму прОцесі

Питання призначення психіатричної експертизи (будь-то амбу-
латорної чи стаціонарної) у кримінальному процесі щодо окремих 
суб’єктів не було чітко визначено у Кримінально-процесуальному 
кодексі України 1960 року, і це було предметом активного обговорення 
серед теоретиків та практиків із зазначенням необхідності його зако-
нодавчого врегулювання.

Якщо обов’язковість призначення психіатричної експертизи для 
визначення психічного стану підозрюваного або обвинуваченого за 
наявності даних, які викликають сумніви щодо його осудності, була 
прямо передбачена Кримінально — процесуальним кодексом України 
(п. 3 ст. 76 КПК України), то норми, яка би дозволяла та регламенту-
вала питання призначення її стосовно інших учасників кримінального 
процесу у КПК України не містилося.

Разом із тим, п. 3 ч. 1 ст. 69 КПК містив заборону допитувати як 
свідків осіб,які згідно з висновком судово-психіатричної експертизи 
через свої фізичні та психічні вади не можуть правильно сприймати 
факти, що мають доказове значення, і давати показання по них. Але у 
даному випадку це питання факту, оскільки вже був висновок судово-
психіатричної експертизи.

Що ж стосується тих суб’єктів кримінального провадження, щодо 
яких є сумніви у здатності ними правильно сприймати події, адекват-
но на них реагувати та вірно відтворювати їх у своїх показаннях, то 
у нормах КПК 1960 року не містилося ані дозвільних положень, ані 
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процедури призначення як судово-психіатричноі, так і психолого-
психіатричної експертиз.

Виходячи із зазначеного та виникнення на практиці необхідності 
вирішення цього питання, Верховний Суд України у постанові Пленуму 
№ 8 від 30.05.97 року, з наступними змінами. “Про судову експертизу з 
кримінальних та цивільних справах” дав роз’яснення про те, що судова 
психіатрична експертиза обов’язково призначається щодо особи, яка 
у зв’язку зі своїми психічними вадами нездатна правильно сприйма-
ти обставини, що мають значення для справи, і давати показання по 
них (ч. 3 п. 14 постанови). За роз’ясненням Верховного Суду судово-
психіатрична експертиза у судовому засіданні може мати характер 
амбулаторного обстеження, якщо питання про ЇЇ проведення виникло 
під час судового слідства. Суд може викликати в судове засідання 
експерта-психіатра для участі у допиті потерпілого, свідка, позивача, 
відповідача за наявності сумнівів в їх здатності правильно сприймати 
події, правильно на них реагувати та вірно відтворювати їх у своїх по-
казаннях. Пленум зазначив, що призначення судово-нсихіатричної 
експертизи щодо таких осіб з поміщенням до медичного стаціонарно-
го закладу допускається лише на їх згодою. Проте, без законодавчого 
врегулювання вирішення зазначеного питання у такий спосіб навряд 
чи можна вважати правильним, незалежно від того, про амбулаторну 
чи стаціонарну експертизу йдеться.

Оскільки відомості про стан здоров’я особи згідно зі ст. 39 Основ 
законодавства про охорону здоров’я складають таємницю, а Рішенням 
Конституційного Суду України від 30 жовтня 1997 року щодо офіційною 
тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України від 2 жовтня 1992 
року “Про інформацію” відомості про стан здоров’я також визнані 
конфіденційними, здається, що без законодавчого врегулювання та без 
згоди особи — учасника кримінального процесу (свідка, потерпілого, 
цивільного позивача або відповідача), проведення як стаціонарної, 
так і амбулаторної експертизи, а також допит експерта психіатра чи 
психолога щодо психолого-психічного стану здоров’я учасника про-
цесу, е неприпустимим.

Оскільки і в новому, діючому з 19 листопада 2012 року, Криміналь-
ному процесуальному кодексі України ці питання не врегульовано, а 
згадана постанова Пленуму Верховного Суду, яка є чинною, але не є 
законом і носить рекомендаційний характер, на нашу думку ст. 65 КПК 
України слід доповнити п. 11 такого змісту: “особи, які за медичними 
даними, що містяться у кримінальному провадженні, або представлені 
у судовому засіданні повноважними учасниками кримінального про-
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вадження за згодою самого суб’єкта або його опікуна (піклувальника), 
через свої психічні вади не можуть правильно сприймати факти, що 
мають доказове значення і давати показання по них”.

