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ПОТРЕБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ 

ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ 

У статті акцентовано увагу на важливості дотримання процесуального порядку 

проведення слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України, 

що обмежують права та свободи учасників кримінального провадження. Обґрунтовано 

необхідність використання під час цієї діяльності криміналістичних знань, спрямованих 

на забезпечення дотримання прав і свобод громадян, а також вивчення проблеми захисту 

їх прав засобами та методами криміналістики. 

Протягом останніх десятиліть у науці кримінального процесуального 

права та криміналістики всебічно досліджують проблеми забезпечення прав і 

законних інтересів не лише підозрюваного, обвинуваченого, а й потерпілого, 

свідка, інших учасників кримінального провадження. Повага до їхніх прав, 

свобод, честі та гідності є одним із загальновизнаних пріоритетів демокра-

тичної держави. Надзвичайно актуальним окреслене питання постає в кримі-

нальному провадженні, коли для реалізації завдань, визначених у частині 1 

статті 2 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України, до особи 
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можуть бути застосовані заходи процесуального примусу, під час проведення 

яких права та свободи учасників кримінального провадження подеколи сут-

тєво обмежують. Попри це, сторона обвинувачення має право, а в низці ви-

падків — зобовʼязана проводити зазначені процесуальні дії для захисту пу-

блічних інтересів суспільства загалом й окремих громадян зокрема. 

Процесуальний порядок проведення деяких слідчих (розшукових) дій 

(одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, предʼявлення для 

впізнання) досить детально регламентований у відповідних статтях 

КПК України. Водночас нагальною є потреба розроблення в межах кримі-

налістичного забезпечення інших слідчих (розшукових) дій системи реко-

мендацій, спрямованих на їх якісне й оптимальне проведення та досягнення 

поставлених перед ними завдань, щоб якомога менше втручатися у приватне 

життя громадян, порушувати недоторканність житла чи іншого володіння 

особи, недоторканність права власності й інші загальні засади кримінального 

провадження, визначені в частині 1 статті 7 КПК України. 

Термін «криміналістичне забезпечення» не є новим у юридичній науці 

та практичній діяльності з розслідування злочинів. Це поняття ще 1979 року 

ввів у науковий обіг В. Г. Коломацький, запропонувавши тлумачити його як 

систему впровадження в практичну діяльність посадових осіб, підрозділів, 

служб та органів внутрішніх справ з охорони громадського порядку і бороть-

би зі злочинністю криміналістичних знань, втілених в умінні працівників ви-

користовувати наукові, методичні й тактичні криміналістичні рекомендації, 

техніко-криміналістичні засоби і технології їх застосування з метою попере-

дження, розкриття та розслідування злочинів [1, с. 62]. 

Зазначену позицію загалом поділяють інші науковці та практичні пра-

цівники, використовуючи не лише в запропонованому вказаним дослідником 

значенні, а й в інших, що подеколи різняться між собою. Зокрема, у працях 

українських науковців ідеться про криміналістичне забезпечення: розсліду-

вання злочинів [2, с. 259–264; 3, с. 281–285], досудового розслідування [4, 

с. 71–79], розслідування окремих видів злочинів [5, с. 369–376], доказуван-

ня [6; 7, с. 135–140], проведення процесуальних дій загалом [8, с. 106–109] й 

окремих із них зокрема [9, с. 138–142]. 

Водночас актуальною є потреба дослідження проблем, повʼязаних із 

криміналістичним забезпеченням дотримання прав і свобод людини, гарантій 

та умов їх реалізації, статусу особи під час здійснення кримінального прова-

дження в Україні. Посилення важливості прав і свобод людини в системі со-

ціальних цінностей, передбачає поглиблене вивчення всіх можливостей оп-

тимального забезпечення їх реалізації в протидії злочинності. У частині дру-

гій статті 3 Конституції України, поряд з визнанням пріоритетів соціальних 

цінностей людини, встановлено відповідальність держави за свою діяльність 

в особі уповноважених органів і посадових осіб. Ця діяльність має бути на-

ступальною, активною та цілеспрямованою, оскільки сучасна злочинність 

становить серйозну небезпеку для держави. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62.
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Для ефективної реалізації кримінальної політики, слід ураховувати 

співвідношення прав й інтересів учасників кримінального провадження та 

пріоритетність цінностей, які потрібно захищати в кожному конкретному ви-

падку. Заходи, повʼязані з втручанням у сферу прав і свобод особи, які мо-

жуть здійснити органи досудового розслідування, визначають принципові за-

сади протидії злочинності, оскільки вдосконаленим формам злочинності не-

обхідно протиставити відповідні засоби реагування з боку держави. 

З огляду на зазначене, дослідження криміналістичного забезпечення 

дотримання прав і свобод людини є актуальним у кількох аспектах. По-

перше, це стосується питання забезпечення прав і свобод учасників кримі-

нального провадження в таких галузях юридичної науки, як кримінальне 

процесуальне право, криміналістика, конституційне право тощо. По-друге, 

зазначене сприятиме розробленню сучасної концепції допустимості застосу-

вання методів і заходів протидії злочинності та формулюванню принципових 

положень їх практичного використання. По-третє, розширюються можливос-

ті для детального визначення ролі криміналістичних знань у системі гарантій 

захисту прав і свобод людини у кримінальному провадженні. 

Забезпечення реалізації прав і свобод людини нерідко здійснюють 

шляхом використання знань з різних галузей права, зокрема криміналістики, 

а також практичного досвіду, набутого під час розслідування злочинів. Во-

дночас питання захисту прав учасників кримінального провадження саме за-

собами та методами криміналістики, на жаль, ще не привернуло належної 

уваги науковців і поки що висвітлено недостатньо. 

Криміналістика досліджує суспільні відносини в одній з найважливі-

ших сфер діяльності держави — правоохоронній, у якій найчастіше виника-

ють проблеми забезпечення конституційних гарантій прав і свобод людини. 

Чимало суперечностей постає між обовʼязками держави щодо гарантування 

прав і свобод громадян, забезпечення системи правового захисту їх від зло-

чинних посягань та особливостями правоохоронної діяльності. 

У кримінальній процесуальній сфері правовідносин саме органи держа-

ви мають надане законом право застосовувати заходи кримінального про-

цесуального примусу, повʼязані з обмеженням особистого життя, прав і свобод 

людини. До таких заходів належать, зокрема, проведення обшуку житла чи 

іншого володіння особи (частини 3–9 статті 236 КПК України); застосування 

запобіжних заходів, а саме затримання особи, що, відповідно до статей 207, 

208 КПК України, здійснюють без дозволу суду; розслідування, яке може бути 

проведене у примусовому порядку, про що безпосередньо зазначено в частині 

3 статті 241 цього Кодексу; примусове залучення особи для проведення медич-

ної або психіатричної експертизи (частина 3 статті 242 КПК України); приму-

сове отримання зразків для експертизи (частина 3 статті 245 КПК України). 

У цих та інших випадках, регламентованих процесуальним законом, 

окреслено умови й підстави застосування процесуальних заходів, що можуть 

бути спрямовані на порушення прав і свобод учасників кримінального про-

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи
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вадження. З метою мінімізації цих ризиків у КПК України в кожному із за-

значених випадків передбачено належну правову процедуру, недотримання 

якої тягне за собою жорсткі наслідки — аж до визнання одержаних доказів 

недопустимими та неможливості надалі посилатися на них під час доказу-

вання, обовʼязку повернути володільцю вилучені в нього матеріальні обʼєкти 

або їх знищення тощо. 

Під час проведення досудового розслідування криміналістика спрямо-

вує свої методи та засоби для належного використання криміналістичних 

знань з метою забезпечення прав і свобод людини й регулювання правовід-

носин, що при цьому виникають, розвиваються та припиняються. Наприклад, 

криміналістична ідентифікація є одним із основних засобів встановлення до-

стовірних даних у кримінальному провадженні, коли необхідно виявити звʼя-

зок між підозрюваним, предметами, що йому належать, іншими обʼєктами та 

подією, яку розслідують, за залишеними слідами. Сутність ідентифікації по-

лягає в тому, щоб за індивідуальними ознаками встановити конкретний 

обʼєкт. Ця діяльність унормована на законодавчому рівні, її постійно вдоско-

налюють, щоб гарантувати дотримання прав і законних інтересів як підозрю-

ваного, так й інших осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. 

Зокрема, якщо потрібно ідентифікувати особу за залишеними слідами та при-

значити експертизу, ініціатором звернення може бути як сторона обвинува-

чення, так і сторона захисту. 

Натомість, якщо постає необхідність процесуальної ідентифікації, влас-

не особи, процес її впізнавання, порівняння та встановлення тотожності мож-

ливий під час проведення предʼявлення для впізнання. Процесуальний поря-

док, а також окремі тактичні аспекти проведення цієї слідчої (розшукової) дії 

досить детально врегульовано в статті 228 КПК України. Зокрема, у части-

нах 1, 2 зазначеної процесуальної норми окреслено не лише процесуальний 

порядок, а й певні напрями діяльності слідчого на підготовчому етапі прове-

дення предʼявлення особи для впізнання, що досліджує наука криміналісти-

ка: попередній допит особи, яка впізнає, для отримання відповідей на питан-

ня, чи може вона впізнати цю особу, який був її зовнішній вигляд і прикмети. 

Якщо особа заявляє, що не може назвати прикмети, за якими впізнає особу, 

проте може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі зазначають, за сукуп-

ністю яких саме ознак вона може впізнати особу. Заборонено попередньо по-

казувати особі, яка впізнає особу, що повинна бути предʼявлена для впізнан-

ня, і надавати інші відомості про прикмети цієї особи. До підготовчого етапу 

предʼявлення для впізнання належить також добір статистів — осіб тієї самої 

статі, яких має бути не менше, ніж три та які істотно не різняться за віком, 

зовнішністю й одягом. Перед тим як предʼявити особу для впізнання, їй про-

понують за відсутності особи, яка впізнає, зайняти будь-яке місце серед ін-

ших осіб, яких предʼявляють. 

Натомість, наше переконання, потребує суттєвого доопрацювання з по-

зицій процесуального врегулювання та розроблення тактичних прийомів 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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проведення таких слідчих (розшукових) дії, як допит, огляд, слідчий експе-

римент і, передусім, обшук. Зміни й доповнення щодо проведення останньої 

слідчої (розшукової) дії, повʼязані з викликом захисника, його участю під час 

проведення обшуку особи, обовʼязковою відеофіксацією, є досить неодно-

значними, дискусійними та потребують ґрунтовного дослідження. Крім цьо-

го, не передбачено процесуальний порядок проведення допиту, огляду та 

слідчого експерименту. Унаслідок цього криміналістичні рекомендації щодо 

них відірвані від норм КПК України та не вирішують питання, що виникають 

у практичній діяльності з розслідування злочинів. 

Важлива роль криміналістики в розвʼязанні проблем забезпечення прав 

і свобод учасників кримінального провадження полягає, зокрема, у створенні 

системи використання криміналістичних методів та засобів розслідування. 

Беззаперечним пріоритетом є визнання людини, її життя, честі, гідності, не-

доторканності та безпеки. Водночас, слід враховувати й загальнодержавні ін-

тереси, оскільки виявлення ознак злочину, початок досудового розслідування 

та вжиття передбачених законом заходів для встановлення події криміналь-

ного правопорушення й особи, яка його вчинила, спрямовані на належне ви-

конання уповноваженими правоохоронними органами України завдання з 

охорони публічного порядку. Держава має керуватися чіткою концепцією, 

що окреслює випадки та межі можливого обмеження прав особи в протидії 

злочинності. 

У цьому контексті актуальними є питання посилення державного конт-

ролю в цій сфері, розширення можливостей органів досудового розслідуван-

ня, втілення в практику їх діяльності нових сучасних форм і методів протидії 

злочинності. Важливе значення мають не лише процесуальне унормування 

здійснення кримінального провадження загалом й окремих процесуальних 

дій зокрема, а й розроблення криміналістичних рекомендацій, спрямованих 

на мінімізацію обмеження конституційних прав громадян. 

Кримінальне процесуальне право та криміналістика притаманними їм 

засобами й методами сприяють реалізації завдань кримінального проваджен-

ня, зокрема, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних право-

порушень, охороні прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального 

провадження, а також забезпеченню швидкого, повного й неупередженого 

розслідування та судового розгляду, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 

правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жо-

ден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була 

піддана необґрунтованому процесуальному примусу і, щоб до кожного учасни-

ка кримінального провадження було застосовано належну правову процедуру. 

Гарантіями досягнення цих завдань кримінального провадження є пе-

редбачені процесуальним законом засоби, прийоми та методи, що забезпе-

чують реалізацію і сприяють здійсненню кожним його учасником своїх прав 

й обовʼязків. До гарантій належать не лише механізм запобігання порушен-

ням прав учасників кримінального провадження, а й порядок їх захисту та 

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи



  

8 

 

відновлення, можливість оскаржити рішення, дії або бездіяльність слідчого 

чи прокурора, подати апеляційну чи касаційну скарги на рішення слідчого 

судді чи суду тощо. 

Значення процесуальних гарантій прав учасників кримінального про-

вадження полягає в тому, що за допомогою них громадяни мають реальну 

можливість здійснювати надані їм законом права та захищати свої інтереси 

шляхом активної участі у кримінальному провадженні. Тож засоби реалізації 

прав учасників кримінального провадження, можна розглядати як систему 

гарантій цих прав. 

Розвиток системи процесуальних гарантій забезпечення прав і свобод 

людини передбачає: 

– розширення існуючої системи та обсягу й змісту окремих прав та сво-

бод громадян; 

– створення простого, доступного й надійного юридичного механізму 

захисту та відновлення прав і свобод, право реабілітації та відшкодування 

шкоди, яка заподіяна незаконними діями; 

– чітке законодавче визначення підстав, умов та процедури застосуван-

ня примусових заходів; 

– визначення механізму застосування примусових заходів та правовід-

носин, що виникають при цьому; 

– обґрунтованість всіх рішень щодо втручання у права і свободи людини; 

– дієвість процесуального контролю, судового нагляду та прокурорсь-

кого керівництва за здійсненням процесуальної діяльності; 

– визначення відповідальності за всі прояви безпідставного втручання у 

гарантовані законом права та свободи людини [10, с. 78–82]. 

З огляду на зазначене, не лише сторона захисту (зокрема, підозрюва-

ний, обвинувачений, захисник), а й інші учасники кримінального проваджен-

ня (свідок, потерпілий, особа, чиї права та законні інтереси можуть бути об-

межені або порушені) у межах наданих процесуальних прав і покладених на 

них обовʼязків повинні виконувати свої функції, реалізація яких безпосеред-

ньо залежить від знань у галузі кримінального процесуального права. Нато-

мість завдання криміналістики полягає в забезпеченні проведення процесу-

альних дій науково розробленими рекомендаціями стосовно оптимального й 

доцільного проведення слідчих (розшукових) та інших передбачених КПК 

України процесуальних дій, з огляду на інтереси не лише сторони обвинува-

чення, а й сторони захисту та інших учасників кримінального провадження. 
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ПОТРЕБНОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В. И. Галаган  

Ж. В. Удовенко 

Внимание акцентировано на необходимости соблюдения определенного в Уголов-

ном процессуальном кодексе Украины порядка проведения следственных (розыскных) 

действий, в особенности тех из них, которые могут быть связаны с ограничением прав и 

свобод участников уголовного производства. К таким участникам относятся не только по-

дозреваемый, обвиняемый, а также и потерпевший, свидетель, иные лица, принимающие 

участие в производстве процессуальных действий или выполняющие присущие им про-

цессуальные функции. Права и законные интересы этих и других лиц могут быть ограни-

чены во время проведения обыска жилья или иного владения лица, освидетельствования, 

получения образцов для экспертизы и других процессуальных действий, производство ко-

торых может быть связано с использованием мер процессуального принуждения. Во вре-

мя производства этих действий важно учитывать соотношение прав и законных интересов 

участников уголовного производства с определением приоритетных ценностей, подлежа-

щих защите со стороны уполномоченных государственных органов. 

В настоящее время актуальным является углубленное исследование проблем, свя-

занных с криминалистическим обеспечением соблюдения прав и свобод граждан, гаран-

тий и условий их реализации в уголовном производстве в Украине. Поэтому важное зна-

чение приобретают не только процессуальное урегулирование осуществления уголовного 

производства и отдельных процессуальных действий, но и разработка криминалистичес-

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи
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ких рекомендаций с целью свести к минимуму ограничения и нарушения конституцион-

ных прав граждан. 

NEEDS OF CRIMINALISTICS SUPPORT FOR THE COMPLIANCE OF RIGHTS 

AND FREEDOMS OF CITIZENS IN PROCEDURAL ACTIONS 

V. Galagan  

Z. Udovenko 

The article draws attention to the need to comply with the procedure for investigative ac-

tions, specified in the Criminal Procedural Code of Ukraine, especially those that may be related 

to the restriction of the rights and freedoms of participants in criminal proceedings. Such partici-

pants include not only the suspect, the accused, but also the victim, the witness, other persons 

taking part in the proceedings or performing their inherent procedural functions. The rights and 

legitimate interests of these and other persons may be limited during the search of housing or 

other possession of the person, examination, obtaining samples for examination and other proce-

dural actions, the production of which may be related to the use of procedural coercive measures. 

During the production of these actions, it is important to take into account the correlation of 

rights and legitimate interests of participants in criminal proceedings with the definition of pri-

ority values to be protected by authorized state bodies. 

Ensuring the realization of the rights and freedoms of citizens is carried out through the 

use of various knowledge, including forensic knowledge. Now it is urgent to conduct an in-depth 

study of the problems associated with forensic support for the observance of citizensʼ rights and 

freedoms, guarantees and conditions for their implementation in criminal proceedings in 

Ukraine. In the pre-trial investigation, the science of criminology is designed, with the help of its 

inherent methods and means, to ensure the proper use of forensic knowledge to ensure the rights 

and freedoms of citizens. Therefore, it is important to not only procedural regulation of the im-

plementation of criminal proceedings and individual procedural actions, but also the develop-

ment of forensic recommendations with a view to minimizing the restrictions and violation of the 

constitutional rights of citizens. 
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наукової дискусії. Фахівцями було висловлено як позитивні відгуки щодо її впливу на прий-

няття певних процесуальних рішень під час досудового розслідування в зоні Антитерорис-

тичної операції (далі — АТО), так і критичні. Останні повʼязані з тим, що відповідно до 

чинного законодавства не тільки запобігання злочинності та боротьба з нею, але й бо-

ротьба з тероризмом, зокрема в зоні АТО, повинна ґрунтуватися на принципах законності 

та неухильного додержання прав і свобод людини і громадянина, пріоритетності захисту 

життя і прав осіб, які наражаються на небезпеку внаслідок знаходження в зоні терорис-

тичної діяльності. Проведено теоретичний аналіз нормативного забезпечення ст. 615 

КПК, результатом чого встановлено, що у період часу з 05 листопада 2014 року по 02 груд-

ня 2015 року у питанні визначення території проведення АТО існував правовий вакуум, що 

підтверджується й дослідженнями інших науковців. Висловлено авторську позицію щодо 

положень ст. 615 КПК стосовно терміну «відповідний прокурор». Визначено, що судова 

практика не має єдиного погляду на результати використання положень згадуваної 

статті, на підтвердження чому приведені конкретні приклади, в яких судом тому надана 

діаметрально різна оцінка (від виправдання обвинуваченого до навпаки). З огляду на це 

констатується, що така ситуація не є прийнятною і свідчить про недосконалість крите-

ріїв застосування ст. 615 КПК України, що створює умови для обмеження прав і свобод 

людини. Авторами звернута увага на те, що не дотримання положень міжнародного права 

і приписів Конституційного Суду України може призвести в майбутньому до звернень до 

Європейського суду з прав людини щодо порушення права на справедливий і публічний роз-

гляд справи у продовж розумного строку незалежним і безстороннім судом. 

 

 

19 листопада 2012 року набрав чинності чинний Кримінальний проце-

суальний кодекс України [1], основним принципом якого стало дотримання 

прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. З цією метою 

законодавець суттєве розширив функції суду щодо контролю за дотриманням 

прав і свобод сторін кримінального провадження під час досудового розслі-

дування, а також запровадив інститут слідчого судді, як особи, яка спеціаль-

но уповноважується на здійснення такого контролю. Наведене кореспонду-

ється з положеннями ст. 55 Конституції України (далі — КУ), де прямо ви-

значено, що «права і свободи людини і громадянина захищаються судом» [2]. 

Разом з тим, діючий КПК постійно доповнюється новими положеннями, пев-

ні з яких мають неоднозначне розуміння та реалізацію на практиці, що ви-

кликає дискусію як серед науковців, так і практиків. З приводу їх застосуван-

ня не припиняється полеміка серед науковців і практиків, окремі з яких вва-

жають, що чинне законодавство містить серйозні антиконституційні обме-

ження прав і свобод людини і громадянина та потребує негайного приведен-

ня у відповідність до міжнародних стандартів і конституційних приписів [3]. 

Одна з таких, є реалізація положень статті 615 КПК. 

Проблеми, що виникають при застосуванні ст. 615 КПК під час досудо-

вого провадження викликають зацікавленість серед науковців і практиків, 

про що свідчать наукові публікації О. В. Капліної, В. Т. Маляренка, І. І. Ма-

скалюк, М. О. Лисенкова, В. І. Сліпченка, О. М. Черняк, О. В. Хваліц та ін., 

проте аналіз практики засвідчує наявність низки питань, які потребують свого 

вирішення. 

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи
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Мета статті зумовлена необхідністю дослідження аналізу практики за-

стосування ст. 615 КПК з огляду на дотримання як міжнародних стандартів, 

так і чинного законодавства. 

У звʼязку із проведенням на частині території України антитерористич-

ної операції та фактичною неможливістю виконання слідчими суддями у 

встановлені законом строки своїх повноважень, законодавцем 12 серпня 2014 

року було прийнято рішення про необхідність доповнення ст. 615 КПК 

«Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичай-

ного стану або у районі проведення антитерористичної операції». Відповідно 

до її положень, «на місцевості (адміністративній території), на якій діє пра-

вовий режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної 

операції, у разі неможливості виконання у встановлені законом строки слід-

чим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164, 234, 235, 247 та 

248 цього Кодексу, а також повноважень щодо обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб до осіб, які підозрюються у 

вчиненні злочинів, передбачених статтями 109–114–1, 258–258–5, 260–263–1, 

294, 348, 349, 377–379, 437–444 Кримінального кодексу України, ці повнова-

ження виконує відповідний прокурор» [4]. Наукова спільнота по різному від-

реагувала на таке нововведення. На думку окремих фахівців означена норма 

полегшила роботу правоохоронних органів, оскільки надала можливість про-

курорам набагато ефективніше й оперативніше виконувати свої конституцій-

ні повноваження, передусім у зоні бойових дій. Наприклад, майже одразу пі-

сля її прийняття у серпні 2014 року через кілька діб прокурором Донецької 

області в районі проведення АТО здійснено затримання російських військо-

вослужбовців Александрова та Єрофеєва [5, с. 96]. Інші науковці відразу ви-

словили критичну позицію щодо такого доповнення КПК, оскільки воно не 

вирішило всіх проблем, які існують, адже закон не передбачає якогось дійсно 

«особливого режиму досудового розслідування». Так, О. В. Капліна прямо 

зазначила, що особливість полягає тільки в тому, що частина повноважень 

слідчого судді вимушено та тимчасово передається відповідному прокурору. 

Проте, продовжила вона, відповідно до чинного законодавства не тільки за-

побігання злочинності та боротьба з нею, але й боротьба з тероризмом, зо-

крема в зоні АТО, повинна ґрунтуватися на принципах законності та неу-

хильного додержання прав і свобод людини і громадянина, пріоритетності 

захисту життя і прав осіб, які наражаються на небезпеку внаслідок терорис-

тичної діяльності [6, с. 49]. Крім того, й дотепер відсутня єдина позиції судо-

вих та правоохоронних органів щодо тлумачення вказаної норми закону, що 

призводить до неоднакового її застосування на практиці. 

Так, з аналізу відкритих джерел інформації ми можемо констатувати, 

що протягом 2015 року під час проведення досудового розслідування кримі-

нального провадження прокурори прокуратури Донецької області користува-

лися загальними нормами кримінального процесуального закону, а саме: 

отримували дозволи на проведення відповідних слідчих дій, в тому числі не-

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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гласних слідчих (розшукових) дій (надалі — НСРД), у слідчих суддів відпо-

відних судів. Щодо застосування ними положень ст. 615 КПК України — нам 

достеменно не відомо. Разом з тим, в той же період часу слідчі слідчого від-

ділу Управління нагляду за додержанням законів обʼєднаними силами анти-

терористичної операції Головної військової прокуратури України Генераль-

ної прокуратури України керувалися ст. 615 КПК України та проводили 

НСРД на підставі постанови прокурора у кримінальному провадженні, об-

ґрунтовуючи свою процесуальну позицію:  

а) Указом Президента України № 405/2014 від 14 квітня 2014 року 

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 

2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і 

збереження територіальної цілісності України», яким введено в дію рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про 

невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження те-

риторіальної цілісності України». Вказаний Указ Президента набрав чинності 

з дня його опублікування, тобто 14 квітня 2014 року [7]. 

б) Законом України (далі — ЗУ) «Про тимчасові заходи на період про-

ведення антитерористичної операції» № 1669-VІІ від 02 вересня 2014 року [8]. 

При цьому, якщо звернутися до згадуваного ЗУ, то виявимо, що в ньому 

чітко прописано період та територія проведення АТО, зокрема у ст. 1 визначено: 

а) період проведення антитерористичної операції — час між датою на-

брання чинності Указом Президента України «Про рішення Ради національ-

ної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні за-

ходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної 

цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014 та датою набрання 

чинності Указом Президента України про завершення проведення АТО або 

військових дій на території України; 

б) територія проведення антитерористичної операції — територія Укра-

їни, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому Кабінетом 

Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція [8]. 

У свою чергу, на виконання вимог цього ЗУ, Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України (далі — КМУ) № 1053-р від 30 жовтня 2014 року, було за-

тверджено перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася АТО 

[9], проте вже 05 листопада 2014 року Розпорядженням КМУ № 1079-р від 

05 листопада 2014 року його дію було зупинено [10] і лише 02 грудня 

2015 року КМУ Розпорядженням № 1275-р повторно затвердив перелік насе-

лених пунктів, на території яких здійснювалася АТО [11]. Звідси випливає, 

що у період часу з 05 листопада 2014 року по 02 грудня 2015 року у питанні 

визначення території проведення АТО існував правовий вакуум, про що на-

голошують й інші науковці [12, с. 162]. Поряд з тим, на переважній більшості 

підконтрольній Україні території зони конфлікту в Донецькій та Луганських 

областях, слідчі судді виконували свої повноваження у повному обсязі та 

встановлені законом строки. 

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи
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Ще одне з дискусійних питань повʼязане з тим, що у редакції ст. 615 

КПК застосовується поняття «відповідний прокурор». Згідно з п. 15 ст. 3 

КПК прокурори, починаючи з Генерального прокурора України й закінчуючи 

прокурором прокуратури, діють в межах повноважень, визначених цим ко-

дексом, але не зазначено, який саме прокурор є відповідним. На уточнення 

закону видано спільний Наказ Міністра внутрішніх справ України, Генераль-

ного прокурора України, голови Служби Безпеки України від 26 серпня 2014 

року за № 872/88/537 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 серп-

ня 2014 року за № 1038/2815), в якому зазначено, що повноваження, перед-

бачені ст. 615 КПК, виконуються прокурором, який здійснює процесуальне 

керівництво у відповідному провадженні. Тобто і прокурор і слідчий суддя в 

одній особі, що створює, на наш погляд, підґрунтя для можливих обмежень 

права людини і суперечить основним принципам кримінального процесу. 

З огляду на викладене, цікавою є практика оцінки судами застосування 

органами досудового розслідування положень ст. 615 КПК. Для прикладу 

нами проаналізовані кримінальні правопорушення за ст. 368 КК, які вчинені у 

2015 році на території Донецькій області, що підконтрольна Україні, а досудо-

ве розслідування проводилося одним й тим же слідчим підрозділом (слідчий 

відділ Управління нагляду за додержанням законів обʼєднаними силами АТО 

Головної військової прокуратури України Генеральної прокуратури України). 

Так, за одним з кримінальних проваджень вироком Краматорського 

міського суду Донецької області від 23 жовтня 2017 року [13] було розглянуто 

правомірність використання прокурором ст. 615 КПК України при наданні до-

зволу на проведення НСРД. У вироку суд зазначив, що у постановах про їх 

проведення прокурором не зазначається у чому полягала неможливість вико-

нання у встановлені законом строки слідчим суддею Апеляційного суду До-

нецької області повноважень з розгляду клопотань про проведення НСРД. 

Щодо іншої, зазначеної у постанові підстави («необхідність оперативного 

встановлення обставин справи»), то, на думку суду, вона ні в якому разі не на-

дає прокурору законного права на виконання повноважень слідчого судді. При 

цьому положеннями ст. 250 КПК України прокурор також не скористався, а 

відповідно до них негласна слідча (розшукова) дія може бути розпочата до по-

становлення ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК України, за 

рішенням слідчого, узгодженого з прокурором, або прокурора. У такому ви-

падку прокурор зобовʼязаний невідкладно після початку такої негласної слід-

чої (розшукової) дії звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді. 

Вказана норма закону є чинною і її редакція не змінювалася у звʼязку із допо-

вненням ст. 615 КПК. Водночас, згідно ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про здійснення право-

суддя та кримінального провадження у звʼязку з проведенням антитерорис-

тичної операції», питання що відносяться до повноважень слідчого судді у 

кримінальних провадженнях, що перебувають на стадії досудового розсліду-

вання і здійснюються в районі проведення АТО, в разі неможливості здійсню-

вати правосуддя розглядаються слідчими суддями місцевих загальних судів, 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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визначених головою Вищого спеціалізованого суду України (далі — ВССУ) з 

розгляду цивільних і кримінальних справ. На виконання вказаного ЗУ головою 

ВССУ видано розпорядження від 02 вересня 2014 року № 2710/38-14 «Про ви-

значення територіальної підсудності справ», згідно якому розгляд криміналь-

них проваджень підсудних Апеляційному суду Донецької області (м. Донецьк) 

здійснюється Апеляційним судом Запорізької області. У свою чергу, роботу 

Апеляційного суду Донецької області було відновлено з 26 травня 2015 року у 

м. Бахмут (раніше — м. Артемівськ) Донецької області на підставі розпоря-

дження Голови ВССУ від 21 травня 2015 року № 33/0/38-15. 

Таким чином, на момент винесення прокурором постанов про прове-

дення НСРД (15-18 березня 2015 року) розгляд клопотання у порядку статей 

247, 248 КПК України обʼєктивно міг бути забезпечений слідчими суддями 

Апеляційного суду Запорізької області у встановлені законом строки. До того 

ж, судом звернуто увагу й на зміст листа в. о. голови Апеляційного суду До-

нецької області (м. Маріуполь) від 04 березня 2016 року, згідно якого у вка-

заному суді розгляд клопотань про надання дозволу на проведення НСРД 

відновлений з 12 серпня 2014 року та проводиться по теперішній час. Врахо-

вуючи, що НСРД були розпочаті заздалегідь та проводилися протягом 30 діб, 

слідчий чи прокурор мали достатньо часу та можливостей звернутися до 

слідчого судді для отримання відповідного дозволу на проведення відповід-

них НСРД. З огляду на наведене, суд дійшов висновку, що прокурор у кримі-

нальному провадженні не мав права та підстав перебирати на себе повнова-

ження слідчого судді Апеляційного суду з приводу надання дозволу на про-

ведення НСРД, а отже такі його рішення є незаконними. Таким чином, необ-

ґрунтоване використання прокурором положень ст. 615 КПК України при-

звело до визнання судом цих доказів недопустимими та стало однією з під-

став ухвалення у цій справі виправдувального вироку [13]. 

В іншій справі вироком Ізюмського міськрайонного суду Харківської 

області від 21 грудня 2016 року, навпаки осіб було визнано винними та засу-

джено на підставі доказів, отриманих з використанням прокурором ст. 615 

КПК практично при аналогічних обставинах. В обґрунтування своїх виснов-

ків, серед іншого, суд посилається на протоколи НСРД, які були проведені в 

лютому-квітні 2015 року в порядку ст. 615 КПК (тобто без дозволу відповід-

ного слідчого судді), та визнає їх належними доказами. При цьому суд спира-

ється на ті ж самі нормативні документи, що й Краматорський міський суд 

Донецької області [14]. Аналогічну оцінку використання прокурором ст. 615 

КПК (щодо надання дозволу на проведення НСРД у травні 2015 року) надав 

й Красноармійський міськрайонний суд Донецької області [15]. Разом з тим, 

за усіма вищенаведеними кримінальними провадженнями орган досудового 

розслідування звертався з відповідними клопотаннями до слідчих суддів для 

отримання дозволу на проведення обшуків (ст. 234 та ст. 235 КПК), хоча за 

логікою речей, міг (за тих же правових підстав, що й стосовно проведення 

НСРД) також звернутися до відповідного прокурора у порядку ст. 615 КПК.  

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи
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Така ситуація не є прийнятною і свідчить про недосконалість критеріїв 

застосування ст. 615 КПК України, що створює умови як для обмеження прав 

і свобод людини, так і до діаметрально різної трактовки (оцінки) результатів 

її використання судовими органами.  

У свою чергу, відповідно до положень ст. 8 Конвенції «Про захист прав 

людини і основоположних свобод», кожен має право на повагу до свого при-

ватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи держав-

ної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком ви-

падків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у де-

мократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки 

чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочи-

нам, для захисту здоровʼя чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб 

[16]. До того ж, незважаючи на те, що згідно з положеннями Конвенції під 

час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка 

Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що не відповідають її зо-

бовʼязанням за цією Конвенцією, виключно в тих межах яких вимагає гост-

рота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зо-

бовʼязанням згідно з міжнародним правом (ст. 15), введення скорочених чи 

прискорених форм судочинства під час воєнного або надзвичайного стану 

суперечить ст. 6 Конвенції, а в майбутньому може призвести до звернень до 

Європейського cуду з прав людини щодо порушення права на справедливий і 

публічний розгляд справи у продовж розумного строку незалежним і безсто-

роннім судом. Більше того, ще у 2011 році рішенням Конституційного Суду 

України № 12-рп/2011, дано офіційне тлумачення першого речення ч. 3 ст. 62 

Конституції України, суть якого зводиться до того, що обвинувачення у вчи-

ненні злочину не може ґрунтуватися на фактичних даних, одержаних в ре-

зультаті оперативно-розшукової діяльності уповноваженою на те особою без 

дотримання конституційних положень або з порушенням порядку, встанов-

леного законом, а також одержаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій 

щодо їх збирання і фіксації із застосуванням заходів, передбачених ЗУ «Про 

оперативно-розшукову діяльність», особою, не уповноваженою на здійснен-

ня такої діяльності [17]. Невипадково, на міжнародному симпозіумі «Забез-

печення єдності судової практики у кримінальних справах в контексті подій 

2013-2014 років в Україні» суддя Верховного Суду України Г. Канигіна кри-

тично торкнулася питання, наскільки ст. 615 КПК України відповідає міжна-

родним договорам, за якими України взяла зобовʼязання, та Конституції, 

який вплив вона буде мати на судову практику [18]. 

Зрозуміло, що забезпечити неухильне дотримання законності та прав 

людини в умовах проведення АТО дуже складно, а іноді й неможливо. Проте 

КПК містить жорсткі вимоги щодо порядку збирання доказів та їх закріплен-

ня, щодо допустимості доказів, у тому числі й отриманих внаслідок істотного 

порушення прав та свобод людини. А тому, з метою забезпечення прав і сво-

бод людини процес досудового розслідування повинен бути чітко регламен-
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тований [19, с. 74], з урахуванням міжнародних стандартів і конституційних 

приписів, задля уникнення беззаконня та свавілля.  
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 615 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ 

(ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ) 

А. В. Одерий 

И. С. Клечановский 

Ю. И. Клечановская 

Использование положений ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины 

(УПК) во время досудебного расследования проявило отдельные проблемы, что вызвало 

научную дискуссию. Специалистами были высказаны как позитивные отзывы относи-

тельно ее влияния на принятие процессуальных решений во время досудебного расследо-
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вания в зоне антитеррористической операции (АТО), так и критические. Последние свя-

заны с тем, что в соответствии с действующим законодательством не только предотвра-

щение преступности и борьба с ней, но и борьба с терроризмом, в частности в зоне АТО, 

должна основываться на принципах законности и неукоснительного соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина, приоритетности защиты жизни и здоровья людей, подвер-

гающихся опасности вследствие нахождения в зоне террористической деятельности. Про-

веден теоретический анализ нормативного обеспечения ст. 615 УПК, в результате чего 

установлено, что в период времени с 05 ноября 2014 года по 02 декабря 2015 года в во-

просе определения территории проведения АТО существовал правовой вакуум, что под-

тверждается и исследованиями других учёных. Высказана авторская позиция и в отноше-

нии положений ст. 615 УПК относительно термина «соответствующий прокурор». Опре-

делено, что судебная практика не имеет единого взгляда на результаты использования по-

ложений упоминаемой статьи, в подтверждение чему приведены конкретные примеры, 

где судом даны этому диаметрально разные оценки (от оправдания обвиняемого и до нао-

борот). С учетом этого констатируется, что сложившаяся ситуация есть неприемлемой и 

свидетельствует о несовершенстве критериев применения ст. 615 УПК Украины, что соз-

дает условия для ограничения прав и свобод человека. Авторами обращено внимание на 

то, что не выполнение положений международного права и решений Конституционного 

Суда Украины может привести в будущем к обращениям в Европейский суд по правам 

человека относительно нарушения права на справедливое и публичное рассмотрение дела 

в разумные сроки независимым и бесстрастным судом. 

PRACTICAL ASPECTS OF APPLICATION OF ARTICLE 615  

OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF UKRAINE 

(THE THEORETICAL AND APPLIED ASPECT) 

О. Oderii 

I. Klechanovskyi 

Yu. Klechanovska 

The use of the provisions of Article 615 of the Criminal Procedure Code of Ukraine 

(CPC) during the pre-trial investigation showed some problems, which caused a scientific dis-

cussion. The experts expressed both positive comments on its influence on the adoption of pro-

cedural decisions during the pre-trial investigation in the anti-terrorist operation zone (ATO) and 

critical comments. The latter are connected with the fact that, in accordance with the current 

legislation, not only the prevention and combating of crime, but also the fight against terrorism, 

in particular in the ATO zone, must be based on the principles of legality and strict observance 

of human and citizen rights and freedoms, the priority of protecting life and the health of people 

endangered by being in the zone of terrorist activity. There has been conducted the theoretical 

analysis of the normative provision of Article 615 of the Criminal Procedure Code, as a result of 

which it was established that during the period from November 5, 2014 to December 2, 2015 

there was a legal vacuum in the issue of determining the territory for conducting ATO, which is 

confirmed by the research of other scientists. There has been expressed the authorʼs position with 

respect to the provisions of Article 615 of the CPC concerning the term “relevant prosecutor”. It 

is determined that the judicial practice does not have a unified view of the results of using the 

provisions of the article mentioned, in support of which specific examples are given where the 

court has given the diametrically different estimates (from the defendantʼs justification and vice 

versa). Taking into account this fact, it is stated that the current situation is unacceptable and tes-

tifies to the imperfection of the criteria for applying Article 615 of the Criminal Procedure Code 

of Ukraine, which creates conditions for the restriction of human rights and freedoms. The 
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authors draw attention to the fact that failure to comply with the provisions of international law 

and decisions of the Constitutional Court of Ukraine may lead in the future to appeals to the 

European Court of Human Rights regarding the violation of the right to a fair and public hearing 

of the case within a reasonable time by an independent and impartial court. 