Статтю 242 КПК України доцільно доповнити ч. 2 такого змісту: “За 
наявності сумнівів у здатності потерпілого,свідка, цивільного позивача 
чи відповідача правильно сприймати події, адекватно на них реагувати 
та вірно відтворювати їх у своїх показаннях, за зверненням сторони 
кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду 
може бути призначено психіатричну або психолого-психіатричну екс-
пертизу (амбулаторну чи стаціонарну). Призначення такої допустимо 
лише за згодою такої особи або її опікуна чи піклувальника”. Допо-
внити пунктом аналогічного змісту ч. 1 ст. 244, ч. 1 ст. 314, ч. 1 ст. 332 
КПК України.

У статті 46 КПК України, з метою забезпечення захисту прав учас-
ника кримінального провадження, слід передбачити право захисника 
на витребування конфіденційної інформації щодо останнього за його 
особистою згодою або згодою опікуна чи піклувальника остан нього.

а.В. саламатин, канд. биол. наук, зам. начальника отдела 
з.Ю. панфилова, научн. сотрудник

ЭКЦ МВД России

ВОзмОжНОсти судебНОй экспертизы 
запахОВых следОВ ЧелОВека  

В расследОВаНии преступлеНий  
прОтиВ пОлОВОй НеприкОсНОВеННОсти  

и пОлОВОй сВОбОды лиЧНОсти

По официальным данным МВД России, количество половых пре-
ступлений в Российской Федерации в последние годы сокращается. 
Так, в 2008 г. было зарегистрировано 6208 изнасилований и покушений 
на изнасилование, а в 2011 г. — 4801 (-23% к уровню 2008 г.). Но, вместе  
с тем, имеются и некоторые негативные тенденции. От 10 до 18% 
преступлений данной категории остаются нераскрытыми. Во многих 
случаях они носят серийный характер, совершаются в особо циничной 
форме, в отношении несовершеннолетних, сопровождаются причи-
нением тяжкого вреда здоровью потерпевших или убийством в целях 
сокрытия преступления.
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В расследовании преступлений данной категории и установлении 
личности преступника традиционно используются следы биологиче-
ского происхождения (волосы, пятна спермы, крови, иных тканей и 
выделений человека). Вместе с тем, при осмотрах места происшествия, 
предметов одежды подозреваемого и потерпевшего, производимых по 
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, также могут быть выявлены объекты, несущие 
запаховые следы человека.

Судебная экспертиза запаховых следов человека позволяет иденти-
фицировать субъекта по следам пахучих веществ его пота, не содержа-
щих клеточных структур, в том числе дифференцировать монозиготных 
близнецов. Высокая избирательность ольфакторного метода позволяет 
изучать следовые количества пахучих веществ без их предварительного 
выделения из смеси, что существенно снижает трудозатраты и сроки 
производства экспертизы, сокращая их, в некоторых случаях, до 3–5 
рабочих дней.

В расследовании насильственных половых преступлений возмож-
ности судебной экспертизы запаховых следов человека в получении 
доказательственной информации используются ещё недостаточно.  
В практике ольфакторных экспертных лабораторий ЭКП ОВД России 
за 2009–2012 гг. зафиксировано не более 70 экспертных исследований 
по делам о преступлениях данной категории, хотя при их совершении, 
как правило, имеются факторы, способствующие образованию запахо-
вых следов, представленных пахучими веществами пота и крови чело-
века. К этим факторам относятся: продолжительный и интенсивный 
контакт (борьба) преступника и потерпевшего лица, использование 
преступником орудий угроз или убийства (нож, веревка, шнур и т.п.), 
орудий связывания потерпевших (веревки, скотч и т.п.). При этом, 
исходя из обстоятельств конкретного уголовного дела, задача иденти-
фикации может быть решена не только путем выявления на объектах 
запаховых следов подозреваемого, но и потерпевшего лица.

Запаховые следы преступника могут оставаться на предметах одеж-
ды потерпевшего лица, на предметах материальной обстановки места 
происшествия (например, предметах, с которыми преступник произ-
водил манипуляции, постельном белье, тряпках и бумаге, о которые 
преступник вытирал руки, мебельных и автомобильных чехлах в месте 
совершения преступления).