УДК 343.98  

І. В. Пиріг 

доктор юридичних наук, доцент 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

СУТНІСТЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ  

ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ НАУК 

На основі аналізу думок науковців визначено поняття судової експертології як 

окремої науки, відокремлено її предмет та систему. Проаналізовано співвідношення 

предмету судової експертології та криміналістики, надано власне розуміння їх правової 

природи та місця в системі наук. 

 

 

Дискусії серед науковців з приводу предмета та обʼєкта судової експер-

тології почались з виокремлення її як самостійної науки спочатку в межах 

криміналістики, а потім окремо від неї. Першими таку ідею висловив 

А. І. Вінберг щодо розробки загальної теорії криміналістичної експертизи в 

межах криміналістики. Він зазначав, що «для розвитку криміналістичної 

експертизи потрібна наукова розробка її загальної теорії. Базою для її науко-

вої розробки багато в чому слугують технічні та природознавчі науки» [1, 

с. 77]. Схожої думки дотримувався О. Р. Шляхов, але вже виділяючи її як са-

мостійну науку з розділу криміналістичної тактики: «теорію криміналістич-

ної експертизи потрібно виділити із загального курсу криміналістики. Мето-

дика криміналістичної експертизи повинна відбрунькуватися, таким чином, 

від слідчої тактики. Таке рішення давно вже назріло, воно фактично вже 

здійснюється» [2, с. 12].  

Вирішальним етапом у становленні судової експертології стали праці 

А. І. Вінберга і Н. Т. Малаховської. В статті «Судова експертологія — нова 

галузі науки», що вийшла друком у 1973 р., вони визначили її як науку «про 

закони та методологію формування, розвитку судових експертиз, закономір-

ності вивчення їх обʼєктів на основі застосування спеціальних знань, запози-

чених з базових (материнських) наук і відповідно трансформованих, що про-

водяться в межах правової регламентації та в тих організаційних формах, які 

забезпечують доказове значення у справі висновків судових експертів у кри-

мінальному й цивільному судочинстві» [3, с. 49]. Автори розвинули свої по-

гляди у навчальному посібнику «Судова експертологія (загальнотеоретичні 

та методологічні проблеми судових експертиз)», зазначаючи, що судова 
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експертологія вивчає закономірності формування і розвитку наукових основ 

судових експертиз [4, с. 113]. 

На сучасному етапі розвитку суспільства інститут судової експертизи 

як самостійної галузі знань продовжує формування та становлення. Більшість 

фундаментальних наукових досліджень в галузі теорії судової експертизи 

припадає на 1980–1990-ті рр. Дослідженнями вчених-криміналістів: Т. В. Аве-

рьянової, І. А. Алієва, Л. Ю. Ароцкера, В. Д. Арсеньєва, Р. С. Бєлкіна, 

С. Ф. Бичкової, А. І. Вінберга, В. Г. Гончаренка, Ф. М. Джавадова, А. В. Ду-

лова, О. О. Ейсмана, Н. І. Клименко, Ю. Г. Корухова, В. К. Лисиченка, 

В. С. Мітричева, О. Р. Росинської, М. В. Салтевського, М. Я. Сегая, М. О. Се-

ліванова, З. М. Соколовського, І. Я. Фридмана, М. Г. Щербаковського, 

О. Р. Шляхова та інших було закладено основи формування окремої науки — 

загальної теорії судової експертизи або судової експертології.  

Дискусії стосовно предмета та обʼєкта нової науки, її системи, завдань 

та принципів тривають серед науковців і дотепер. Деякі дослідники не 

сприймають виділення судової експертології в окрему науку, а навіть ті кри-

міналісти, які визнали доцільність її виокремлення та зробили значний вне-

сок у розробку її теорії, при підготовці підручників продовжують включати 

судову експертизу до складу криміналістики. Відсутність теоретичного 

підґрунтя обумовило виникнення проблем у практичній діяльності експерт-

них підрозділів з приводу видів, форм експертної діяльності, вирішуваних 

завдань, методик проведення експертиз та інших питань.  

Незважаючи на різноманіття думок вчених щодо ступеня сформова-

ності судової експертології як окремої науки, вважаємо на сьогодні її само-

стійною наукою, під якою треба розуміти систему знань про закономірності 

проведення судових експертиз й заснованих на них засобах та методах до-

слідження різного роду матеріальних обʼєктів, процесів або явищ [с. 126]. З 

визначення предмета судової експертології випливає система науки, яка, на 

нашу думку, повинна складатися із загальної частини як основи теоретичних 

знань та особливої, у якій теоретичні знання спрямовано на вирішення про-

блем проведення експертиз на практиці. До загальної частини, або концепту-

альних основ судової експертології мають входити такі розділи: формування 

та розвиток вчень про судову експертизу; предмет, система, завдання та 

принципи судової експертології; її природа та місце у системі наукових 

знань; вчення про методи експертного дослідження; систематизація та кла-

сифікація знань в судовій експертології; експертна техніка; теорія експертно-

го прогнозування та передбачення; експертна профілактика; поняття та за-

гальна характеристика експертних методик; психологічні основи експертного 

дослідження та експертні помилки. Особлива частина повинна включати ме-

тодики проведення окремих видів судових експертиз: криміналістичної, ін-

женерно-технічної, економічної, товарознавчої, у сфері інтелектуальної влас-

ності, психологічної, мистецтвознавчої, екологічної, військової тощо. Звісно, 

структура особливої частини є динамічною та може змінюватись з виникнен-
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ням нових видів судових експертиз, а також з незмінним процесом диферен-

ціації наукових знань та поділенням експертиз на підвиди, які згодом утво-

рюють нові самостійні види та класи.  

Щодо сутності та місця судової експертології в системі наук на сьогодні 

існують дві концепції. Найбільш поширеною є думка ряду науковців  

(А. І. Вінберг, С. Ф. Бичкова, Ю. Г. Корухов, О. О. Ейсман, М. Я. Сегай, 

Н. І. Клименко) щодо юридичної природи судової експертології. Інша концеп-

ція, представниками якої ми вважаємо Р. С. Бєлкіна та Т. В. Аверьянову, поля-

гає у віднесенні судової експертології до, так званих, синтетичних або гібрид-

них наук, що обʼєднують чи синтезують в собі багато інших галузей знань. 

Ще у 1956 р. А. І. Вінберг у виданні «Криміналістична експертиза у ра-

дянському кримінальному процесі» виділив другий параграф першої глави 

під назвою «Юридична природа експертизи», де з посиланням на дисерта-

ційні дослідження Р. Д. Рахунова, В. М. Нікіфорова, М. Л. Якуба, С. М. Мі-

тричева зазначав, що дослідження питання щодо юридичної природи експер-

тизи склало би самостійну тему [1, с. 17]. Пізніше він підтвердив свої позиції 

у спільній з Н. Т. Малаховською праці при визначенні судової експертології 

як «галузі радянської юридичної науки» [3, с. 113]. За юридичну природу су-

дової експертології висловлюється Н. І. Клименко. У відношенні природи 

науки вона зазначає: «Як наука, що покликана вивчати закономірності й ме-

тодологію формування та розвитку судових експертиз, закономірності до-

слідження їх обʼєктів, здійснюваного на основі спеціальних знань, трансфор-

мованих на базі галузевих наук у систему наукових методів, методик та за-

собів вирішення експертних завдань у межах правової регламентації, судова 

експертологія має бути визначена як прикладна юридична наука, що за своєю 

ґенезою і загальним обʼєктом дослідження (злочинна діяльність) належить до 

циклу кримінально-правових наук» [6, с. 9]. Достатньо впевнено, на основі 

аналізу існуючих концепцій, визначав юридичну природу судової експерто-

логії М. Я. Сегай, який зазначав, що при «огляді сучасних концепцій про ста-

новлення і розвиток науки про судову експертизу, серйозних сумнівів (неза-

лежно від того, визнається вона самостійною наукою чи галуззю іншої юри-

дичної дисципліни) у правовій природі судової експертології висловлено не 

було» [7, с. 757]. Загалом автор визначав, що «судова експертологія, викори-

стовуючи знання інших наук, трансформує їх у знання юридичні, оптимізуючи 

тим самим процес впровадження спеціальних знань у судочинство» [7, с. 759]. 

Концепцію синтетичної природи судової експертології висловили 

Р. С. Бєлкін і Т. В. Аверьянова. Їх погляди ґрунтуються на процесах інтеграції 

та диференціації наукових знань, які є наслідком науково-технічного прогресу 

та сприяють утворенню нових типів наук, а також є фактором розвитку теорії і 

практики судової експертизи. Р. С. Бєлкін з посиланням на Ф. М. Лазарева і 

М. К. Трифонова зазначає ці нові типи наук: «1) синтетичні (біохімія, психо-

фармакологія, молекулярна біологія, фізична хімія тощо); 2) інтегративні (кі-

бернетика, семіотика, теорія інформації, теорія систем тощо); 3) комплексні 
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(науковедення, комплексне вивчення людини, біосфери, космосу тощо)» [8, 

с. 21]. Синтетичні науки зʼявляються на межі двох або декількох галузей знань 

у результаті переносу методів та ідей однієї науки на іншу. Інтегративні науки 

«уособлюють собою новий, невідомий класичним наукам тип абстракцій. В ос-

нові таких наук лежить виявлення в обʼєктах різної якісної природи деяких еле-

ментів, індиферентних до їх якості» [8, с. 22]. Комплексні науки являють собою 

результат зближення галузей знань, що раніше суттєво відрізнялися за змістом 

та способами дослідження. Теорія інтеграції та диференціації знань лягла в ос-

нову визначення Р. С. Бєлкіним природи та методології загальної теорії судової 

експертизи. Він зазначав, що «загальна теорія судової експертизи буде відігра-

вати відому методологічну роль у відношенні до теоретичних основ окремих 

видів експертиз, не позбавляючи їх в той же час самостійності та не відриваючи 

від тих наук, у межах яких вони існують та розробляються. Саме тому, що пред-

метом такої теорії судової експертизи є тільки спільне, ми вважаємо, що вона є 

комплексною синтетичною наукою» [9, с. 455]. Аналізуючи форми інтеграції 

знань, Т. В. Аверьянова щодо теорії судової експертизи свого часу висловлюва-

лась за подвійну її природу: «загальна теорія судової експертизи являє собою 

науку подвійної природи: юридичну — за обʼєктом пізнання, частково за функ-

ціями та джерелами формування, та природно-технічну — за усіма іншими кри-

теріями» [10, с. 11]. Згодом вона змінила своє ставлення та висловила своє від-

ношення до поглядів вчених-криміналістів на юридичну природу судової екс-

пертизи: «Думаю, що це погляди, що відображують вчорашній день розвитку 

загальної теорії судової експертизи. Нам здається, що наступив момент визнан-

ня загальної теорії судової експертизи синтетичною наукою, що відноситься до 

класу гібридних наук, та являє собою монолітний сплав даних різних галузей 

наукового знання. Вона має природній та окремий правовий зміст, але поряд з 

цим її не менш важливими складовими слугують сучасні досягнення природни-

чих, технічних і, у відомій ступені, суспільних наук» [11, с. 72–73]. Під класом 

«гібридних» Т. В. Аверьянова, як і Р. С. Бєлкін, розуміють сукупність синтетич-

них, інтегральних та комплексних наук. 

Ми погоджуємось з думками Т. В. Аверьянової та Р. С. Бєлкіна щодо 

синтетичної природи судової експертології, яка є комплексом взаємоповʼя-

заних суспільних, природознавчих та технічних наук. Вважаємо за потрібне 

розглянути судову експертологію відносно предметних наук, що є основою 

формування визначеної нами структури її особливої частини. Розглядаючи 

види судових експертиз, слід помітити, що більшість з них базуються на 

знаннях технічних та природознавчих наук. Серед технічних наук слід за-

значити механіку, матеріалознавство, машинобудування, кібернетику, ін-

форматику, будівництво, безпеку життєдіяльності, балістику, системотех-

ніку, електротехніку, енергетику тощо. Серед природознавчих основними 

науками, з яких запозичене знання судовою експертологією є фізика, хімія, 

математика, біологія, зоологія, медицина, фармакологія, ґрунтознавство та 

інші. Частину суспільних наук складають мистецтвознавство, економіка, ан-
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тропологія, лінгвістика, психологія та інші. Для формування методологічних 

основ судової експертології, як і інших наук, використовуються здобутки фі-

лософії та соціології. 

Виникає питання щодо юридичної природи судової експертології. Єди-

на наука юридичного циклу, яку ми вважаємо материнською відносно судо-

вої експертології, є криміналістика. Саме знання галузей криміналістичної 

техніки слугують основою традиційних криміналістичних експертиз. Однак, 

знання криміналістичної техніки більшість науковців вважають спеціальни-

ми, а, як відомо, спеціальні знання за природою є неюридичними. Тобто, не-

зважаючи на тісний звʼязок криміналістики та судової експертології, на 

сьогодні не можна визначити останню як юридичну науку. Предметом судо-

вої експертології, як визначено нами вище, є закономірності проведення 

судових експертиз, а предметом кожної окремої експертизи, на думку біль-

шості науковців, є встановлення фактів (фактичних даних), що мають зна-

чення для розслідування, шляхом дослідження обʼєктів експертизи, які є 

матеріальними носіями інформації про подію. Обʼєкти, що досліджуються 

при проведенні експертизи, як правило, мають процесуальний статус речово-

го доказу, однак для експерта цей факт не має значення. Він досліджує озна-

ки та властивості обʼєкта, а не його процесуальну природу. Методи та мето-

дики експертних досліджень також не закріплено законодавчо. Експерт на 

свій розсуд обирає ті чи інші методи дослідження обʼєктів. Методики, що 

діють на согодні, розроблені науковцями та практиками, мають рекомен-

даційний характер. На законодавчому рівні закріплено загальні основи судо-

во-експертної діяльності, права та обовʼязки її субʼєктів в залежності від ви-

дів судочинства (кримінального, цивільного, адміністративного), що входить 

в предмет вивчення відповідних наук.  

З наведених міркувань зрозуміло, що предмет, обʼєкти та методи су-

дової експертології, а також її звʼязок з науками, знання яких є її підґрунтям, 

не мають юридичної природи. Єдине, що повʼязує судову експертологію з 

юриспруденцією — це кінцева мета використання результатів проведених 

експертиз під час судового розгляду справи. Процес диференціації наукових 

знань призводить до появи предметних судових наук, які згодом інтегрують-

ся саме у судову експертологію. Як вірно відмічала Н. І. Клименко, «кожний 

вид експертизи має закономірні звʼязки зі «своєю» предметною судовою нау-

кою, а через неї або безпосередньо — з її материнською (базовою) наукою. 

Для хімічних експертиз предметною наукою є судова хімія, для фізичних — 

судова фізика, для економічних — судова економіка тощо» [6, с. 120–121]. 

Але при цьому, такі науки як судова хімія, судова фізика, судова біологія, су-

дова медицина, судова психіатрія, судове матеріалознавство, правова статис-

тика тощо вважаються не юридичними науками, а галузями відповідних ма-

теринських наук.  

До речі, дискусії відносно синтетичної природи досі тривають у відно-

шенні криміналістики. Таку дискусію у 90-х роках минулого століття запо-
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чаткував Р. С. Бєлкін, який зазначив, що «не можна вважати криміналістику 

правовою наукою лише з огляду на те, що її службова функція й завдання, які 

вона вирішує, належать до правової сфери діяльності державних органів і до 

правових процесів» [8, с. 77]. Пізніше його теорію підтримали Т. В. Аверʼя-

нова, Ю. Г. Корухов, О. Р. Россинська, О. Х. Волинський, В. П. Лавров. В 

одній з останніх публікацій до дискусії щодо природи криміналістики звер-

нувся В. А. Журавель, зазначивши, що «на сьогодні можна стверджувати про 

співіснування двох основних наукових концепцій щодо сутності природи 

криміналістики: 1) усталена (традиційна), за якою криміналістика є спеціаль-

ною юридичною наукою; 2) новаторська, де криміналістика — це наука син-

тетичного (інтегрального) характеру». Далі він робить висновок, що «на сьо-

годні існують правова та інтегральна парадигми щодо природи криміналісти-

ки. Як убачається, співіснування зазначених парадигм є до певної міри ви-

мушеним. Це пояснюється, з одного боку, суто прагматичною мотивацією 

віднесення криміналістики до юридичних наук, а з другого — наявністю нині 

усталеного розподілу наук на природничі, технічні та гуманітарні й відсут-

ністю в наукознавстві такого різновиду, як науки синтетичного (інтегрально-

го) характеру. Але ця ситуація, на нашу думку, є тимчасовою та в подальшо-

му за умов успішного формування класу інтегральних наук знайде своє 

розвʼязання на користь останніх» [10, с. 20]. 

Судова експертологія відокремилась як самостійна наука від кри-

міналістики. Якщо на сьогодні тривають дискусії з приводу юридичної при-

роди криміналістики, то на нашу думку, відносно синтетичної природи су-

дової експертології не може бути сумнівів, оскільки саме в ній більш за все 

акумулюються знання інших галузей знань, перш за все природознавчих та 

технічних наук. 

Визначення природи судової експертизи має значення і для експертної 

практики. Наприклад, виникають питання при призначенні криміналістичних 

експертиз щодо визначення їх різновидів та, відповідно, судових експертів, 

які будуть їх виконувати. Як відомо на сьогодні, відповідно до Інструкції про 

призначення та проведення судових експертиз, вид криміналістичних експер-

тиз включає досить велику кількість підвидів, що становлять різні галузі 

знань [13]. Наприклад, технічна експертиза документів, експертиза голограм, 

відео-, звукозапису, вибухотехнічна чи наркотичних засобів, психотропних 

речовин є за своєю природою та галуззю знань зовсім різними, та не можуть 

бути виконані одним експертом-криміналістом. Раніше ми неодноразово на-

голошували на неможливості обʼєднання даних експертиз в один клас і вза-

галі неможливості існування класу криміналістичних експертиз [5, с. 167]. 

Як підсумок ще раз зазначимо, що вважаємо науку судову експерто-

логію самостійною галуззю знань, яка відноситься до гібридних або інтегра-

тивних наук та синтезує у собі комплекс суспільних, природознавчих й тех-

нічних наук. 

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи



  

26 

 

Перелік посилань 

1. Винберг А. И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. 

Москва, 1956. 219 с. 

2. Шляхов А. Р. Предмет, метод и система советской науки криминалистической 

экспертизы // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Алма-Ата, 1959. 

С. 12–14. 

3. Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная экспертология — новая отрасль науки // 

Социалистическая законность. 1973. № 11. С. 48–50. 

4. Винберг А. И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и 

методологические проблемы судебных экспертиз): учеб. пособие. Волгоград, 1979. 

181 с. 

5. Пиріг І. В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового 

розслідування: моногр. Дніпропетровськ, 2015. 432 с. 

6. Клименко Н. І. Судова експертологія. Курс лекцій: навч. посіб. Київ, 2007. 521 с. 

7. Сегай М. Я. Судова експертологія — наука про судово-експертну діяльність // Віс-

ник Академії правових наук. 2003. № 2–3. С. 740–762. 

8. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы 

российской криминалистики. Москва, 2001. 240 с. 

9. Белкин Р. С. Курс криминалистики : учеб. пособие для вузов. 3-е изд., доп. Москва, 

2001. 837 с. 

10. Аверьянова Т. В. Природа общей теории судебной экспертизы и ее место в системе 

научного знания // 50 лет в криминалистике: матер. Междунар. науч. конф. Воро-

неж, 2002. С. 4–14. 

11. Аверьянова Т. В. Судебная експертиза. Курс общей теории. Москва, 2007. 479 с. 

12. Журавель В. А. Природа криміналістики: сучасні наукові концепції // Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. праць. Харків, 2016. Вип. 

16. С. 16–21. 

13. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз: 

затв. наказом Мінʼюсту України № 53/5 від 8 жовтня 1998 р. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98. 