По факту серии насильственных действий сексуального характера 
в отношении четырех малолетних (п. “б” ч. 4 ст. 132 УК РФ), совер-
шенных в разное время с 15 марта по 20 сентября 2010 г. в городах 
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Ивантеевка, Фрязино и Лосино-Петровском Щелковского района 
Московской области, 12 октября 2010 г. следователем по особо важным 
делам СО по г. Щелково СУ СК при прокуратуре РФ по Московской 
области юристом 2-го класса Русских А.Н., по соединенному в единое 
производство уголовному делу № 98374 была назначена дополнитель-
ная судебная экспертиза запаховых следов человека. Ранее по фактам 
нападений на малолетних 15 марта и 16 апреля 2010 г. в ЭКЦ МВД 
России назначались первичные ольфакторные экспертизы по сбору 
и сохранению запаховых следов человека на объектах, изъятых с мест 
происшествий, с которыми преступник вступал в непосредственный 
контакт — две шариковые ручки, простыня, пододеяльник и натель-
ный крест.

Тактика нападения преступника на потерпевших состояла в том, 
чтобы путем обмана, под предлогом написания письма для своих зна-
комых, следом за потерпевшими малолетними проникать в их жилища, 
убеждаться на месте в отсутствии родителей и родственников в ходе на-
писания “записок”, после чего совершать сексуальные преступления.

В ходе следственных действий был задержан подозреваемый, ранее 
судимый, у которого для сравнительного ольфакторного исследования 
были отобраны образцы крови.

В результате произведенной экспертизы запаховых следов в запа-
ховых пробах, собранных ранее в ходе производства первичных оль-
факторных экспертиз с одной из шариковых ручек, а также простыни, 
пододеяльника и нательного креста, сорванного с ребенка, выявлены 
запаховые следы человека, происходящие от подозреваемого лица.

17 мая 2010 г. из Республиканской больницы № 1 г. Кызыла Респуб-
лики Тыва поступило телефонное сообщение о том, что в больницу 
поступил учащийся 1 класса МОУ СОШ № 5 г. Кызыла с телесными 
повреждениями в виде разрывов слизистой прямой кишки и ушиблен-
ной раны нижней губы.

В ходе опроса данного малолетнего лица установлено, что 17 мая 
2010 г. в период с 12 до 17 часов в неизвестной ему квартире, располо-
женной в пятиэтажном доме № 105 по ул. Московская г. Кызыла, не-
известный ему мужчина в присутствии другого неизвестного совершил 
в отношении него насильственные действия сексуального характера. 
Также потерпевший пояснил, что мужчина, совершивший насильст-
венные действия, листал его школьный дневник.

По данному факту 17 мая 2010 г. старшим следователем Централь-
ного межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре 
РФ по Республике Тыва Доктугу Н.Б. возбуждено уголовное дело по 
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признакам состава преступления, предусмотренного п. “б” ч. 4 ст. 132  
УК РФ. В ходе осмотра места происшествия по вышеуказанному адресу 
был изъят школьный дневник. 19 мая 2010 г. следователем вынесено по-
становление о назначении судебной экспертизы запаховых следов чело-
века. На экспертизу представлены школьный дневник и образ цы крови 
проверяемого лица. В результате проведенной в ЭКЦ МВД по Рес - 
публике Хакасия экспертизы на предоставленном школьном дневнике 
выявлены запаховые следы, происходящие от проверяемого лица.

В результате борьбы на предметах одежды потерпевшего лица также 
могут образовываться и сохраняться запаховые следы преступника, а 
на одежде последнего и предметах, обнаруженных по месту жительства 
(длительного пребывания) преступника, — запаховые следы его жерт- 
вы. Эти предметы могут быть изъяты в ходе расследования и направ-
лены в экспертную ольфакторную лабораторию для идентификации 
участников происшествия по запаховым следам. При необходимости 
для проведения ольфакторного экспертного исследования представля-
ют фрагмент следоносителя, контактировавший с телом преступника 
(например, капюшон куртки, использовавшийся преступником для 
удержания потерпевшей).

15 мая 2010 г. около 14.00 час. установленный следствием мужчина, 
находясь по адресу: Владимирская обл., г. Петушки, ул. Молодежная, 
д. 43, действуя против воли потерпевшей (1996 г.р.), под угрозой при-
менения насилия, совершил с ней насильственные действия сексуаль-
ного характера, а также насильственный половой акт, при этом заразил 
потерпевшую ВИЧ-инфекцией.