СУЩНОСТЬ СУДЕБНОЙ ЕКСПЕРТОЛОГИИ  

И ЕЁ МЕСТО В СИСТЕМЕ НАУК 

И. В. Пирог 

В статье на основе анализа мнений ученых дано определение понятия судебной 

экспертологии как отдельной науки. Дискуссии в отношении предмета и объекта новой 

науки, её системы, заданий и принципов продолжаются по сегодняшний день. Несмотря 

на многообразие мнений ученых относительно степени формирования судебной эксперто-

логии как отдельной науки, считаем на сегодня ее самостоятельной наукой, которая явля-

ется системой знаний о закономерностях проведения судебных экспертиз и основанных на 

них средствах и методах исследования разного рода материальных объектов, процессов 

или явлений. Система судебной экспертологии, по нашему мнению, состоит из общей час-

ти как основы теоретических знаний и особенной, в которой эти теоретические знания 

направлены на решение проблем проведения экспертиз на практике. В общую часть 

должны входить такие разделы: формирование и развитие учений о судебной экспертизе; 

предмет, система, задача и принципы судебной экспертологии; ее сущность и место в си-

стеме научных знаний; учение о методах экспертного исследования; систематизация и 

классификация знаний в судебной экспертологии; экспертная техника; теория экспертного 
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прогнозирования; экспертная профилактика; понятие и общая характеристика экспертных 

методик; психологические основы экспертного исследования и экспертные ошибки. Осо-

бенная часть должна включать методики проведения отдельных видов судебных экспер-

тиз: криминалистической, инженерно-технической, экономической, товароведческой, в 

сфере интеллектуальной собственности, психологической, искусствоведческой, экологи-

ческой, военной и т.п. Конечно, структура особенной части представляет собой динами-

ческую систему и может изменяться с возникновением новых видов судебных экспертиз.  

Относительно сущности и места судебной экспертологии в системе наук на сегодня 

существуют две концепции. Наиболее распространенным есть мнение ученых относительно 

юридической природы судебной экспертологии. Другая концепция состоит в отнесении су-

дебной экспертологии к так называемым синтетическим или гибридным наукам, которые 

объединяют или синтезируют в себе многообразие других областей знаний. Судебная экс-

пертология отделилась как самостоятельная наука от криминалистики. На сегодняшний 

день существуют дискуссии по поводу юридической природы самой криминалистики. 

Если это так, то по нашему мнению, относительно синтетической природы судебной экс-

пертологии не может быть сомнений, поскольку именно в ней больше всех аккумулиру-

ются знание других областей знаний, прежде всего естественных и технических наук. 

Подводя итоги можно сказать, что судебная экспертология является самостоятель-

ной областью знания, которая относится к гибридным или интегративным наукам и син-

тезирует в себе комплекс общественных, естественных и технических наук. 

THE ESSENCE OF JUDICIAL EXPERTOLOGY  

AND ITS PLACE IN THE SYSTEM OF SCIENCES 

I. Pyrih 

On the basis of analysis of scientistsʼ opinions, the determination of concept of judicial 

expertology as a separate science is given in this article. Discussions in regard to an object and a 

subject of new science, its system, tasks and principles are continuing for today. In spite of varie-

ty of opinions of scientists in relation to the degree of forming of judicial expertology as separate 

science, for today we consider it as an independent science, that is the system of knowledge 

about realization conformities of judicial examinations and facilities and methods of research of 

different sort of material objects, processes or phenomena based on them. To our mind, the sys-

tem of judicial expertology consists of general part as basis of theoretical knowledge and special, 

in which this theoretical knowledge is directed to the determination of problems of realization of 

examinations in practice. In general part must be included the following: forming and develop-

ment of studies about forensic examination; object, system, task and principles of judicial exper-

tology; its essence and place in the system of scientific knowledge; studies about the methods of 

expert research; systematization and classification of knowledge in judicial expertology; expert 

technique; theory of expert prognostication; expert prophylaxis; concept and general description 

of expert methodologies; psychological bases of expert research and expert errors. The special 

part must include methodologies of the implementation of separate types of forensic examina-

tions: by criminalistics, technical, economic, commodity expert, in the field of intellectual pro-

perty, psychological, study of art, ecological, military etc. Certainly, a structure of the special 

part is the dynamic system and can change with the origin of new types of forensic examinations.  

For today there are two conceptions in relation to essence and place of forensic exper-

tology in the system of sciences. The most widespread is opinion of scientists of relatively legal 

nature of forensic expertology. Other conception consists of attributing of forensic expertology 

to the so-called synthetic or hybrid sciences that unite or synthesize in it the variety of other are-

as of knowledge. Forensic expertology has separated from criminalistics and became the inde-
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pendent science. Today there are discussions concerning legal nature of criminalistics. If it so, 

then to our mind, there cannot be any doubts relatively synthetic nature of forensic expertology, 

as exactly it accumulates knowledge of other areas of knowledge, foremost natural and technical 

sciences.  

In conclusion, it is possible to say that forensic expertology is the independent area of 

knowledge that is related to hybrid or integrative sciences and synthesizes in itself the complex 

of social, natural and technical sciences. 
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НАПРЯМИ, РІВНІ ТА ФОРМИ 

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

У СФЕРІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Міжнародне співробітництво у сфері судово-експертної діяльності реалізується 

згідно з напрямами, рівнями та формами. Виділено такі напрями: міжнародне співробіт-

ництво у кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному, виконавчому 

провадженні, поза провадженням (за науковим, навчально-методичним напрямом); рівні: 

двостороннє співробітництво, регіональне, світове; форми: визначення й забезпечення 

міжнародних стандартів судово-експертної діяльності, проведення судової експертизи в 

порядку міжнародної правової допомоги, залучення фахівців з інших держав для вирішен-

ня завдань судово-експертної діяльності та участь у таких заходах вітчизняних судових 

експертів; забезпечення функціонування та використання даних криміналістичних обліків 

й інформаційно-пошукових систем; обмін інформацією; проведення занять, стажувань, 

конференцій, підвищення кваліфікації та ін.  

 

Суспільна потреба в результативному розслідуванні злочинів потребує 

підвищення ефективності судово-експертної діяльності, шляхом поліпшення 

судово-експертного забезпечення досудового розслідування та судового роз-

гляду, удосконалення правового регулювання судово-експертної діяльності, 

розширення кола вирішуваних експертних завдань, розроблення експертних 

методик відповідно до міжнародних стандартів, залучення кращого європей-

ського та світового досвіду. Успішність вирішення поставлених завдань знач-

ною мірою залежить від здійснення належного міжнародного співробітниц-

тва у сфері судово-експертної діяльності.  
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Концептуальним засадам судово-експертної діяльності присвячено 

праці зарубіжних та вітчизняних учених: Т. В. Аверьянової, І. А. Алієва, 

В. Д. Арсеньєва, С. Ф. Бичкової, М. Є. Бондар, А. І. Вінберга, Ф. Е. Давидова, 

Ф. М. Джавадова, Н. І. Клименко, В. В. Ковальової, Ю. Г. Корухова, В. К. Ли-

сиченка, Н. Т. Малаховської, О. М. Моїсеєва, Е. Б. Сімакової-Єфремян, 

М. Я. Сегая, І. В. Пирога, О. Р. Россинської, І. Я. Фрідмана, О. Р. Шляхова, 

М. Г. Щербаковсього.  

Питання міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні 

розглядали О. І. Виноградова, Т. С. Гавриш, І. В. Лєшукова, А. Г. Маланюк, 

П. Г. Назаренко, М. І. Пашковський, А. С. Сизоненко.  

Враховуючи існуючі напрацювання, слід зауважити, що питання між-

народного співробітництва у сфері судово-експертної діяльності досліджені 

недостатньо. Окремі публікації з даного питання підготовлені Т. В. Будко, 

Л. М. Головченко, Н. І. Клименко, О. А. Полтавським, О. Г. Рувіним, Е. Б. Сі-

маковою-Єфремян.  

Міжнародне співробітництво у сфері судово-експертної діяльності реа-

лізується згідно з певними напрямами, рівнями та формами. Вивчення законо-

давства, наукових робіт, свідчить про відсутність єдиного узгодженого підхо-

ду до їх висвітлення. Вважаємо доцільним висловити свій погляд на зʼясува-

ння окресленого питання, що і є безпосереднім завданням наукової статті.  

Напрям у загальному значенні тлумачиться як «лінія руху або лінія роз-

міщення кого-, чого-небудь; шлях діяльності, розвитку; спрямованість якоїсь 

дії, явища; спрямованість думок, інтересів» [1, с. 576].  

Наприклад, згідно п. 4 Положення про Експертну службу МВС України 

2015 року [2], Експертна служба МВС відповідно до покладених на неї за-

вдань «…проводить судову експертизу в кримінальному, виконавчому про-

вадженні, адміністративних, цивільних та господарських справах, справах 

про адміністративні правопорушення, а також забезпечує в установленому 

порядку участь спеціалістів Експертної служби МВС в слідчих (розшукових) 

діях; проводить експертні дослідження на договірних засадах з питань, що 

становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб з урахуванням обмежень, 

передбачених Законом України «Про судову експертизу»; проводить оцінку 

майна, майнових прав та здійснює професійну оціночну діяльність у межах 

повноважень, визначених законодавством України; виконує інші роботи та 

надає платні послуги відповідно до законодавства України».  

Можна зробити висновок, що реалізація завдань Експертної служби 

МВС України здійснюється у різних видах проваджень, які регулюються га-

лузевим законодавством (кримінальним процесуальним, цивільним процесу-

альним, господарським процесуальним та ін.). Окрім того, окремий напрям 

повʼязаний із вирішенням поставлених завдань поза провадженням — за нау-

ковим та навчально-методичним напрямом. Зокрема, п. 4 Положення про 

Експертну службу МВС України визначає, що Експертна служба МВС відпо-

відно до покладених на неї завдань: «1) здійснює організаційно-управлінське 
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та науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності, у тому 

числі розробляє методики проведення судових експертиз, стандарти, технічні 

регламенти, державні класифікатори, методичні рекомендації, довідкові по-

сібники, програмні продукти; здійснює інформаційно-аналітичне забезпечен-

ня, обробку персональних даних, складає статистичну звітність, забезпечує 

режим доступу до інформації; забезпечує функціонування обліку знарядь 

кримінальних правопорушень та інших обʼєктів; здійснює наукову та науко-

во-технічну діяльність в галузі судової експертизи; проводить сертифікаційні 

та інші види випробувань, а також оцінку відповідності продукції, процесів 

та послуг; розробляє та вносить пропозиції щодо вдосконалення законодав-

ства та нормативно-правової бази; взаємодіє з вітчизняними та іноземними 

підприємствами, установами і організаціями з метою обміну досвідом роботи 

з питань, що належать до її компетенції; організовує і бере участь у прове-

денні семінарів, «круглих столів», форумів, інших заходів» [2].  

Вивчення діяльності інших судово-експертних установ теж свідчить про 

вирішення поставлених завдань у різних сферах суспільних відносин. Відпо-

відно, за результатами проведених досліджень, виділено такі напрями міжна-

родного співробітництва у сфері судово-експертної діяльності: 1) у кримі-

нальному провадженні; 2) цивільному провадженні; 3) господарському про-

вадженні; 4) адміністративному провадженні; 5) виконавчому провадженні; 

6) міжнародне співробітництво, реалізація якого здійснюється поза прова-

дженням за науковим та навчально-методичним напрямом. 

Відповідно, рівень може бути визначений як «умовна горизонтальна 

лінія або площина, що служить межею висоти, яку має або на якій міститься 

хто-, що-небудь» [1, с. 1032]. 

Виділено такі рівні міжнародного співробітництва: 1) двостороннє 

співробітництво (між судово-експертними установами держав); 2) регіональ-

не (участь у регіональних міжнародних судово-експертних організаціях, на-

приклад ENFSI); 3) світове (участь у міжнародних судово-експертних орга-

нізаціях глобального рівня). 

На першому рівні двостороннього співробітництва — договірні відно-

сини у галузі співробітництва судово-експертних установ держав передбача-

ють обмін інформацією з тематики науково-дослідних розробок, новими нав-

чальними, методичними та довідковими виданнями, проведення наукових 

конференцій, семінарів, виставок сучасного криміналістичного обладнання, 

безпосередній обмін методичними, науковими та довідковими матеріалами і 

документацією. 

У рамках укладених угод передбачаються заходи щодо апробації роз-

роблених в судово-експертних установах методик досліджень, технічних 

засобів, взаємного рецензування наукових розробок та експертних висновків 

та ін. [3, с.14]. 

Співробітництво на регіональному рівні відбувається за сприяння між-

народних судово-експертних організацій відповідного рівня. Передусім мова 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 



 

31 

 

йде про Європейську мережу судово-експертних установ (ENFSI), що вклю-

чає 68 провідних експертно-криміналістичних установ з 36 країн Європи [4]. 

Від України членом в ENFSI є Державний науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС України (з 2002 року), з травня 2017 року — 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Мінʼюсту України.  

Слід визнати, що членство у ENFSI є важливим стратегічним напрямом 

розвитку для всіх вітчизняних судово-експертних установ, адже забезпечує 

високі міжнародні стандарти судово-експертної діяльності, взаємодію із ши-

рокого кола питань із європейськими партнерами, відкриває нові перспек-

тивні напрями розвитку. 

Стратегічно важливим є співробітництво на світовому (глобальному) 

рівні. У загальному, можна вести мову про міжнародне співробітництво, що 

здійснюється з метою вирішення стратегічних завдань у різних сферах сус-

пільного життя (Україна є членом ООН з 1945 року), міжнародне співробіт-

ництво у правоохоронній діяльності, що реалізується із залученням Інтерпо-

лу (членство СРСР з 1990 року, України — з 1992 року) та інші. Сьогодні 

перспективним є налагодження міжнародного співробітництва із міжнарод-

ними судово-експертними організаціями. 

Вивчення спеціальної літератури свідчить, що сьогодні в світі існує ряд 

міжнародних організацій, які займаються питанням розвитку та удоскона-

лення судово-експертної діяльності, міжнародного співробітництва у цій 

сфері. Серйозні дослідження у цьому напрямі зроблені Ш. Н. Хазієвим [5, 

с. 156–162; 202, с. 170–173]. З метою обміну інформацією, удосконалення 

експертних методик, формування єдиних стандартів судово-експертної діяль-

ності, вирішення практичних завдань правозастосування, навчання та підви-

щення кваліфікації співробітників, вирішення інших важливих завдань, сьо-

годні успішно функціонує більш ніж тридцять міжнародних організацій. До 

одного з пріоритетних напрямів розвитку вітчизняних судово-експертних ус-

танов можна віднести залучення до співпраці з такими авторитетними уста-

новами. Наприклад, це: Міжнародна асоціація ідентифікації (International 

Association for Identification), Міжнародна асоціація судово-експертної науки 

(International Association of Forensic Science), Міжнародна асоціація техніків і 

дослідників вибухових пристроїв (International Association of Bomb Techni-

cians and Investigators), Міжнародна асоціація метрології в галузі судової 

експертизи і безпеки (International Association of Forensic and Security 

Metrology), Асоціація експертів з вогнепальної зброї та слідів інструментів 

(Association of Firearm and Tool Mark Examiners), Асоціація менеджерів якос-

ті судової експертизи (Association of Forensic Quality Assurance Managers), 

Міжнародне товариство судової генетики (International Society for Forensic 

Genetics), Міжнародне товариство судових експертів у сфері компʼютерної 

техніки (International Society of Computer Forensic Examiners), Дактилоскопіч-

не товариство (Fingerprint Society), Міжнародне судово-експертне наукове 

товариство (Forensic Science Society), Міжнародний судово-експертний стра-
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тегічний альянс (International Forensic Strategic Alliance), Міжнародний інсти-

тут судово-експертної науки (International Institute of Forensic Science), Між-

народний інститут судово-експертних досліджень (International Forensic 

Research Institute), Міжнародний інститут кримінальних розслідувань (Inter-

national Institute of Criminal Investigations), Міжнародна асоціація судово-

експертних установ (International Association for Forensic Institutes) та ін. [5, 

с. 156–162; 202, с. 170–173].  

У свою чергу, форма може бути охарактеризована як «обриси, контури, 

зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд; тип, будова, 

спосіб організації чого-небудь; зовнішній вияв якого-небудь явища, повʼяза-

ний з його сутністю, змістом; спосіб існування змісту, його внутрішня 

структура, організація і зовнішній вигляд» [1, с. 1328].  

Враховуючи різноманітність форм реалізації міжнародного співробіт-

ництва у сфері судово-експертної діяльності, за результатами вивчення тео-

ретичних та емпіричних джерел, можна виділити такі основні з них:  

1) формування й забезпечення міжнародних стандартів судово-

експертної діяльності.  

Термін «міжнародні стандарти» сьогодні використовується практично 

у всіх сферах суспільного життя і є узагальненим поняттям, що охоплює ви-

моги до певної сфери діяльності з урахуванням міжнародного законодавства, 

вимог світового співтовариства та кращого практичного досвіду зарубіжних 

держав [7, с. 120]. 

Судово-експертна діяльність реалізується теж відповідно до певних 

стандартів, й головним чином закріплюються вони у методиках проведення 

експертних досліджень.  

На монографічному рівні поняття «експертна методика» було дослі-

джено у наукових публікаціях М. Є. Бондар. За визначенням автора, «екс-

пертна методика — це програма вирішення експертного завдання, що скла-

дається з послідовних практичних і розумових операцій, які спрямовані на 

пізнання властивостей і звʼязків досліджуваних обʼєктів та припускають 

застосування для цього системи методів і засобів дослідження» [8, с. 17]. У 

контексті розглядуваної проблематики слід відзначити науково-дослідну ро-

боту «Розробка змісту та структури експертних методик відповідно до вимог 

міжнародних стандартів систем управління якістю, адаптованих в Україні», 

підготовлену фахівцями Київського науково-дослідного інституту судових 

експертиз Мінʼюсту України [9, с. 96]. 

Одним із виявів стандартизації судово-експертної діяльності є функціо-

нування Реєстру методик проведення судових експертиз [10], утримувачем 

котрого є Міністерство юстиції України. 

Важливим є продовження впровадження систем управління якістю у 

діяльність судово-експертних установ держав шляхом їх акредитації відпо-

відно до вимог міжнародного стандарту ISO/IEC1 17025/2005, який гармоні-

зовано в Україні як ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компе-
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тентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» (ДСТУ ISO/IEC 

17025:2006) [11]. Окреслена діяльність із забезпечення відповідності міжна-

родним стандартам, уніфікації експертних методик згідно з позитивним до-

свідом іноземних держав, є одним із важливих завдань міжнародного співро-

бітництва у сфері судово-експертної діяльності, що вирішується на різних 

рівнях — від двостороннього до глобального.  

2) проведення судової експертизи у порядку міжнародної правової до-

помоги. Згідно зі ст. 561 КПК України, на території України з метою вико-

нання запиту про надання міжнародної правової допомоги може бути прове-

дено будь-які процесуальні дії, передбачені Кодексом або міжнародним до-

говором. Правовою підставою їх проведення є запит про міжнародну правову 

допомогу. 

Як свідчить вивчення емпіричних джерел, судова експертиза за таких 

умов проводиться нечасто. Однак, зважаючи на актуальність розслідування 

злочинів міжнародного характеру, розроблення теоретичних положень і 

практичних рекомендацій щодо проведення судової експертизи в межах між-

народної правової допомоги є необхідним. Проведення судової експертизи на 

підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги дозволяє 

зʼясувати необхідні обставини кримінального провадження, сприяє процесу-

альній та фінансовій економії, а висновок експерта є джерелом доказів під 

час досудового розслідування і судового розгляду в іноземній державі. 

Для надання чи отримання міжнародної правової допомоги шляхом 

проведення судової експертизи має бути дотримано низку вимог: наявність 

міжнародного договору про надання правової допомоги між Україною та іно-

земною державою (багатостороннього чи двостороннього), за його відсут-

ності слід керуватися принципом взаємності; за наявності договору слід звер-

нути увагу на заяви та застереження держав при ратифікації, центральний ор-

ган запитуваної держави, вимоги договору щодо змісту запиту та супровід-

них матеріалів, механізм передачі запиту іноземній державі, терміни вико-

нання запиту та ін.  