16 мая 2010 г. в ходе осмотра места происшествия были изъяты три на-
волочки. 17 мая 2010 г. в ходе выемки у подозреваемого лица были изъяты 
трусы темно-серого цвета. У потерпевшей получены образцы крови.

5 апреля 2011 г. старшим следователем Ленинского межрайон-
ного следственного отдела СУ СК России по Владимирской области 
лейтенантом юстиции Филатовым С.С. по данному делу назначена 
экспертиза запаховых следов человека. На разрешение экспертов по-
ставлены вопросы: “Имеются ли на представленных на исследование 
трех наволочках и трусах запаховые следы человека? Если имеются, то 
могут ли они происходить от потерпевшей?”

По результатам производства в ЭКЦ МВД России судебной экс-
пертизы запаховых следов был сделан категорический положительный 
вывод о наличии на представленных трех наволочках, изъятых при 
осмотре места происшествия, и трусах, изъятых в ходе выемки у подо-
зреваемого лица, запаховых следов потерпевшей.



592

9 декабря 2009 г. в период с 12 до 13 ч. 25 мин. неустановлен-
ный мужчина, находясь около МОУ СОШ № 44 по адресу: г. Киров,  
ул. Розы Люксембург, 87, с силой схватил за куртку учащуюся школы  
(2002 г.р.), причинив ей физическую боль. После этого снял с неё брю- 
ки и плавки, а также совершил в отношении неё иные действия сексу-
ального характера. 14 декабря 2009 г. по постановлению вынесенному 
старшим следователем СО по Октябрьскому району СУ СК при проку-
ратуре Российской Федерации по Кировской области Бобыльских А.Н.  
в ольфакторную экспертную лабораторию ЭКЦ УМВД России по Ки - 
ровской области была представлена одежда, принадлежащая потерпев-
шей. На представленных плавках, брюках, перчатках и шапке выявлены 
запаховые следы человека как биологического вида. При последующем 
предоставлении сравнительных образцов от проверяемого по делу 
лица была проведена дополнительная экспертиза запаховых следов 
человека, в ходе которой на перчатках и шапке были выявлены его 
запаховые следы.

При использовании преступником в ходе совершения насильствен-
ных преступлений орудий угрозы, принуждения или убийства (ножи, 
пистолеты или их муляжи, веревки, шнуры, палки и бруски из древеси-
ны) данные предметы могут быть обнаружены на месте происшествия 
или на пути отхода преступника. Также на месте происшествия могут 
обнаруживаться личные вещи преступника, брошенные или забытые 
им. Все эти предметы могут успешно использоваться в идентификаци-
онном ольфакторном исследовании.

26 мая 2011 г. Касимовским межрайонным следственным отделом 
СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по 
фактам изнасилования и убийства малолетней 1999 г.р.

В ходе проведения осмотра места происшествия на участке местно-
сти, расположенном в окрестностях д. Мамоново Пронского района 
Рязанской области, в противопожарном рву, около трупа потерпев-
шей, обнаружены брюки черного цвета, футболка оранжевого цвета 
со следами термического воздействия, сланцы, ремень, которые были 
забросаны свежими ветками, а также деревянная палка с пятнами ве-
щества бурого цвета.

В совершении данного преступления подозревался несовершен-
нолетний 1995 г. р., у которого 26 мая 2011 г. был получен образец 
крови.

Для производства судебной экспертизы запаховых следов человека 
в ЭКЦ МВД России были представлены деревянная палка, изъятая в 
ходе осмотра места происшествия, и образец крови подозреваемого 
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лица. При производстве ольфакторной экспертизы на деревянной палке 
выявлены запаховые следы этого подозреваемого лица.

Как впоследствии установило следствие, вечером 25 мая 2011 г. 
обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил 
потерпевшую и вывел её за пределы села, где совершил изнасилование 
и насильственные действия сексуального характера. Опасаясь обнару-
жения своих преступных действий, он нанес потерпевшей многочис-
ленные удары по голове, после чего удушил её.

30 сентября 2011 г. на участке местности, расположенном в 300 м 
от дома № 40 по ул. Осенняя г. Белокуриха, неизвестный совершил 
изнасилование женщины. В ходе осмотра места происшествия был 
обнаружен и изъят нож.