Новим, однак потрібним для практики, є проведення судових експертиз 

за умови створення і діяльності міжнародних спільних слідчих груп. Згідно зі 

ст. 571 КПК України, підставами для її створення є: проведення досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, учинених на територіях кількох 

держав; порушення інтересів кількох держав. Важливим є вивчення досвіду 

діяльності першої у вітчизняній практиці міжнародної спільної слідчої групи 

(JIT), створеної з метою розслідування аварії авіалайнера в липні 2014 р. на 

Сході України, який стосувався перевірки обʼєктів за криміналістичними об-

ліками, проведення судових експертиз та ін.  

3) залучення фахівців з інших держав для вирішення завдань судово-

експертної діяльності та участь у таких заходах вітчизняних судових експертів. 

Ст. 23 Закону України «Про судову експертизу» [12] регламентує за-

лучення фахівців з інших держав для спільного проведення судових екс-
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пертиз. Керівники державних спеціалізованих установ, що проводять 

судові експертизи, у необхідних випадках мають право за згодою органу 

або особи, що призначили судову експертизу, включати до складу експерт-

них комісій провідних фахівців інших держав. Такі спільні експертні комі-

сії здійснюють судові експертизи за нормами процесуального законодавст-

ва України. Плата іноземним фахівцям за участь у судовій експертизі та 

відшкодування інших витрат, повʼязаних з її проведенням, здійснюється за 

домовленістю сторін.  

 Окреслене питання регламентується й за змістом міжнародних догово-

рів України. Так, Європейська конвенція про взаємну правову допомогу у 

кримінальних справах 1959 року передбачає, що «посадові та зацікавлені 

особи можуть бути присутні, якщо запитувана сторона на це згодна» (ст. 4) 

[13, с.112–232].  

Основні положення щодо присутності представників компетентних ор-

ганів запитуючої держави при проведені процесуальних дій на підставі запи-

ту про міжнародну правову допомогу визначено ст. 563 КПК України.  

Можна підсумувати, що проведення судової експертизи у порядку 

міжнародної правової допомоги, за умови створення спільних слідчих груп, а 

також залучення іноземних фахівців для спільного проведення судових екс-

пертиз, є перспективними напрямами для досліджень та впровадження отри-

маних результатів у практику.  

4) забезпечення функціонування та використання даних криміналістич-

них обліків та інформаційно-пошукових систем. Мова йде про використання 

різноманітних баз даних, які можуть надати необхідну інформацію з приводу 

обʼєктів, які потрапляють у сферу оперативно-розшукової, слідчої, експерт-

ної та судової діяльності. 

5) обмін інформацією. Зобовʼязання щодо обміну інформацією, яка 

складає спільний інтерес у сфері судово-експертної діяльності, визначено у 

різних міжнародних договорах. Це передбачає обмін інформацією з тематики 

науково-дослідних розробок, проведення наукових конференцій, семінарів, 

виставок сучасного криміналістичного обладнання, обмін методичними, нау-

ковими, довідковими матеріалами і документацією (в тому числі інформа-

ційно-довідковими даними в електронних версіях). 

6) обмін досвідом роботи, у тому числі проведення стажувань, кон-

сультацій і семінарів; обмін законодавчими і іншими нормативно-правовими 

актами; обмін на взаємовигідній основі науково-технічною літературою і ін-

формацією з питань діяльності судово-експертних установ, навчання, під-

вищення квалфікації судових експертів. Це здійснюється шляхом: проведен-

ня занять з особовим складом за відповідною тематикою; організації прак-

тики судових експетів в експертних установах іноземних держав; проведення 

міжнародих конференцій, круглих столів і семінарів; видання бюлетенів, 

оглядів, науково-методичних рекомендацій, інформаційних листів з питань 

реалізації судово-експертної діяльності.  
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Таким чином, до основних форм міжнародного співробітництва у сфері 

судово-експертної діяльності можна віднести: визначення й забезпечення 

міжнародних стандартів судово-експертної діяльності, проведення судової 

експертизи у порядку міжнародної правової допомоги, залучення фахівців з 

інших держав для вирішення завдань судово-експертної діяльності та участь 

у таких заходах вітчизняних судових експертів; забезпечення функціонуван-

ня та використання даних криміналістичних обліків й інформаційно-пошу-

кових систем; обмін інформацією; проведення занять, стажувань, конферен-

цій, підвищення кваліфікації та ін. 
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НАПРАВЛЕНИЯ, УРОВНИ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ю. М. Чорноус 

О. А. Лопата  

Общественная потребность в результативном расследовании преступлений требует 

повышения эффективности судебно-экспертной деятельности путем улучшения судебно-

экспертного обеспечения досудебного расследования и судебного рассмотрения, совер-

шенствования правового регулирования судебно-экспертной деятельности, расширение 

круга решаемых экспертных задач, разработки экспертных методик в соответствии с меж-

дународными стандартами, привлечения лучшего европейского и мирового опыта. Успеш-

ность решения поставленных задач в значительной степени зависит от осуществления 

надлежащего международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности. 

Международное сотрудничество в сфере судебно-экспертной деятельности реали-

зуется согласно определенным направлениям, уровням и формам. Изучение законодатель-

ства, научных работ, свидетельствует об отсутствии единого согласованного подхода к их 

освещению. В научной статье формируется взгляд на выяснение поставленного вопроса. 

По результатам проведенных исследований выделены следующие направления 

международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности: в уголовном 

производстве; гражданском производстве; хозяйственном производстве; административ-

ном производстве; исполнительном производстве; международное сотрудничество, реали-

зация которого осуществляется вне производства по научному и учебно-методическому 

направлению. 

Выделены следующие уровни международного сотрудничества: двустороннее со-

трудничество (между судебно-экспертными учреждениями государств) региональное 

(участие в региональных международных судебно-экспертных организациях (ENFSI)) ми-

ровое (участие в международных судебно-экспертных организациях глобального уровня). 

Охарактеризованы основные формы международного сотрудничества в сфере су-

дебно-экспертной деятельности: определение и обеспечение международных стандартов 

судебно-экспертной деятельности, проведение судебной экспертизы в порядке междуна-

родной правовой помощи, привлечение специалистов из других государств для решения 

задач судебно-экспертной деятельности и участие в таких мероприятиях отечественных 

судебных экспертов; обеспечение функционирования и использования данных кримина-

листических учетов и информационно-поисковых систем; обмен информацией; проведе-

ния занятий, стажировок, конференций, повышения квалификации и др. 

DIRECTIONS, LEVELS AND FORMS OF INTERNATIONAL COOPERATION 

IN THE SPHERE OF FORENSICS AND EXPERTSʼ ACTIVITY 

Y. Chornous 

O. Lopata 

The public need for effective investigation of crimes requires increasing the effectiveness 

of forensic work by improving the forensic expertise of pre-trial investigation and judicial 

review, improving the legal regulation of forensic expert activity, expanding the range of expert 

tasks to be solved, developing of expert methodologies in accordance with international 

standards, European and world experience. The success of the solution of the set tasks depends 

to a large extent on the implementation of appropriate international cooperation in the field of 

forensic expert activity. 
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International cooperation in the field of forensic expert activity is realized according to 

certain directions, levels and forms. The study of legislation, scientific works, testifies to the 

absence of a single coordinated approach to their coverage. In a scientific article, a view is 

formed on the clarification of the question posed. 

Based on the results of the research, the following areas of international cooperation in 

the field of forensic expert activity are highlighted: in criminal proceedings; civil proceedings; 

economic production; administrative production; enforcement proceedings; international 

cooperation, the implementation of which is carried out outside production on the scientific and 

educational-methodical direction. 

The following levels of international cooperation have been singled out: a regional 

(participation in regional international forensic expert organizations (ENFSI)) international 

(participation in international forensic expert organizations of the global level), bilateral 

cooperation (between forensic institutions of states). 

The main forms of international cooperation in the field of forensic expert activity are 

described: the definition and provision of international standards for forensic expert activity, 

forensic expertise in the form of international legal assistance, the recruitment of specialists from 

other states to solve forensic tasks and participation in such events of domestic judicial experts; 

maintenance of functioning and use of the data of criminalistics accounts and information 

retrieval systems; information exchange; holding classes, internships, conferences, advanced 

training, etc. 
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Н. І. Клименко 

доктор юридичних наук, професор  

І. М. Гладчук  

аспірант 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ І ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

Розглядаються дискусійні питання (визначення різних вчених-криміналістів) 

повʼязані із ціллю, поняттям та змістом судово-експертної діяльності та її інформацій-

ного забезпечення на сучасному етапі розвитку суспільства. Наводиться правове регулю-

вання і організація експертної діяльності в кодексах і Законом України «Про судову екс-

пертизу» та шляхи підвищення їх ефективності.  

 

 

Під час проведення судово-експертної діяльності важливе значення має 

інформаційне забезпечення. Стаття 20 Закону України «Про судову експер-

тизу» від 25 лютого 1994 року визначає, що підприємства, установи, органі-

зації незалежно від форми власності зобовʼязані надавати безоплатно інфор-

мацію, необхідну для проведення судових експертиз, державним спеціалізо-

ваним установам, а також, за згодою, натурні зразки або каталоги своєї про-

дукції, технічну документацію та іншу інформацію, необхідну для створення 
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й оновлення методичної та нормативної бази судової експертизи. Державні 

спеціалізовані установи, судові експерти та залучені фахівці, що проводять 

судові експертизи, у разі отримання інформації, що становить державну, ко-

мерційну чи іншу охоронювану законом таємницю, повинні забезпечити не-

розголошення цих відомостей. Державні спеціалізовані установи, що прово-

дять судові експертизи, мають право одержувати від судів, органів, що здійс-

нюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування 

знаряддя кримінального правопорушення та інші речові докази, щодо яких 

закінчено кримінальне провадження, для використання в експертній і науко-

вій діяльності. 

Інформаційному забезпеченню судово-експертної діяльності у її різно-

манітних проявах приділяли увагу багато вчених, зокрема: Т. В. Авєрʼянова, 

Л. Ю. Ароцкер, Р. С. Бєлкін, А. І. Вінберг, В. Г. Гончаренко, Г. І. Грамович, 

А. В. Дулов, О. О. Ейсман, А. В. Ішенко, Н. І. Клименко, В. Я. Колдін, 

В. П. Колмаков, Ю. Г. Корухов, В. К. Лисиченко, В. М. Махов, М. М. Міхе-

єнко, Ю. К. Орлова, А. Я. Паліашвілі, І. Л. Петрухін, О. Р. Россинська, 

Т. В. Сахнова, М. Я. Сегай, З. М. Соколовський, Г. О. Стрілець, М. С. Стро-

гович, В. М. Тертишник, В. І. Шиканов, О. Р. Шляхов та ін. Проте, залиша-

ються актуальними та дискусійними питання, повʼязані із визначенням по-

няття та змісту судово-експертної діяльності та її інформаційного забезпе-

чення на сучасному етапі розвитку України. 

На думку Г. О. Стрілець, судово-експертна діяльність — це врегульо-

вана законодавством діяльність судово-експертних установ, спрямована на 

проведення незалежних судових експертиз з метою обʼєктивного, повного і 

всебічного дослідження обʼєктів з дотриманням сучасних досягнень науки і 

техніки, організація роботи судово-експертних установ в цілому і їхніх 

структурних підрозділів, їх науково-методичне і інформаційне забезпечення, 

підбір і підготовка судово-експертних кадрів [8]. 

Т. В. Аверьянова, Р. С. Бєлкін, Ю. Г. Корухов, та О. Р. Россинська, вважа-

ють, що судово-експертна діяльність є системою дій, повʼязаних з ними право-

відносин, що здійснюються в процесі судочинства уповноваженими органами і 

особами з метою призначення, організації і проведення судових експертиз [1]. 

Інші вчені пишуть, що непотрібно обмежувати судово-експертну ді-

яльність — діяльністю, що відбувається лише в межах судово-експертних ус-

танов, хоча більшість експертиз проводиться саме в спеціалізованих експерт-

них закладах. Так, В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленін, вказують, що в якості су-

дових експертів можна залучати як співробітників судово-експертних уста-

нов, так і обізнаних осіб, для яких проведення судової експертизи не є 

обовʼязковим [9]. 

Враховуючи певну дискусійність питання, ми схиляємося до того, що 

судово-експертна діяльність — це врегульована системна діяльність експерт-

них установ, яка спрямована на проведення незалежних судових експертиз 

внаслідок застосування наукових, технічних та інших способів виявлення до-
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стовірності досліджуваних обʼєктів, а також систематизація методик, підго-

товки кадрів та залучення міжнародного досвіду для всебічного та 

обʼєктивного проведення судових експертиз. 

Інформаційне забезпечення судово-експертної діяльності зростає. На 

сьогоднішній день в Реєстрі методик проведення судових експертиз зареєст-

ровано 1227 методик дослідження. Така значна кількість методик свідчить 

про те що судово-експертна діяльність розвивається та виникають нові спо-

соби проведення судових експертиз. 

Методи і методики вирішення експертних завдань є невідʼємним еле-

ментом інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності, зокрема 

у звʼязку з процесом уніфікації і паспортизації існуючих типових експертних 

методик. Відомості, що складають інформаційну базу для проведення екс-

пертних досліджень, містяться в спеціальній та загальнонауковій літературі, 

у наукових звітах і архівах експертних висновків. Такі інформаційні фонди 

повинні створюватися для кожного роду і виду судових експертиз, як перелік 

методів та методик з вказівкою на галузь застосування і коло вирішуваних 

завдань. 

На думку М. Я. Сегая, інформаційне забезпечення судової експертизи 

являє собою науково організований і безперервний процес накопичення, під-

готовки й надання систематизованої науково-технічної інформації, необхід-

ної для вирішення судово-експертних завдань. Відомості, що є в інформацій-

ній системі, повинні бути актуальними, тобто відповідати сучасному стану 

науки й техніки в певній галузі. Повнота інформації забезпечується охоплен-

ням усіх необхідних даних [6].  

Мета інформаційного забезпечення судової експертизи — створення 

впорядкованої системи збирання, збереження, передавання та використання 

даних у судовій експертизі взагалі та в її конкретних видах. Ця система до-

зволяє експерту вірно описувати, класифікувати обʼєкти, що підлягають 

дослідженню, визначати напрямки подальших дій, обирати для застосування 

відповідні методики, обґрунтовувати та формулювати експертні висновки. 

Система інформаційного забезпечення допомагає розвʼязувати важливу про-

блему типології експертних завдань — принцип їх оптимізації, тобто опти-

мальне використання структурних елементів експертних завдань з метою до-

стовірного пізнання за допомогою спеціальних знань обставин справи.[6] 

Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року із 

значними змінами, які вносилися законодавцем, визначає правові, організа-

ційні і фінансові основи судово-експертної діяльності [5]. Практика застосу-

вання Закону показала важливість встановлених ним положень, а також не-

обхідність подальшого вдосконалення окремих його норм, у звʼязку з тим, 

що за час його застосування прийнято та введено в дію Цивільний процесу-

альний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, нор-

мами яких уточнено статус судового експерта та порядок призначення судо-

вих експертиз, а також місце та особливості судової експертизи в системі 
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процесу доказування. Принципово нові підходи внесено в систему кримі-

нального судочинства України з прийняттям Кримінального процесуального 

кодексу України, новели якого суттєво торкнулися всіх без виключення ста-

дій кримінального процесу, у тому числі самого поняття та порядку призна-

чення і проведення судових експертиз. 

В цьому контексті, на нашу думку, потребують узгодження норми про-

цесуального законодавства, і норми Кримінального процесуального кодексу 

України, де на відміну від інших процесуальних законів, не передбачена 

можливість призначення додаткових, повторних, комісійних та комплексних 

експертиз. Поряд з цим необхідний комплексний підхід щодо розвʼязання 

питань однозначного термінологічного визначення понятійного апарату ін-

ституту судової експертизи, а також систематизації та конкретизації прав і 

обовʼязків судового експерта, що характеризують його процесуальний статус 

як учасника відповідного процесу, так і правовий статус експерта як посадо-

вої особи державної спеціалізованої установи судових експертиз та приват-

ного судового експерта, що не є працівником такої установи.  

Завдання, які постають перед судово-експертними установами, служба-

ми та підрозділами в нових умовах, вимагають пошуку та визначення шляхів 

підвищення ефективності існуючої системи організації судово-експертної 

діяльності, оптимізації її організації та правового забезпечення. Це, насампе-

ред, застосування новітніх досягнень науки і техніки, стандартизація та серти-

фікація єдиних науково-обґрунтованих методик судово-експертних дослі-

джень, вирішення нетрадиційних експертних завдань, скорочення термінів ви-

конання експертиз, підвищення їх обʼєктивності, якості та доказової цінності.  

Практичні проблеми організації судово-експертної діяльності вимага-

ють свого вирішення шляхом виявлення та усунення різноманітних супереч-

ностей, неузгодженості, пробілів як в організації діяльності експертних уста-

нов, так і в управлінні ними [3]. 

Поділ державних структур, що здійснюють судово-експертну діяль-

ність з правом проведення судових експертиз, на експертні установи та екс-

пертні служби проведено в законі за принципом їх належності до сфери уп-

равління «цивільних» або «силових» відомств. Такий поділ, на думку 

М. Я. Сегая, є виправданим з огляду на різницю у функціональній спрямова-

ності судово-експертних установ і експертних служб, а також на особливості 

соціального та матеріального забезпечення їх штатних співробітників — ци-

вільних чи військовослужбовців. За таких умов видається можливим виділи-

ти, як пропонує М. Я. Сегай, чотири структурних блоки, що становлять ці-

лісну систему судово-експертної діяльності: діяльність держави щодо право-

вого забезпечення судово-експертної діяльності на законодавчому і відомчо-

му нормативно-правовому рівнях; діяльність державних органів виконавчої 

влади, що виконують функцію керування судово-експертною діяльністю; ді-

яльність головних субʼєктів судово-експертної діяльності, що забезпечують 

організацію й проведення судових експертиз у державних судово-експертних 
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установах; діяльність учасників судочинства, причетних до проведення судо-

вих експертиз.  

У звʼязку з цим судово-експертна діяльність може бути визначена як 

діяльність держави, юридичних і фізичних осіб із забезпечення правосуддя 

незалежною, обʼєктивною та кваліфікованою експертизою, що здійснюється 

професійними (атестованими) судовими експертами [7]. 

Важливо зазначити, що організаційно-правові питання організації під-

порядкованості судово-експертних установ залишаються предметом досить 

тривалої дискусії, і результати цих обговорень знаходять відображення в нор-

мативних актах, спрямованих на подальше провадження судово-правової ре-

форми. Абзацом 8 п. 2 розд. IV Концепції вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стан-

дартів, схваленої Президентом України у 2006 р., визначено, що судові екс-

пертизи в кримінальних справах не повинні проводити експертні служби, які 

перебувають у структурі органів досудового слідства [4]. Ця концепція реалі-

зована у ст. 69 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України, в якій за-

значається, що не можуть бути експертами особи, які перебувають у служ-

бовій або іншій залежності від сторін кримінального провадження або потер-

пілого [2]. Проте, стаття 7 Закону передбачає проведення судових експертиз 

працівниками «силових» служб, ставлячи під сумнів незалежність та обʼєктив-

ність такої експертизи. Слід зауважити, що держава та суспільство мають ви-

знати, що забезпечення незалежності, обʼєктивності та повноти судово-екс-

пертного дослідження можливе лише за умови виконання експертизи судови-

ми експертами установи, яка не повʼязана організаційно з досудовим розсліду-

ванням. Лише установа, на яку не покладені завдання досудового розсліду-

вання, здатна забезпечити незалежність та обʼєктивність судової експертизи. 

На переконання М. Я. Сегая, важливими у вирішенні питань реформу-

вання організації судово-експертної діяльності є проблеми оптимізації нау-

кової організації та управління інфраструктурою судово-експертної діяльнос-

ті, що забезпечують практичну реалізацію її правових і методологічних ос-

нов. До таких проблем, на його думку, варто віднести: 

– оптимізацію організаційних форм керування державними судово-

експертними установами й недержавними експертними структурами; 

– уніфікацію науково-методичної й інформаційної бази судово-екс-

пертних установ, організацію й координування науково-дослідницької ро-

боти в галузі судової експертизи; 

– удосконалення методики та процедури атестації професійних судо-

вих експертів; 

– організацію базового навчання фахівців у галузі судово-експертної 

діяльності гуманітарного й природно-технічного профілів; 

– удосконалення методичної та профілактичної роботи судово-екс-

пертних установ, оптимізація використання слідчими та судами можливостей 

судових експертиз [7]. 
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Отже, організаційне та правове регулювання судово-експертної діяль-

ності в Україні слід удосконалити шляхом посилення його правового забез-

печення та підвищення ефективності існуючої системи організації судово-

експертної діяльності. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Н. И. Клименко 

И. М. Гладчук 

Рассматриваются дискуссионные вопросы (определение разных ученых-крими-

налистов) связанные с целью, понятием и содержанием судебно-экспертной деятельности 

и ее информационного обеспечения на современном этапе развития общества. Приводить-

ся правовое регулирование и организация экспертной деятельности в кодексах и Законом 

Украины «О судебной экспертизе» и пути повышение их эффективности. 

INFORMATION SUPPORT OF FORENSIC EXPERT ACTIVITY  

AND ITS LEGAL REGULATION 

N. Klymenko 

I. Hladchuk 

The article deals with controversial issues (there are given definitions different 

criminologists) connected with the purpose, concept and content of forensic expertsʼ activities 

and their information support at the modern stage of development of the society. It is given legal 
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regulation and organization of expertsʼ activities in the Codes and the Law of Ukraine “On 

Forensic Examination” and the ways to increase its efficiency are suggested as well. 
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КОНСУЛЬТАЦІЙНА ФУНКЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА 

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

У статті показано, що усні консультації та письмові розʼяснення спеціаліста до-

цільно назвати поясненнями. Доведено, що спеціаліст може надавати пояснення з питань 

права. Пояснення використовуються сторонами та судом для обґрунтування процесуаль-

них та організаційно-тактичних рішень. 

 

 

Консультації осіб, які володіють спеціальними знаннями, традиційно 

реалізовується під час розслідування злочинів, але дана форма використання 

спеціальних знань визнавалася непроцесуальною, а її результати не знаходи-

ли відображення в матеріалах кримінального провадження. У чинному кри-

мінальному процесуальному кодексі України (далі — КПК) України вико-

ристання спеціальних знань у формі отримання консультацій та розʼяснень 

спеціаліста набуло законодавче закріплення. Відповідно до ст. 71 КПК Укра-

їни спеціаліст у кримінальному провадженні виконує дві допоміжні функції: 

перша повʼязана із наданням безпосередньої технічної допомоги із збирання 

(формування) доказів, друга — у наданні «консультацій з питань, що потре-

бують спеціальних знань і навичок». 

Дослідженню проблем консультаційної діяльності спеціаліста у кримі-

нальному провадженні присвятили свої роботи: Л. В. Вінницький, О. П. Гри-

шина, Є. Є. Демидова, О. О. Зайцева, О. М. Зінін, П. П. Іщенко, Л. М. Ісаєва, 

І. М. Кісліцина, В. В. Коваленко, О. А. Кравченко, В. К. Лисиченко, Е. Д. Лукʼя-

нчиков, Б. Е. Лукʼянчиков, В. Я. Марчак, В. М. Махов, І. В. Озерський, 

І. В. Пиріг, Б. В. Романюк, Т. В. Сахнова, О. В. Селіна, С. Б. Тютюєв, В. А. Фа-

стовець, В. О. Яремчук та ін. Водночас деякі питання отримання консуль-

тацій, їх змісту й процесуального оформлення, доказового значення та мети 

використання вимагають подальшого дослідження і врегулювання. 

Метою статті є розгляд проблем отримання консультацій від спеціаліс-

та, їх сутності та мети використання у кримінальному провадженні. 

Консультаційна або довідково-консультаційна діяльність спеціаліста 

тривалий час використовується під час розслідування злочинів й достат-

ньою мірою відображена в юридичній літературі [1, с. 75–76; 2, с. 90–91; 3, 

с. 110–111 та ін.]. Однак необхідно зазначити, що в чинному процесуально-
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му законі застосовується неоднозначна термінологія щодо консультаційної 

діяльності спеціаліста. Згідно із ч. 2 ст. 71, ч. 1 ст. 360 КПК України спеціа-

ліст надає «консультації», відповідно до ч. 3 ст. 71 , ч. 2 ст. 105 КПК Украї-

ни — «пояснення», а у ч. 1 ст. 360 КПК України йдеться про «розʼяснення». 

На нашу думку, введення в теорію та правозастосовну практику таких тер-

мінів як «консультації», «розʼяснення» і «пояснення» не сприяє розумінню 

діяльності спеціаліста. І. В. Пиріг трактує консультацію як «допомогу, що 

виражається в усних розʼясненнях, довідках зі спеціальних питань, що 

можуть виникнути або виникають при підготовці та проведенні слідчих дій, 

процесуальному оформленні їх результатів» [4, с. 262]. Таким чином, автор 

вважає консультацію загальним терміном, який поєднує різні види допомо-

ги спеціаліста. Для встановлення ієрархії у зазначених поняттях слід звер-

нуться до їх етимології. 

У словнику української мови даються такі визначення: «розʼяснен-

ня» — те, що вносить ясність, сприяє розумінню чого-небудь; «пояснюва-

ти» — робити ясним, зрозумілим; розкривати особливості якоїсь речі або ж 

явища, вказувати на їхні певні ознаки; «консультація» — порада спеціаліста 

по якому-небудь питанню; «довідка» — відомості, що повідомляються кому-

небудь за результатами запиту [5, с. 225, 450, 812, 1085]. Як витікає із 

наведених визначень терміни «розʼяснення» та «пояснення», що викорис-

товує законодавець, за змістом співпадають, тому у використанні одного з 

них не має сенсу. Оскільки у ст.ст. 18, 20, 42, 56, 641, 68, 69, 71, 95 та ін. КПК 

України стосовно різних учасників кримінального провадження та доказів 

застосовується термін «пояснення», у ч. 3 ст. 71 йдеться про «залучення спе-

ціаліста або використання його пояснень», то з урахуванням необхідності 

одноманітного застосування процесуальної термінології доцільно залишити у 

законі лише термін «пояснення». В. Фастовець правильно зазначає, що пояс-

неннями можуть бути зауваження, доповнення, а також повідомлення інших 

відомостей щодо певних обставин кримінального провадження [6, с. 81]. Ми 

вважаємо, що пояснення є родовим поняттям, яке включає консультації, 

розʼяснення та довідки.  

Слід погодитися із думкою О. В. Крутя і Г. М. Надгорного, що пояс-

нення спеціаліста можна розмежувати на довідки та консультації [7, с. 33]. До-

відка надається сторонам та суду, вона містить спеціальні відомості загального 

характеру відносно обставин кримінального провадження, наприклад, щодо 

сучасних можливостей судових експертиз та їх видів, методик дослідження, 

видів зброї та її особливостей, умов експлуатації обладнання, правил техніки 

безпеки та ін. Консультація — це порада, думка спеціаліста, яка надається іні-

ціатору запита на підставі ознайомлення із матеріалами кримінального прова-

дження і стосується обставин, безпосередньо повʼязаних із розслідуваною по-

дією. Консультації можуть допомогти слідчому провести найбільш ефективні 

процесуальні, організаційні дії, спрямовані на виявлення, фіксацію, вилучення 

та дослідження слідів злочину в певній ситуації, постановки питань щодо до-
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слідження виявлених обʼєктів та ін. [8, с. 183]. Для надання консультацій спе-

ціалісту необхідно хоча б поверхово ознайомитися з матеріалами криміналь-

ного провадження. Очевидно, що чітку межу між довідками та консультаціями 

спеціаліста провести складно, оскільки довідки можуть перетворитися у кон-

сультації та навпаки. Але в будь-якому разі вони слугують поясненню сторо-

нам та суду з питань, які потребують спеціальних знань та навичок. При цьому 

спеціаліст не підмінює експерта, тому що його пояснення не основані на до-

слідженні обʼєктів та не мають доказового значення. 

Довідково-консультативна спеціаліста, як зазначає О. М. Зінін, особли-

во ефективна під час підготовці до призначення експертизи в наступних ви-

падках [9, с. 131]: 

– необхідно призначити повторне, додаткове, комплексне дослідження 

обʼєктів; 

– поява обʼєктів, що раніше не зустрічалися в слідчій практиці (потріб-

но сформулювати діагностичне завдання поряд з ідентифікаційним, визначи-

ти, які матеріали, зразки порівняння можуть знадобитися експерту, якої спе-

ціальності повинен бути експерт); 

– недостатньо розроблена експертна методика (спеціаліст підкаже, які 

питання можуть бути вирішені за допомогою методики і яке може бути дока-

зове значення результатів дослідження); 

– необхідно провести дослідження з нових видів експертиз (інформа-

ція про розвиток судових експертиз, поява їх нових видів і можливості цих 

експертиз не завжди своєчасно надходить у слідчі і судові органи, тому спе-

ціаліст ще під час проведення слідчих дій із його участю — оглядів місць по-

дій, обшуків і ін. — може дати пораду слідчому про необхідність проведення 

експертизи, яка нещодавно зʼявилась в арсеналі судово-експертних установ). 

Про форми отримання пояснень під час досудового розслідування в за-

коні не вказується, але як правильно відмічається у літературі такі консуль-

тації є процесуальною формою використання спеціальних знань, що перед-

бачає можливість звернення до спеціаліста з питань, які вимагають спеціаль-

них знань протягом усього кримінального провадження [10, с. 66]. Під час 

досудового розслідування отримання слідчим пояснень від спеціаліста не 

регламентовано, проте цілком очевидно, що і як під час судового розгляду, 

необхідно законодавчо передбачити можливість отримання слідчим консуль-

тацій та розʼяснень спеціаліста, про що внести відповідні доповнення до КПК 

України. 

Пояснення надаються як у перебігу, так й поза проведення слідчих 

(розшукових) чи судових дій, у яких бере участь спеціаліст, в усній або пись-

мовій формі. Усні пояснення в суді протоколюються (ч. 1 ст. 360 КПК Украї-

ни). Значення усних пояснень під час проведення слідчих (розшукових) дій 

полягає в тому, що слідчий оперативно отримує кваліфіковану допомогу із 

спеціальних питань. Усні пояснення спеціаліста допомагають слідчому оці-

нити докази, своєчасно вирішити питання про призначення експертизи, ви-
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значити коло питань, адресованих експертові. Так, згідно нормативних доку-

ментів експертної служби МВС України за результатами проведення огляду 

місця події залучені спеціалісти консультують слідчого з питань, що потре-

бують відповідних спеціальних знань і навичок, стосовно порядку та особли-

востей пакування слідів та обʼєктів-слідоносіїв, можливості дослідження ви-

явлених слідів, обʼєктів, речей, документів, доцільності вирішення тих чи 

інших питань, а також потреби залучення для цього інших спеціалістів [11, 

п. 1 частини IV]. Таку ж роль відіграють усні консультації спеціаліста у суді 

(ч. 1 ст. 360 КПК України). 

Письмову форму мають пояснення, що додаються до протоколу проце-

суальної дії (ч. 2 ст. 105 КПК України), в якій брав участь спеціаліст, та 

розʼяснення, що оформлюються під час судового розгляду (ч. 1 ст. 360 КПК 

України). Процесуальна фіксація пояснень спеціаліста важлива як підстава 

для прийняття подальшого процесуального рішення сторонами чи судом (на-

приклад, для проведення нової експертизи, відібрання додаткових зразків по-

рівняння, подання клопотання захисником, допиту свідка — службової особи 

та ін.). На нашу думку, в поясненнях, повинні вказуватися не тільки особли-

вості використання технічних засобів, виявлених слідів, але й рекомендації 

спеціаліста, винесені за результатами попередніх досліджень слідів, зробле-

них на місці проведення слідчої дії. В літературі існують пропозиції оформ-

ляти результати попередніх досліджень на місці події у інформаційно-пошу-

кових картках [12, с. 139]. С. О. Торопов, пропонує оформлення попередніх 

досліджень у вигляді формалізованого бланка, який заповнюється в двох 

примірниках: один призначений для слідчого або оперативного працівника, 

другий — для керівника експертного підрозділу (в цілях контролю і виявлення 

можливих помилок спеціаліста) [13, с. 114]. 

Окремого розгляду вимагає проблема надання спеціалістом пояснень з 

питань права. Аналіз чинного процесуального закону, слідчої та судової 

практики свідчить про допустимість отримання від спеціаліста пояснень з 

правових питань, в тому числі тих, якими зобовʼязані володіти професійні 

учасники процесу. Вказана можливість обґрунтовується наступним. 

По-перше, спеціаліст не є субʼєктом процесу, який самостійно формує 

докази. Будь-яка дія спеціаліста не призводить до появи доказів, що безпосе-

редньо виходять від нього. Ні усні, ні письмові розʼяснення спеціаліста не 

відносяться до джерел доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України). Вважаємо помилко-

вою думку В. Я. Марчака щодо віднесення усної консультації спеціаліста до 

процесуального статусу джерела доказів на підставі ч. 6 ст. 95 КПК України 

[14, с. 103]. Відповідна норма стосується осіб, які дають показання (ч. 1 тієї ж 

статті), але спеціаліст до них не належить. Тому, усні пояснення спеціаліста 

не містять докази у кримінальному провадженні. Не є джерелами доказів — 

«документами» — також письмові пояснення спеціаліста як додатки до про-

токолів (ч. 2 ст. 99 КПК України). Як відомо в протоколі, а також в додатках 

повинні фіксуватися наочні, очевидні дані, що сприймали всі учасники слід-
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чої (розшукової) дії. Таким же вимогам відповідає додаток, оформлений спе-

ціалістом (ч. 2 ст. 105 КПК України). В ньому не має місця висновкам за ре-

зультатами попередніх досліджень, а можуть бути надані, як вказувалось 

вище, лише рекомендації про подальші дослідження. 

По-друге, на відміну від експерта, якому заборонено законом зʼясову-

вати питання права (ст. 242 КПК України), щодо спеціаліста такої заборони 

не існує.  

По-третє, чинним КПК передбачена можливість надання правової до-

помоги професіональним учасникам кримінального провадження. Так, суддя-

доповідач Верховного Суду України звертається у разі необхідності до «від-

повідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді Ук-

раїни стосовно підготовки наукового висновку щодо відповідної норми пра-

ва» (п. 3 ч. 1 ст. 452 КПК України). Відповідно до положення про Науково-

консультативну раду при Верховному Суді України, рада утворюється із чис-

ла висококваліфікованих фахівців у галузі права, а їх персональний склад 

свідчить, що ними є відомі науковці-юристи, в тому числі з кримінального 

права, кримінального процесу та інших галузей права [15, п. 2]. Підготовлені 

фахівцями-правознавцями пояснення сприяють винесенню законного і об-

ґрунтованого рішення в складних ситуаціях правозастосування. Вважаємо, 

що консультативна функція спеціаліста на стадії досудового розслідування та 

судовому провадженні у першій інстанції по суті повністю співпадає з діяль-

ністю фахівців Науково-консультативної ради під час провадження у Верхов-

ному Суді України.  

Таким чином, з точки зору доказування немає перешкод для отримання 

від спеціалістів пояснень з правових питань. Задля процесуального закріп-

лення такого роду пояснень можна запропонувати два способи. З метою до-

тримання чинного процесуального закону, нами пропонувалося диференцію-

вати спеціальні знання експерта і спеціаліста за обсягом та включити в струк-

туру спеціальних знань спеціаліста відомості з галузі права [16, с. 60–63]. 

Іншим способом на думку Д. В. Куриленко, є збереження поняття спеціальних 

знань як неправових з одночасним доповненням ст. 71 КПК України вказівкою 

щодо надання консультацій спеціалістом з «питань, що потребують спеці-

альних та правових знань й навичок» [17, с. 108–109]. Отже, спеціалістом 

може виступати будь-яка обізнана особа, в тому числі юрист (правознавець), 

який дає розʼяснення учасникам процесу і суду по складних правових питань. 

Пояснення з питань права, на наш погляд, дозволять зняти проблему 

проведення так званих «правових» експертиз, оскільки їх змістом є довідкові, 

наукові відомості, професійна думка спеціаліста [18, с. 6]. В. Ю. Шепітько 

уточнює, що в сучасних умовах виникають складні юридичні питання, котрі 

не були віднесені до програми професійній підготовці слідчого або судді. У 

цьому випадку мова повинна йти не про призначення експертизи, а про залу-

чення відповідних фахівців для надання консультацій [19, с. 500]. Як вірно 

зазначає Ю. М. Грошевий «висновки спеціалістів у галузі права про тлума-
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чення тих чи інших норм, які повинні застосовуватися в кримінальній справі, 

не можуть бути віднесені до судової експертизи» [20, с. 698]. Тому, вважаємо 

можливим залучати спеціалістів для рішення юридичних питань. 

Отримані письмові та усні пояснення спеціалістів мають організаційно-

тактичне значення, служать орієнтиром для прийняття подальших організа-

ційних, процесуальних або тактичних рішень слідчим, судом, захисником 

[21, c. 26]. Пояснення важливі у ситуаціях, коли необхідно винести процесу-

альне рішення, прийняття якого повʼязане з використанням спеціальних 

знань, або потрібно кваліфіковано оцінити наявні в розпорядженні сторін, 

суду матеріали. Наприклад, такі пояснення відіграють велику роль при оцінці 

висновків судових експертів, оскільки для встановлення наукової обґрунто-

ваності експертних досліджень потрібні спеціальні знання. Додамо, що пояс-

нення спеціаліста з питань права сприяє правильної кваліфікації правопору-

шення та зʼясуванню елементів складу злочину. Неординарні події, що зу-

стрічаються на практиці, мають іноді настільки специфічний характер, що 

для орієнтування в ситуації, правильної оцінки окремих даних, висування об-

ґрунтованої версії необхідна кваліфіковані пояснення спеціаліста. Необхід-

ність в одержанні пояснень найчастіше виникає під час розробки версій і 

складанні планів розслідування, до яких включаються питання раціонального 

використання судово-експертних досліджень, криміналістичних обліків, 

даних з різних галузей науки та техніки. Особливо часто пояснення потрібні 

по найбільш небезпечних, замаскованих злочинах, у розслідуванні яких слід 

встановити не лише конкретні факти, але і способи вчинення, роль кожного 

учасника в ньому, а також по справах про злочини, повʼязані з техногенними 

руйнуваннями. Важко, наприклад, обійтися без пояснень спеціаліста в скла-

данні і коректуванні плану розслідування злочинів, повʼязаних з порушенням 

вимог законодавства про охорону праці [22, с. 19].  

Надання пояснень з спеціальних та правових питань є безпосереднім 

втіленням консультаційної функції спеціаліста. Кінцевою метою викорис-

тання пояснень є обґрунтування сторонами, судом прийняття процесуальних 

та організаційно-тактичних рішень. 
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КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФУНКЦІЯ СПЕЦИАЛИСТА  

В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

М. Г. Щербаковский 

Консультации лиц, которые владеют специальными знаниями, традиционно реали-

зовываются во время расследования преступлений. В действующем КПК Украины ис-

пользование специальных знаний в форме получения консультаций и разъяснений спе-

циалиста приобрело законодательное закрепление. С учетом содержания понятий, необ-

ходимости однообразного применения процессуальной терминологии целесообразно вмес-

то терминов «консультация» и «разъяснение» в законе применять термин «объяснение». 
Специалист в виде обяснений предоставляет сторонам и суду справки и консуль-

тации. Справка содержит специальные сведения общего характера без относительно об-

стоятельств уголовного производства. Консультация — это совет, мнение специалиста, 

которая предоставляется инициатору запроса на основании ознакомления с материалами 

уголовного производства и касается обстоятельств, непосредственно связанных с рассле-

дованным событием. Специалист не подменивает эксперта, потому что его объяснения не 

основаны на исследовании объектов и не имеют значения доказательства. Специалист 

предоставляет объяснения в устной или письменной форме в процессе и вне проведения 

следственных (розыскных) или судебных действий. Значение устных объяснений во время 

проведения следственных (розыскных) действий заключается в том, что следователь опе-

ративно получает квалифицированную помощь по специальным вопросам. Устные объяс-

нения специалиста помогают следователю оценить доказательства, своевременно решить 

вопрос о назначении экспертизы, определить круг вопросов эксперту. Письменную форму 

имеют объяснения, которые прилагаются к протоколу процессуального действия, в кото-

ром принимал участие специалист, и разъяснения, которые оформляются во время судеб-

ного разбирательства. 
Анализ действующего процессуального закона, следственной и судебной практики 

свидетельствует о допустимости получения от специалиста объяснений по правовым во-

просам. Действующим КПК предусмотрена возможность предоставления правовой по-

мощи профессиональным участникам уголовного производства. Специалисты Научно-

консультативного совета при Верховном Суде Украины предоставляют судье-докладчику 

Верховного Суда Украины научный вывод относительно соответствующей нормы права. 
Предоставления объяснений по специальным и правовым вопросам является непо-

средственным воплощением консультационной функции специалиста. Конечной целью 

использования объяснений является обоснование сторонами, судом принятия процессу-

альных и организационно-тактических решений. 