По этому факту было возбуждено уголовное дело № 139725 и сле-
дователем Белокурихинского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю 
Сергеевой Е. П. назначена судебная экспертиза запаховых следов 
человека. В ходе проведения в ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому 
краю идентификационного ольфакторного исследования эксперты 
дали категорическое заключение о наличии запаховых следов подо-
зреваемого лица на представленном на экспертизу ноже.

17 октября 2010 г. в период с 04 час. до 05 час. в г. Пскове на  
ул. Юбилейной, в районе, прилегающем к территории Мирожского мо-
настыря, неустановленное лицо совершило нападение на двух женщин 
1963 г.р. и 1967 г.р. Нападавший применил к потерпевшим физическое 
насилие и нанес множественные удары неустановленными предметами 
в область головы и туловища, а затем поочередно совершил в отноше-
нии данных женщин насильственные действия сексуального характера, 
выразившиеся во введении в их половые органы и задние проходы 
инородных предметов. В результате полученных повреждений одна 
из потерпевших скончалась, а вторая была доставлена в реанимацию 
городской больницы. В тот же день в ходе осмотра места происшествия 
в числе прочих объектов изъяты и направлены в ЭКЦ МВД России для 
сбора и консервации запаховых следов человека два носовых платка, 
с которыми мог контактировать предполагаемый преступник. Данное 
уголовное дело, а также уголовные дела № 12010019103, № 12010019112, 
№ 12010019118 по фактам изнасилования и убийства, убийства, совер-
шения насильственных действий сексуального характера в отношении 
еще трёх женщин, постановлениями руководителя следственного от - 
дела по г. Пскову СУ СК при прокуратуре РФ по Псковской облас-
ти Шукшиной Е.Ю. объединены в единое производство под общим  
№ 12010019103.
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В результате следственных действий и оперативно-розыскных ме - 
роприятий были установлены двое подозреваемых в совершении дан-
ного преступления, от которых были получены образцы крови и 18 
ноября 2010 г. следователем по особо важным делам следственного 
отдела по г. Пскову СУ СК при прокуратуре Российской Федерации 
по Псковской области Доброхотовым А.А. назначена дополнительная 
судебная экспертиза запаховых следов человека, результатом которой 
стало выявление на одном из изъятых с места происшествия платков 
запаховых следов, происходящих от одного из подозреваемых лиц.

Обнаруженные при производстве следственных действий предпо-
лагаемые носители запаховых следов человека упаковывают в алюми-
ниевую фольгу для предупреждения выветривания запаховых следов 
человека. Предметы-следоносители, обнаруженные во влажном со-
стоянии (в снегу, на влажной почве, траве) или пропитанные потом, 
несущие следы невысохшей крови, иных биологических выделений, 
просушивают при комнатной температуре без применения нагрева-
тельных приборов и упаковывают в плотную бумагу. Полимерные ма- 
териалы (пакеты, пленка, контейнеры) для упаковки носителей запа-
ховых следов человека и иных биологических следов не используют во 
избежание загнивания объектов и утраты биологических следов.

Решающее значение для эффективного использования запаховой 
информации в расследовании насильственных половых преступле-
ний имеет незамедлительное представление изъятых следоносителей 
в ольфакторную экспертную лабораторию, так как при длительном 
хранении в обычных условиях происходит постепенное биологическое 
разрушение запаховых следов, или их рассеивание в окружающую  
среду.

Предметы, находившиеся в контакте с трупом более суток, изъятые 
с эксгумированного трупа, обгоревшие (обугленные, оплавленные), 
находившиеся в воде, объекты одномоментного касания с субъектом, 
объекты, полностью или частично подвергшиеся гнилостным изме-
нениям либо процессам образования плесени, презервативы, сперма, 
влагалищное и подногтевое содержимое, менструальные выделения 
для ольфакторного исследования непригодны. Предполагаемые или 
визуально различимые следы ног, обуви на полу помещений, по-
чве, асфальте, снегу и т.п., а также запаховые следы, собранные на 
месте происшествия на отрезки хлопковой ткани, в ольфакторном 
исследовании запаховых следов человека не используют из-за недо-
статочного содержания в них индивидуализирующих субъекта пахучих  
веществ.
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Следует особо отметить, что ольфакторный метод применим в 
случаях расследования половых преступлений, совершенных группой 
лиц: одновременное наличие на исследуемых объектах запаховых сле- 
дов двух и более лиц разного пола и возраста не служит препятстви-
ем для идентификации по запаховым следам каждого из участников  
происшествия. Кроме того, высохшая кровь потерпевшего лица на 
предметах, с которыми контактировал преступник, способствует со-
хранению на них запаховых следов последнего.

1 февраля 2010 г. около 21 часа на улице В. Хомушку с. Кызыл-
Мажалык неизвестное лицо совершило половое сношение с приме-
нением насилия в отношении несовершеннолетней 1993 г. р. В ходе 
осмотра места происшествия был изъят шарф.

По данному факту Барун-Хемченским МСО СУ по Республике 
Тыва СК при прокуратуре Российской Федерации 1 февраля 2010 года 
возбуждено уголовное дело № 11-33/10 по признакам преступления, 
предусмотренного п. “а” ч.3 ст. 131 УК РФ.

На экспертизу представлен фрагмент шарфа, загрязненного веще-
ством бурого цвета, похожим на кровь. Для получения сравнительных 
запаховых образцов, характеризующихся индивидуальным запахом 
проверяемого лица, были представлены образцы его крови. В резуль-
тате проведенной экспертизы на предоставленном фрагменте шарфа 
выявлены запаховые следы проверяемого лица.

3 февраля 2011 года по факту безвестного исчезновения семилет-
ней девочки в г. Лесозаводске Приморского края была организова-
на поисковая операция. В тот же день на участке местности вблизи 
детского санаторно-оздоровительного лагеря им. М.Горького обна-
ружен труп исчезнувшего ребенка со следами изнасилования и при-
знаками насильственной смерти (ребенок был задушен собственным 
шарфом, труп был прикопан снегом в одном из лесных массивов  
за сопкой).

В ходе осмотра трупа потерпевшей с ее шеи был срезан завязанный 
в узел шарф, а из плавок извлечен фрагмент сложенной вдвое туалет- 
ной бумаги со следами крови. По версии следствия преступник вез по-
терпевшую на своей машине к месту убийства живой, чтобы в случае 
возможной проверки выдать потерпевшую за свою дочь.

Фрагмент бумаги был помещен преступником в плавки ребенка, 
чтобы не запачкать кровью автомобильное сиденье. По изъятым с трупа 
вещам, в том числе, плавкам, фрагменту бумаги и шарфу был проведен 
комплекс первичных экспертиз, в том числе биологические экспер - 
тизы, не давшие результата в раскрытии преступления.
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В апреле в ЭКЦ МВД России старшим следователем первого от-
дела по расследованию особо важных дел следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому  
краю майором юстиции Кульченко Р.В. по уголовному делу № 216013 
был назначен комплекс экспертиз, включающий ДНК-анализ и судеб-
ную экспертизу запаховых следов человека. В качестве проверяемых 
экспертам были предоставлены образцы крови двух проверяемых лиц, 
ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за половые престу-
пления против несовершеннолетних, у которых на момент совершения 
преступления было сомнительное алиби.

Произведенной в 4-дневный срок судебной экспертизой запаховых 
следов человека на исследуемом фрагменте туалетной бумаги были вы-
явлены запаховые следы, происходящие от одного из двух проверяемых 
лиц, который был задержан, и, ознакомившись с результатом заклю-
чения ольфакторной экспертизы, сознался в содеянном преступлении, 
указав следствию место, где спрятал другие вещи изнасилованного и 
убитого им ребенка.

Возможность длительного сохранения на объектах запаховых сле-
дов, образованных наложениями следов крови потерпевшего лица на 
следы пахучих веществ пота преступника, позволяет использовать такие 
объекты в идентификации преступника через годы после совершения 
преступления в том числе в расследовании уголовных дел, производство 
по которым возобновлено ввиду вновь открывшихся обстоятельств.

При расследовании преступлений против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, как правило, имеется комплекс 
биологических следов человека, подлежащих экспертному исследова-
нию. В целях скорейшего получения наиболее полной (комплексной) 
информации об изъятых объектах можно рекомендовать назначение 
комплекса судебно-биологических экспертиз. 