CONSULTATIVE FUNCTION OF A SPECIALIST IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

M. Shcherbakovskyi 

Consultations of persons who have special knowledge are traditionally implemented 

during the investigation of crimes. In the current CPC of Ukraine, the use of special knowledge 

in the form of obtaining consultations and explanations of a specialist has acquired legislative 

fixing. Taking into account the content of concepts, the necessity of uniform application of 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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procedural terminology, it is expedient to use the term “explanation” instead of the terms 

“consultation” and “elucidation” in the law. 

The specialist in the form of explanations provides the parties and the court with 

certificates and consultations. The reference contains special general information without 

reference to the circumstances of the criminal proceedings. Consultation is a council, expert 

opinion, which is provided to the requestor on the basis of familiarization with the materials of 

criminal proceedings and concerns circumstances directly related to the investigated event. The 

specialist does not replace the expert, because his explanations are not based on the study of 

objects and do not matter the proof. The specialist provides explanations either verbally or in 

writing in the process and outside the conduct of investigative (investigative) or judicial actions. 

The meaning of oral explanations during the conduct of investigative actions is that the 

investigator receives promptly qualified assistance on special issues. The oral explanations of a 

specialist help the investigator to evaluate the evidence, timely decide on the appointment of an 

expert examination, and determine the questions to the expert. The written form has explanations 

that are attached to the procedural protocol in which the specialist participated and the 

explanations that are made out during the trial. 

Analysis of the current procedural law, investigative and judicial practice testifies to the 

admissibility of obtaining explanations from a specialist on legal issues. The current CPC 

provides for the possibility of providing legal assistance to professional participants in criminal 

proceedings. Specialists of the Scientific Advisory Council under the Supreme Court of Ukraine 

shall provide the judge-rapporteur of the Supreme Court of Ukraine with a scientific conclusion 

regarding the relevant rule of law. 

Providing explanations for special and legal issues is a direct embodiment of the advisory 

function of a specialist. The ultimate purpose of using explanations is to justify the parties, the 

court adopting procedural and organizational and tactical decisions. 

УДК 343.98+006.1 

О. Г. Рувін 

директор, доктор юридичних наук 

А. О. Полтавський 

помічник директора 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО  

ТА СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

У статті розглянуто відносно новий для держави напрямок стандартизації — 

унормування на рівні державних стандартів діяльності із техніко-криміналістичного та 

судово-експертного забезпечення правосуддя, яке забезпечується спеціалізованими уста-

новами зі збирання (виявлення, фіксації, вилучення), зберігання, транспортування доказів 

та установами судової експертизи з їх експертного дослідження. Показано певний істо-

ричний міжнародний досвід стандартизації та визначено напрями стандартизації цієї 

діяльності в Україні. 
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У 2010–2012 роках Київським НДІСЕ Міністерства юстиції України 

(далі — Інститут) було проведено науково-дослідну роботу (далі — НДР) 

«Розробка змісту та структури експертних методик відповідно до вимог між-

народних стандартів систем управління якістю, адаптованих в Україні» [1], 

за підсумками якої було розроблено методичні рекомендації [2], рекомендо-

вані Координаційною радою з проблем судової експертизи при Міністерстві 

юстиції України (далі — Координаційна рада) для врахування під час роз-

робки методик проведення судових експертиз. 

Під час розробки зазначеної НДР, апробації та впровадження її резуль-

татів ми неодноразово наштовхувалися на непорозуміння з боку окремих ко-

лег щодо необхідності уніфікації такого документу як експертна методика 

(методика проведення судової експертизи), у тому числі з урахуванням між-

народних стандартів систем управління якістю, гармонізованих в Україні. За-

значені вище методичні рекомендації, рекомендовані Координаційною ра-

дою, до складу якої входять, у тому числі, представники всіх державних ус-

танов судової експертизи, не є обовʼязковими для виконання. В звʼязку із 

цим, прогнозуючи розвиток нормативно-методичного забезпечення діяльнос-

ті із розробки методик проведення судових експертиз, висловлювалася думка 

щодо створення якнайменше галузевого стандарту, а можливо й навіть 

ДСТУ, що буде регламентувати правила побудови (структуру), викладання, 

оформлення та вимоги до змісту методик [3]. 

Крім того, під час проведення аудитів співробітниками Інституту в 

якості технічних експертів з первинної акредитації систем управління якістю 

органів оцінки відповідності — експертних лабораторій, їх повторної оцінки, 

нагляду, розширення сфери акредитації тощо встановлено різне трактування 

понять структури та змісту документів системи управління якістю, що потре-

бує певного узгодження на рівні нормативних документів, обовʼязкових для 

виконання. 

З огляду на зазначене, а також, враховуючи визначення дефініції «стан-

дарт» положеннями ДСТУ 3017:2015 «Видання. Основні види. Терміни та 

визначення понять» як нормативного видання, що містить комплекс норм, 

правил, вимог до обʼєкта стандартизації, встановлених на основі узагальне-

них досягнень науки, техніки й практичного досвіду, ухвалене уповноваже-

ним органом [4], ДСТУ 1.1:2015 «Національна стандартизація. Стандартиза-

ція та суміжні види діяльності. Словник термінів» як документа, основаного 

на консенсусі, прийнятого визнаним органом, що встановлює для загального 

і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо 

діяльності чи її результатів, і спрямованого на досягнення оптимального сту-

пеня впорядкованості в певній сфері [5], саме стандартами і повинні регла-

ментуватися процеси із збирання (виявлення, фіксації, вилучення), зберіган-

ня, транспортування доказів та їх експертного дослідження, вимоги до 

витратних матеріалів та обладнання, що застосовуються у зазначеній діяль-

ності, тощо. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Питання стандартизації діяльності із техніко-криміналістичного та су-

дово-експертного забезпечення1 правосуддя у світі на сьогоднішній день по-

стають як важливо актуальні, що витікає з наступного. 

У 2009 році Національною академією наук США була оприлюднена 

доповідь «Посилення судової науки в США: шлях вперед», в якій висвітлю-

валися проблеми судово-медичної експертизи, у тому числі на прикладах 

інших видів судових експертиз (відбитків рук, волосся людини, бітових зна-

ків, почерку). Зокрема, мова велася про наступне: 

– уніфікацію термінів, що використовуються судовими експертами які 

дають покази у суді; 

– нестачу відрецензованих опублікованих досліджень, що встановлю-

ють наукові основи та надійність судових (експертних) методів; 

– проведення досліджень в галузі оцінки надійності та точності існую-

чих судових (експертних) методів, новаторство та подальший розвиток, роз-

робку протоколів та передових практик для наступної стандартизації на їх 

основі судової науки; 

– проведення досліджень в галузі визначення рівня невизначеності ви-

мірювань, що дозволить оцінювати отримані показники; 

– субʼєктивізм в людській інтерпретації отриманих за допомогою неін-

струментальних та інструментальних методів результатів досліджень; 

– сертифікацію персоналу, акредитацію лабораторій, процедури кон-

тролю якості з метою дотримання передових практик, підтвердження безпе-

рервності та надійності процедур; 

– розробку та дотримання кодексу етики, а також виявлення джерел та 

масштабів експертних помилок, шахрайств та упередженості; 

– відсутність ефективного нагляду за якістю експертиз; 

– незалежність та автономність лабораторій від правоохоронних органів; 

– недофінансування, недоукомплектованість сертифікованим персоналом; 

– необхідність сильного лідерства для прийняття и просування агресив-

ної довгострокової політики з метою укріплення судової науки тощо.  

Однією з основних причин, якщо не основною причиною такого стану 

справ, автори доповіді вважають відсутність відповідних стандартів сертифі-

кації (персоналу) та акредитації (лабораторій), що негативно впливає на від-

правлення правосуддя в ряді випадків. Доповідь закінчувалася конкретними 

пропозиціями, направленими на усунення піднятих проблем на рівні Конгре-

су та Президента США [6] (наведені викладки з доповіді інтерпретовані ав-

торами). 

                                                         
1 Під техніко-криміналістичним забезпеченням в сенсі цієї статті розуміється ді-

яльність із збирання (виявлення, фіксації, вилучення), зберігання, транспортування доказів 

під час проведення слідчих дій (окрім проведення експертиз), у т.ч. функціонування сис-

теми криміналістичної реєстрації; під судово-експертним забезпеченням — діяльність з 

проведення експертиз. 

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи
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Незважаючи на те, що висвітлені критичні зауваження стосувалися 

тільки стану справ у США, опублікування докладу викликало резонанс не 

тільки в США, а і в багатьох країнах світу.  

Так, у тому ж 2009 році Австралійське Новозеландське поліцейське 

консультативне агентство Національного інституту судової науки (ANZPAA 

NIFS) сприяло формуванню Комітету з криміналістики Стандартів Австралії 

(SA) з метою усунення пробілів в провадженні судово-медичних експертиз 

ДНК, в результаті чого було розроблено та у 2012 році опубліковано націо-

нальний стандарт, який складається з чотирьох частин: AS 5388.1 «Судово-

медичний аналіз. Частина 1: Розпізнавання, запис, відновлення, транспорту-

вання та зберігання матеріалу»; AS 5388.2 «Судово-медичний аналіз. Частина 

2: Аналіз та дослідження матеріалу»; AS 5388.3 «Судово-медичний аналіз. 

Частина 3: Інтерпретація»; AS 5388.4 «Судово-медичний аналіз. Частина 4: 

Звітування». Крім того, Стандартами Австралії були розроблені та оприлюд-

нені ще два стандарти: AS 5239 «Дослідження займистих речовин при поже-

жі» та AS 5483 «Мінімізація ризику зараження обʼєктів, що використовують-

ся для збору та аналізу біологічного матеріалу для цілей судової ДНК». 

У 2012 році за ініціативою Стандартів Австралії було створено проект-

ний комітет 272 «Судові науки» Міжнародної організації із стандартизації 

(ISO РС 272 «Forensic Sciences») для розробки конкретного міжнародного 

стандарту шляхом перетворення Австралійського стандарту AS 5483, вказа-

ного вище. У квітні 2013 року відбулося перше засідання комітету, а в 2016 

році ISO 18385:2016 «Мінімізація ризику зараження обʼєктів, що використо-

вуються для збору та аналізу біологічного матеріалу для цілей судової ДНК» 

був затверджений країнами-членами ISO. 

У 2012 році підкомітетом із стандартизації у галузі безпеки інформа-

ційних технологій (ISO/IEC JTC 1/SC 27. Техніка безпеки інформаційних тех-

нологій) обʼєднаного технічного комітету (ISO/IEC JTC 1) Міжнародної ор-

ганізації із стандартизації (ISO) та Міжнародної електротехнічної комісії 

(IEC) був оприлюднений міжнародний стандарт ISO/IEC 27037:2012 «Інфор-

маційні технології. Методи безпеки. Рекомендації з ідентифікації, збору, 

отриманню та зберіганню цифрових доказів», який регламентує керівні прин-

ципи для конкретних видів діяльності в області обробки цифрових даних, які 

можуть мати доказове значення. Протягом 2015–2016 років набувають чин-

ності ще чотири стандарти, розроблені зазначеним підкомітетом, що стосу-

ються судової експертизи цифрових доказів: ISO/IEC 27041 ДСТУ ISO/IEC 

27041:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Настанова щодо за-

безпечення прийнятності та адекватності методів розслідування»; ISO/IEC 

27042:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо ана-

лізу та інтерпретації цифрового доказу»; ISO/IEC 27043:2016 «Інформаційні 

технології. Методи захисту. Принципи та процеси розслідування інциден-

тів»; ISO/IEC 27050 «Інформаційні технології. Технології безпеки. Електрон-

не відкриття (в 4-х частинах)». 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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У 2014 році Стандартами Австралії було внесено пропозицію щодо 

розширення діяльності із стандартизації у галузі судових наук шляхом пере-

творення існуючого проектного комітету ISO/PC 272 «Forensic Sciences» у 

технічний комітет (ТС), який буде охоплювати усі судові науки та мати 

довгострокову програму роботи, яка (пропозиція) була підтримана країнами-

членами ISO. У 2016 році ISO/ТC 272 «Forensic Sciences» був оприлюднений 

Стратегічний бізнес-план (від 16.01.2016) [7] із розробки міжнародних стан-

дартів, які мають на меті, зокрема: 

– підвищення надійності судових доказів; 

– встановлення узгоджених методів роботи, що полегшать експертним 

лабораторіям різних юрисдикцій спільну діяльність у відповідь на виклики 

транскордонної злочинності; 

– надання експертним лабораторіям взаємної підтримки у випадках ка-

тастрофічної події, коли вичерпуються можливості однієї юрисдикції; 

– розширення обміну результатами експертних досліджень, іншою ін-

формацією, включаючи спільне використання баз даних; 

– забезпечення відповідності цілям застосування витратних матеріалів 

без його впливу на результати досліджень тощо. 

При цьому, слід зазначити, що ISO/ТС 272 «Forensic Science» декларує 

стандарти, розроблені в рамках його діяльності, як такі, що не призначені для 

заміни ISO/ІЕС 17020:2012 Requirements for the operation of various types of 

bodies performing inspection2 (далі — ISO/ІЕС 17020:2012) (на відповідність 

вимогам якого акредитуються підрозділи зі збору судових доказів на місці 

події) та ISO/ІЕС 17025:2005 General requirements for the competence of testing 

and calibration laboratories3 (далі — ISO/ІЕС 17025:2005) (на відповідність ви-

могам якого акредитуються експертні лабораторії), та повинні застосовува-

тися додатково або автономно. Так, наприклад, в Австралії Національним ор-

ганом сертифікації було проведено роботи з підтвердження відповідності су-

дово-медичних лабораторій не тільки вимогам ISO/ІЕС 17025:2005, а і вимо-

гам розробленого національного стандарту AS 5388 «Судово-медичний ана-

ліз», вказаного вище. 

У роботі ISO/ТС 272 «Forensic Science» задіяні понад 30 країн в якості 

або учасників, або спостерігачів. На даний час ISO/ТС 272 «Forensic Science» 

розпочато розробку ряду стандартів: ISO/TC 272/WG 1 Vocabulary (Словарь), 

ISO/TC 272/WG 2 Collection (Збирання), ISO/TC 272/WG 3 Products (Продук-

ція), ISO/TC 272/WG 4 Analysis and interpretation (Аналіз і інтерпретація), 

ISO/TC 272/WG 5 Reporting (Звітування). 

Крім того, у 2012 році був утворений проектний комітет Європейського 

комітету із стандартизації CEN/РC 419 «Процеси судової науки», який на да-

ний час займається розробкою проекту стандарту зі збору речових доказів. 
                                                         
2 Вимоги до роботи різних типів органів із інспектування. 
3 Вимоги до калібрувальних та випробувальних лабораторій. 
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Після акредитації Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України 

(далі — Інститут) у 2013 році на відповідність вимогам ISO/ІЕС 17025:2005, 

наприкінці 2016 року Інститут був прийнятий до лав ENFSI4 — Європейської 

мережі судово-експертних установ, членами якої є понад 60 лабораторій та 

який був визнаний Євросоюзом у 2009 році монопольним представником єв-

ропейської криміналістики, у звʼязку з чим колегіальна думка ENFSI стала 

офіційною думкою експертної спільноти Європи. У свою чергу ENFSI є од-

ним з членів IFSA5 — Міжнародного альянсу судової науки, який нараховує 

у своїх рядах понад 500 лабораторій (переважна більшість з яких є держав-

ними) та виступає за акредитацію усіх своїх лабораторій за ISO/ІЕС 

17020:2012 та/або ISO/ІЕС 17025:2005. 

До структури ENFSI входять два постійних комітети з якості та компе-

тенції, з досліджень та розробок, 17 робочих груп за різними напрямками до-

сліджень. Одним з результатів діяльності останніх є розробка та опубліку-

вання на сайті ENFSI кращих практик за конкретними видами досліджень. 

Положення цих практик можуть бути використані при створенні «спеціалізо-

ваних» міжнародних стандартів за окремими експертними дисциплінами, що 

передбачено довгостроковими планами діяльності ISO/ТС 272 «Forensic 

Science». 

Поштовхом для активізації міжнародної стандартизації судової науки 

стало кримінальне розслідування причин катастрофи пасажирського літака 

«Boeing 777-200 9М-МRD» авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» у 2014 році 

над територією України. У рамках міжнародного розслідування було створе-

но міжнародну слідчу групу з представників правоохоронних органів Авст-

ралії, Бельгії, Королівства Нідерланди, Малайзії та України під головуванням 

Прокуратури Королівства Нідерланди. До наукового розслідування із вста-

новлення причин катастрофи було залучено і судових експертів зазначених 

країн — спеціалістів з трасологічних, балістичних та вибухово-технічних до-

сліджень; досліджень матеріалів, речовин та виробів, а також проектування, 

виробництва та експлуатації зенітно-ракетної зброї тощо. Результати зазна-

ченої роботи показали необхідність стандартизації діяльності юрисдикцій 

різних країн зі збирання та експертного дослідження речових доказів шляхом 

розробки та видання міжнародних стандартів. 

На сьогоднішній день вказані вище чотири міжнародних стандарти у 

галузі дослідження цифрових доказів гармонізовані в Україні як ДСТУ 

ISO/IEC 27037:2016 (ISO/IEC 27037:2012, IDT); ДСТУ ISO/IEC 27041:2016 

(ISO/IEC 27041:2015, IDT), ДСТУ ISO/IEC 27042:2016 (ISO/IEC 27042:2015, 

IDT); ДСТУ ISO/IEC 27043:2016 (ISO/IEC 27043:2015, IDT) шляхом їх прий-

няття як національних стандартів України методом підтвердження. При 

прийнятті міжнародного стандарту методом підтвердження, відповідно до 
                                                         
4 ENFSI — European Network of Forensic Science Institutes. 
5 IFSA — International Forensic Science Alliance. 
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вимог ДСТУ 1.7:2015 «Національна стандартизація. Правила та методи прий-

няття міжнародних і регіональних стандартів» [8] (далі — ДСТУ 1.7:2015), 

основний текст стандарту залишається без змін на мові (як правило, 

англійській) оригіналу. На наш погляд цього недостатньо. Відповідно до 

вимог ДСТУ 1.7:2015 прийняття міжнародного стандарту може відбуватися 

методом перевидання, який розподіляється на інші методи, одним з яких є 

метод переробляння, що до себе включає такі етапи: 

– переклад міжнародного стандарту; 

– аналізування тексту перекладеного стандарту, визначення ступеню 

відповідності та підготування відповідної інформації щодо редакційних змін, 

приміток, технічних відхилів; 

– розроблення національних структурних елементів і додатків; 

– аналізування чинних національних стандартів для розробки пропози-

цій щодо їх скасування або внесення змін до них. 

Після виконання робіт у рамках зазначених етапів відбувається аналі-

зування тексту перекладеного стандарту задля встановлення можливості за-

стосування положень міжнародного стандарту і виявлення таких положень, 

до яких необхідно внести редакційні зміни, примітки, та які будуть мати тех-

нічні відхили. 