При этом судебная экспертиза запаховых следов человека назна-
чается в первоочередном порядке, так как индивидуализирующие су - 
бъек та пахучие вещества обладают летучестью, и во избежание их утра-
ты при использовании разрушающих методов (например, при произ-
водстве вырезок, смывов в рамках пробоподготовки для исследования 
ДНК, групповых антигенов) должны быть собраны и сохранены до 
проведения прочих экспертных исследований. 

Сбор запаховых следов с представленных на исследование объектов 
производится с использованием неразрушающих методов и не пре-
пятствует последующему исследованию иных биологических следов 
человека, а также следов пальцев рук, волокон и других.
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Национальное бюро экспертиз НАН Республики Армения

НекОтОрые прОблемы  
судебНОй экспертизы пищепрОдуктОВ  

и ВОзмОжНые пути их преОдОлеНия

В последние годы потребность правоохранительных органов в 
производстве судебно-товароведческих экспертиз продовольствен-
ных товаров в связи с новыми социально-экономическими условия-
ми и ростом частного сектора, постоянно растет [4, 5]. Ввиду этого, 
судебно-следственными органами эти экспертизы часто назначаются 
испытательным лабораториям, которые решают задачи определения 
качественных показателей продовольственного сырья, иными слова-
ми, устанaвливают их соответствие или несоответствие нормативной 
документации [1–3].

Во время судебной экспертизы пищепродуктов, в зависимости от 
обстоятельств судебного дела, лица, назначающие экспертизу или хо-
датайствующие о ее проведении, ставят вопросы, при решении которых 
у экспертов возникают проблемы различного характера. Для решения 
поставленных вопросов экспертам необходимо иметь контрольные 
объекты (пробы), с которыми сравнивают исследуемые. В большинстве 
случаев объем или количество вещественного доказательства (иссле-
дуемой пробы), направленного на экспертизу и взятого следственными 
органами с места происшествия, часто бывают недостаточными. То 
есть, в зависимости от вида экспертизы, например, при микробио-
логической или при определении микотоксинов, вредных веществ, 
пестицидовов и др., возможно их полное использование. В подобных 
случаях со стороны экспертов предъявляется ходатайство заказчику 
о разрешении на право полного использования исследуемой пробы  
(вещественного доказательства) в целях проведения экспертизы с 
определением показателей безопасности, требуемых нормативной 
документа цией [3], или возможности получения контрольной (сравни-
тельной) пробы. Эта процедура требует длительного времени, которое 
может продлиться до 5 дней и более. За этот промежуток времени до 
удовлетворения ходатайства продовольственные товары, особенно с 
малым сроком годности (хранения): молочно-кислые продукты, кре-
мовые изделия, срок годности которых не превышает 24–72 часа, могут 
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претерпеть качественные изменения, что может отрицательно повлиять 
на ход судебной экспертизы пищепродукта (в особенности, на микро-
биологические показатели). С другой стороны, правильный отбор проб 
является главным условием достоверности результатов исследований. 
Известно, что при микробиологической экспертизе отбор проб необ-
ходимо производить стерильно: стерильными приспособлениями и в 
стерильную посуду. Перед отправкой в лабораторию пробы помещают 
в соответствующую тару и пломбируют ее. Транспортировку проб сле-
дует осуществлять в кратчайшие сроки и, целесообразно использовать 
для этого сумки-холодильники. Подготовку образцов к исследованию 
проводят с соблюдением правил асептики. На практике с места проис-
шествия, в частности, в случаях отравлений пищевого происхождения, 
изымаются и доставляются на экспертизу виды товаров, взятых без 
соблюдения основных правил отбора проб, например: в полиэтиле-
новых мешочках, с нарушением температурных условий хранения и 
транспортировки, вследствие чего происходит вторичное загрязнение 
вещественного доказательства и в лабораторию поступает качествен-
но измененный объект. Это искажает подлинную картину состояния 
пищепродукта (изменение органолептических свойств, микробиоло-
гических показателей и др.). При отравлениях бывают случаи, когда 
вещественного доказательства — исследуемого пищепродукта (остатки 
пищи, оставшееся количество алкогольного напитка в бутылке и др.) 
приносят на экспертизу в очень малых количествах, в результате чего 
невозможно осуществить все необходимые исследования, требуемые 
заказчиком (например, определение тяжелых металлов, микотоксинов, 
радионуклидов и т.д.).

Исходя из вышеизложенного, следует рекомендовать лицам, на-
значающим экспертизу, уже при постановке вопросов одновременно 
удовлетворить пока ещё не предъявленное ходатайство в отношении:
–  полного использования вещественного доказательства (при малых 

количествах) в ходе экспертизы.
–  предоставления контрольного объекта заводского (промышленного) 

производства для сравнения с исследуемой пробой при подозрении 
на фальсификацию и производства в домашних условиях;

–  предоставления необходимой нормативной документации для уста-
новления соответствия исследуемого объекта требованиям ГОСТ, 
ИСО, ТУ и т.д., указанных на этикетке.
При выполнении указанных требований можно избежать времен-

ных и качественных потерь, а также провести судебную экспертизу 
пищепродукта на высоком уровне.
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аНтибиОтикОЧуВстВительНОсть 
микрООргаНизмОВ, как эпидемиОлОгиЧеский 

метОд аНализа при судебНОй экспертизе 
пищепрОдуктОВ

Методы серотипирования, биотипирования и определения чув-
ствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам на 
современном этапе развития часто используются в целях эпидемио-
логического анализа. Полученные антибиотикограммы могут служить 
эпидемиологическими маркерами для отождествления и выяснения 
возможных источников инфицирования пищепродуктов, явившихся 
причиной отравления.

Целью проведенного нами исследования явилось изучение анти-
биотикочувствительности микроорганизмов, выделенных из пищепро-
дуктов, поступивших на экспертизу в лабораторию.

Материалы и методы. Изучена антибиотикочувствительность 60 
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, выделенных 
из различных пищепродуктов (в том числе пищепродуктов, изъятых 
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во время вспышек), из которых 60% (36 штаммов) принадлежали к 
Escherichia coli, 13,3% (по 8 штаммов) Staphylococcus arueus и Proteus spp., 
11,7% (7 штаммов) Staphylococcus epidermidis, 1,7% (1 штамм) Pseudo-
monas aeruginosa.

Чувствительность определялась диско-диффузионным методом на 
твердой питательной среде АГВ (НИИ по производству питательных 
сред, г. Махачкала) посевом суточных бульонных культур микроорга-
низмов. Результаты оценивались по диаметру зоны задержки роста 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам (Методические 
указания МУК 4.2.1890-04).

Результаты. Изучение антибиотикочувствительности выделенных 
штаммов микроорганизмов показало, что они были чувствительны к 
фторхинолонам, в том числе — 94,6, 92,6% к офлоксацину и ципро-
флоксацину, соответственно. Все исследованные штаммы проявили 
резистентность к полимиксину. 88,5 и 86,4% изученных штаммов были 
резистентны соответственно в отношении доксициклина и тетрацикли-
на (группа тетрациклинов); 52,6–91,7% — в отношении бета-лактамов 
(цефотаксиму, цефтазидиму, цефуроксиму, аугментину, цефалотину). 
Среди препаратов данной группы исключение составил цефазолин, 
резистентность к которому была несколько ниже (40%). Изучение 
антибиотикочувствительности к препаратам аминогликозидового ряда  
показало, что 84,2; 71,8; 50,9% штаммов были резистентны соответ-
ственно к стрептомицину, азитромицину, амикацину. Исключение из 
этой группы составил гентамицин, к которому были чувствительны 
84% изученных штаммов.

Анализ данных антибиотикочувствительности показал, что 96,7% 
изученных штаммов были полирезистентны, проявляя резистентность 
в отношении более чем к одному препарату. Резистентность к 2-м, 3-м, 
4-м, 5-ти, 6-ти, 7-ми, 8-ми антибиотикам была установлена у 1,7%,  
10,3, 8,6, 29,3, 24,1, 20,7, 5,1% штаммов соответственно.

Таким образом, исследования показали, что пищепродукты могут 
быть источником антибиотикорезистентных, в том числе полирезистент-
ных штаммов микроорганизмов, что особенно важно для лиц, вовсе не 
получавших антибиотиков, в том числе для детей раннего возраста.

С другой стороны, сравнение полученных антибиотикограмм мик-
ро организмов, выделенных при пищевом отравлении из различных 
продуктов, помогает установить продукт, послуживший причиной 
вспышки. 
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