Окрім того, потребують гармонізації методом переробляння міжнарод-

ні стандарти (вказані вище) у галузі мінімізації ризику зараження обʼєктів 

сторонніми речовинами ДНК ISO 18385:2016 та у галузі цифрових доказів 

ISO/IEC 27050 (у чотирьох частинах), які вже розроблені та затверджені від-

повідним чином. 

Слід зазначити і те, що в активній стадії розробки знаходяться ще пʼять 

міжнародних стандартів, що стосуватимуться загальних положень судової 

науки (термінів та визначень, збиранню доказів, їх аналізуванню, інтерпрета-

ції отриманих результатів та звітуванню), які після їх затвердження потребу-

ватимуть гармонізації в Україні. 

За визначених вище причин, з метою організації належного рівня стан-

дартизації судової експертизи в Україні, на наш погляд, є необхідність у 

створенні відповідного технічного комітету Національного органу стандар-

тизації. Останнім, відповідно до Закону України «Про стандартизацію» та 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р визначе-

но Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний 

центр проблем стандартизації, сертифікації та якості».  

Київським НДІСЕ Міністерства юстиції України розпочато процедуру 

створення Технічного комітету стандартизації «Судова експертиза» відпо-

відно до ДСТУ 1.14:2005 «Національна стандартизація. Процедури створення 

діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації» [9] 

із залученням до участі в роботі комітету представників провідних практич-

них, наукових та освітянських установ та закладів України. 

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи
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Таким чином, діяльність з впровадження систем управління якістю за 

ISO/ІЕС 17020:2012 та/або ISO/ІЕС 17025:2005, гармонізованих в Україні; 

участь в роботі міжнародних експертних комісій; пряма чи опосередкована 

участь у діяльності міжнародних інституцій (ISO/ТС 272, CEN/РC 419, ENFSI 

тощо); розпочата діяльність із стандартизації судової науки, перш за все, за 

міжнародними стандартами, гармонізованими або такими, що потребують 

гармонізації в Україні; розробка національних стандартів тощо стануть най-

важливішими передумовами на шляху удосконалення нормативного забезпе-

чення процесів збирання та експертного дослідження судових доказів з про-

гнозованим в подальшому підвищенням рівня техніко-криміналістичного та 

судово-експертного забезпечення правосуддя відповідно до передових світо-

вих практик. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО И СУДЕБНО-

ЭКСПЕРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ В УКРАИНЕ: 

ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

А. Г. Рувин 

А. А. Полтавский 

В статье рассмотрено относительно новое для государства направление стандарти-

зации — регламентация на уровне государственных стандартов Украины технико-

криминалистического (выявления, фиксации, изъятия, транспортировки и хранения дока-

зательств) и судебно-экспертного (проведения экспертиз) обеспечения правосудия. 

В статье проанализированы предпосылки международной стандартизации судеб-

ной науки, основной из которых явился доклад Национальной академии наук США «Уси-

ление судебной науки в США: путь вперед», в котором освещались проблемы судебно-

медицинской экспертизы, в том числе и на примерах других видов судебных экспертиз 

(отпечатков рук, волос человека, битовых знаков, почерка) с конкретными предложения-

ми, направленными на устранение поднятых проблем на уровне Конгресса и Президента 

США. Указанный доклад дал толчок разработке национальных стандартов, прежде всего 

Австралией, Национальный орган стандартизации которой (Стандарты Австралии) после 

разработки собственных стандартов предложил создать в 2012 году под эгидой Междуна-

родной организации по стандартизации Проектный комитет, а в 2012 году на его базе 

Технический комитет ISO/ТС 272 «Судебные науки». На сегодняшний день указанным 

комитетом разработан один международный стандарт, еще пять стандартов находятся в 

стадии разработки. 

На протяжении 2012–2016 г.г. подкомитетом стандартизации в отрасли безопас-

ности информационных объединенного Технического комитета (ISO/IEC JTC 1) Между-

народной организации по стандартизации и Международной электротехнической коми-

ссии были разработаны пять международных стандартов, которые касаются работы с ци-

фровыми доказательствами. 

Кроме того, в 2012 году был создан Проектный комитет Европейского комитета по 

стандартизации CEN/РC 419 «Процессы судебной науки», который разрабатывает стан-

дарт по сбору вещественных доказательств. 

Необходимость стандартизации судебной науки была подтверждена и работой ме-

ждународной комиссии судебных экспертов в рамках научного расследования причин ка-

тастрофы Малазийского Боинга МН-17. 

Часть принятых международных стандартов гармонизированы методом подтверж-

дения в Украине как ГСТУ. Однако существует реальная необходимость гармонизации 

международных стандартов переизданием методом переработки. 

В связи с этим Киевским НДИСЭ Министерства юстиции Украины — членом Ев-

ропейской сети криминалистических учреждений, которая является монопольным пред-

ставителем европейской криминалистики — инициировано создание Технического коми-

тета «Судебная экспертиза» Национального органа стандартизации. 

В конце статьи определено, что деятельность по внедрению систем управления ка-

чеством в соответствии с международными стандартами, гармонизированными в Украине; 

участие в работе международных комиссий; прямое или опосредованное участие в дея-

тельности международных институций; начавшаяся работа по стандартизации судебной 

науки, в первую очередь по гармонизации международных стандартов; разработка нацио-

нальных стандартов станет важнейшими предпосылками на пути усовершенствования 

нормативного обеспечения процессов собирания и исследования судебных доказательств 

для надежного обеспечения правосудия в Украине. 

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи
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STANDARDIZATION OF TECHNICAL AND CRIMINALISTIC AND FORENSIC-

EXPERT PROVIDING OF JUSTICE IN UKRAINE:  

THE PRAXEOLOGICAL ASPECT 

А. Ruvin 

А. Poltavskyi 

The article deals with a relatively new direction for standardization of the state — the 

regulatory activity at the level of state standards of Ukraine of technical and criminalistics 

(detection, fixation, seizure, transportation and storage of evidence) and forensic expert 

provision of justice. 

The article analyzes the prerequisites for the international standardization of forensic 

science, the main one of which was the report of the National Academy of Sciences of the USA 

“Strengthening of Judicial Science in the US: the way forward”, which covered the problems of 

forensic medical examination, including examples of other types of forensic examinations hands, 

human hair, bit signs, handwriting) with concrete proposals aimed at eliminating the raised 

problems at the level of Congress and the President of the United States. This report gave 

impetus to the development of national standards, primarily by Australia, whose National 

Standardization Agency (Australian Standards), after the development of its own standards, 

proposed the establishment of the Project Committee in 2012 under the auspices of the 

International Organization for Standardization, and in 2012 the ISO/TC Technical Committee 

272 “Forensic Sciences”. To date, this committee has developed one international standard; five 

more standards are under development. 

Throughout the years 2012-2016 the Subcommittee on Standardization in the Security 

Industry of the Information of Joint Technical Committee (ISO/IEC JTC 1) of the International 

Organization for Standardization and the International Electro-technical Commission has 

developed five international standards that deal with working with digital evidence. 

In addition, in the year 2012, the Project Committee of the European Committee for 

Standardization CEN/PC 419 “Forensic Science Processes” was established, which is developing 

a standard for the collection of physical evidence. 

The need to standardize the jurisprudence was also confirmed by the work of the 

international commission of forensic experts within the framework of the scientific investigation 

into the causes of the crash of the Malaysian Boeing MN-17. 

Part of the accepted international standards is harmonized by the method of confirmation 

in Ukraine as DSTU (National Standards of Ukraine). However, there is a real need to harmonize 

international standards by reprinting with the use of the method of specification. 

In this regard, Kyiv Scientific Research Institute of Forensic Expertise of the Ministry of 

Justice of Ukraine, a member of the European Network of Forensic Science Institutes, which is a 

monopoly representative of European criminalistics, initiated the creation of “Forensic Sciences” 

Technical Committee of the National Standardization Agency. 

At the end of the article it is determined that the activity on the introduction of quality 

management systems in accordance with international standards harmonized in Ukraine; 

participation in the work of international commissions; direct or indirect participation in the 

activities of international institutions; the work begun on the standardization of forensic science, 

primarily on the harmonization of international standards; the development of national standards 

will become the most important prerequisites for improving the normative support of the 

processes of collecting and investigating judicial evidence for the reliable provision of justice in 

Ukraine. 
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ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ  

ЗА ЧИННИМ КПК УКРАЇНИ 

Діяльність правоохоронних органів у протидії злочинності важко уявити без вико-

ристання спеціальних знань різних галузей. Багаторічна практика виробила ряд процесу-

альних та позапроцесуальних форм використання таких знань у пізнавальній діяльності з 

розслідування кримінальних правопорушень та запобігання їх. Чинний КПК вніс певні но-

вації у порядок проведення судових експертиз, підготовку необхідних зразків для прове-

дення порівняльних досліджень. Окремі правові питання потребують подальшого опра-

цювання, обґрунтування пропозицій щодо удосконалення порядку та правил отримання 

зразків для експертного дослідження. 

 

 

Сучасний рівень і характер злочинності, а також стан діяльності дер-

жавних органів, на які покладено обовʼязок захисту прав та інтересів законо-

слухняних громадян, не може не викликати занепокоєння в суспільстві. Зло-

чинна діяльність все далі стає зухвалішою, удосконалюються способи і зна-

ряддя вчинення і приховування злочинів. В таких умовах розкриття злочинів 

і встановлення усіх обставин їх вчинення неможливо уявити без використан-

ня сучасних досягнень в галузі науки і техніки. Чинний КПК України перед-

бачає можливість використання спеціальних знань у кримінальному прова-

дженні як на етапі досудового розслідування, так і у судовому провадженні. 

Законодавець передбачив дві форми використання спеціальних знань. Одна із 

них полягає у залученні у кримінальне провадження спеціаліста — особи, яка 

володіє спеціальними знаннями та навичками, а друга у проведенні експертизи. 

Спеціаліста можуть залучати сторони провадження для надання безпо-

середньої технічної допомоги (фотографування, складання схем, планів, 

креслень, відбирання зразків для проведення експертизи тощо), а також для 

надання консультацій або письмових розʼяснень з питань, що потребують 

відповідних спеціальних знань (ч. 1, 2 ст. 71, ст. 360 КПК). 

Проведення експертизи може відбуватися за зверненням сторони кри-

мінального провадження або за дорученням слідчого-судді чи суду, якщо для 

зʼясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, 
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необхідні спеціальні знання (ст. 242 КПК). Висновок експерта є одним із 

процесуальних джерел доказів визначених законом. Його повнота, обʼєктив-

ність і точність значною мірою залежать від якості поданих для дослідження 

матеріальних обʼєктів і зразків. Особливого значення дане питання набуває в 

умовах сьогодення. Якщо способи збирання та отримання обʼєктів для екс-

пертного дослідження стороною обвинувачення визначені законом (слідчі / 

розшукові та інші процесуальні дії і заходи), то для сторони захисту вони 

значно обмежені. Саме ці обставини і спонукали до аналізу питань щодо спо-

собів і порядку отримання зразків для експертного дослідження сторонами 

кримінального провадження. 

Окремі правові та криміналістичні аспекти інституту судової експерти-

зи досліджували провідні вітчизняні і зарубіжні науковці, серед яких: 

Л. Ю. Ароцкер, Ю. П. Аленін, Р. С. Бєлкін, А. І. Вінберг, Н. І. Клименко, 

В. О. Коновалова, В. К. Лисиченко, І. В. Пиріг, М. В. Салтевський, М. Я. Се-

гай, С. А. Шейфер, О. Р. Шляхов, М. Г. Щербаковський, О. О. Ейсман та ін. 

Праці цих науковців створили фундаментальне підґрунтя для подальших 

теоретичних та прикладних досліджень, пошуку нових шляхів розвʼязання 

дискусійних питань щодо використання спеціальних знань під час вирішення 

юридичних конфліктів. 

Своєчасне виявлення та дослідження слідів кримінального правопору-

шення сприяє встановленню обставин і механізму його вчинення, а також 

особи, якій вони належать. Саме тому чинний КПК України до засобів отри-

мання відомостей про обставини злочину відносить експертизу (ст. 242 

КПК), яка являє дослідження експертом на основі спеціальних знань матері-

альних обʼєктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини зло-

чину, щодо якого здійснюється кримінальне провадження. 

Сам експерт такі обʼєкти збирати не може. Їх має підготувати та надати 

для дослідження сторона, яка звернулася з клопотанням про проведення екс-

пертизи. Разом з тим, як слушно зазначає В. А. Колесник, чинний КПК не 

встановлює чіткого та однозначного порядку підготовки матеріалів для екс-

пертизи [1, с. 91–92]. В ч. 2 ст. 245 КПК зазначається, що відбирання зразків з 

речей і документів здійснюється згідно з положеннями про тимчасовий дос-

туп до речей і документів (статті 160–166 КПК). 

На перший погляд може скластися враження, що сторони кримінально-

го провадження мають рівні можливості у збиранні зразків для експертизи. 

Проте, це не повною мірою відповідає дійсності. Однаковими засобами 

отримання зразків сторонами провадження є витребування та отримання від 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів (для 

сторони захисту, копій), відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та 

актів перевірок (ч. 2, 3 ст. 93 КПК). Натомість сторона обвинувачення може 

отримувати обʼєкти для експертного дослідження під час проведення слідчих 

(розшукових) дій як гласного, так і негласного характеру, проведення інших 
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процесуальних дій, застосуванням заходів забезпечення кримінального про-

вадження (тимчасове вилучення майна, арешт майна). 

В ряді випадків оригінали обʼєктів потрапляють у розпорядження сто-

рони обвинувачення, а експерти відмовляються проводити дослідження за їх 

копіями (зокрема, документів). Це ускладнює реалізацію стороною захисту 

права на проведення експертизи безпосередньо. Вирішення даного питання 

В. В. Сокуренко, вбачає у можливості передбачити процедуру «спільної екс-

пертизи», яку будуть проводити комісійно експерт, залучений стороною за-

хисту, й експерт, залучений стороною обвинувачення [2, с. 38–39]. 

Специфічним обʼєктом експертного дослідження є сліди людини біоло-

гічного походження. Для встановлення особи, якій вони належать потрібні 

зразки, які мають відповідати визначеним вимогам, що предʼявляються до 

порівняльного матеріалу. Помилки або навмисні дії при підготовці зразків, 

можуть призвести до експертної помилки. Навмисні дії з підміною біологіч-

них зразків для експертизи виявлено міжнародними організаціями і ряд 

спортсменів Російської Федерації позбавлені медалей та дискваліфіковані на 

певний час або назавжди. Саме тому необхідною вимогою, що ставиться до 

зразків для експертного дослідження, є їхня достовірність, беззаперечна на-

лежність конкретній людині. 

Порядок відбирання таких зразків визначено ст. 245 КПК України і 

може здійснюватися за добровільною згодою особи або примусово. Ознайом-

лення із змістом даної норми свідчить про наявність певних неузгодженостей 

і проблемних питань, що потребують вирішення. 

По-перше, це стосується самої назви процесу, в результаті якого стає 

можливим подати такі зразки для дослідження. Якщо в назві статті мова іде 

про отримання зразків, то у змісті про їх відібрання, а в коментарі до цієї 

статті — про їх одержання [3, с. 550]. 

На відміну від цього у ст. 199 КПК України 1960 р. передбачалося два 

способи отримання зразків — вилучення або відібрання. Це більшою мірою 

відповідало процесу отримання зразків, значну частину яких складають віль-

ні зразки. Вони утворилися та існують незалежно від конкретного прова-

дження. Достатньо провести їх вилучення та представити експерту для дослі-

дження. Коли мова іде про відібрання зразків, розуміють їх створення (виго-

товлення) для конкретної експертизи: відбитки пальців рук, експерименталь-

ні зразки почерку, мови і голосу, біологічні зразки людини. 

Оскільки на практиці застосовуються обидва ці способи можна дійти 

висновку, що вони охоплюються поняттям отримання зразків і про це має 

бути зазначено у тексті даної норми. 

По-друге, в ст. 245 КПК не визначено коло учасників процесу, від яких 

можуть бути отримані такі зразки, та у яких ситуаціях. Із змісту ст. 202 КПК 

РФ, ст. 154 КПК Республіки Молдова можна дійти висновку, що в загально-

му порядку такі зразки можуть бути отримані у підозрюваного або обвинува-

ченого. Отримання їх у свідка або потерпілого може відбуватися у випадках, 
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коли виникла необхідність перевірити чи не залишені ними сліди у визначе-

ному місці або на речових доказах. Доповнення подібним приписом ст. 245 

КПК України буде сприяти забезпеченню прав особи, від якої такі зразки 

відбирають. 

По-третє, в ст. 245 КПК недостатньо чітко визначено коло субʼєктів, які 

можуть здійснювати отримання зразків для експертизи. Зазначається, що ві-

дібрання зразків здійснюється стороною кримінального провадження, яка 

звернулася за проведенням експертизи, або за клопотанням якої експертиза 

призначена слідчим суддею (ст. 245 КПК). 

Серед науковців відсутня єдність щодо визначення сутності такої ді-

яльності. Так, В. А. Колесник вважає її самостійною процесуальною дією [3, 

с. 549], а В. К. Волошина слідчою (розшуковою) дією [4, с. 507–508]. Думку 

останньої поділяє В. М. Тертишник та зазначає, що отримання зразків для 

експертизи — слідча дія, яка полягає у вилученні і фіксації матеріальних 

обʼєктів, необхідних для проведення експертного дослідження [5, с. 500]. 

З аналізу ст. 245 КПК слід зазначити, що правова природа отримання 

зразків неоднозначна. Якщо мова іде про відібрання зразків з речей і доку-

ментів, це здійснюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до ре-

чей і документів, а також є заходом забезпечення кримінального проваджен-

ня (ст. 159 КПК). 

Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами для 

освідування (ч. 3 ст. 245 КПК), а тому слід розглядати як слідчу (розшукову) 

дію. Проведення такої слідчої дії потребує наявності певних підстав та умов. 

Традиційно підстави проведення слідчих дій поділяють на юридичні (право-

ві) та фактичні. Правовою підставою відбирання біологічних зразків слід 

вважати постанову прокурора або ухвалу слідчого судді. Фактичною — не-

можливість вирішення поставлених перед експертом питань за відсутності 

порівняльного матеріалу. Разом з тим, окремі науковці цю підставу, без по-

яснень, називають науковою та вдаються до змішування умов і підстав для 

проведення даної слідчої (розшукової) дії. Внесення відомостей до ЄРДР про 

початок кримінального провадження, на нашу думку, є обовʼязковою умовою 

для проведення слідчих дій, а не підставою до цього [6, с. 8]. 

Якщо відібрання біологічних зразків має здійснюватися за правилами 

для освідування, правовою підставою його проведення має бути постанова 

прокурора (ч. 2 ст. 241 КПК). Якщо слідувати логіці, відібрання біологічних 

зразків, у разі погодження на це особи, має здійснюватися на підставі поста-

нови прокурора. Якщо особа відмовляється добровільно надати біологічні 

зразки, слідчий-суддя розглядає клопотання про їх примусове відібрання в 

порядку для тимчасового доступу до речей і документів. З цього приводу 

слушною є думка В. А. Колесника, що біологічних зразків, які можуть бути 

відібрані в особи, на час розгляду звернення сторін провадження до слідчого-

судді не існує, до того ж не можна надавати тимчасовий доступ до тих 

обʼєктів, яких в природі ще немає [1, с. 94]. Крім того, навряд чи можна про-
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водити аналогію між предметами і документами та зразками біологічного 

походження людини (кров, слина, сперма чи інші виділення організму люди-

ни, волосся з різних частин тощо). 

Вирішення даного питання може здійснюватися у двох напрямах. По-

перше, відібрання біологічних зразків здійснюється у порядку передбаченому 

для освідування особи на підставі постанови прокурора. По-друге, оскільки 

подібні дії передбачають суттєве втручання в особистісні права людини, до-

звіл на відібрання біологічних зразків надається слідчим-суддею в порядку 

для проведення окремих слідчих (розшукових) дій (обшуку в житлі чи іншо-

му володінні особи, слідчого експерименту тощо). 

Під час відібрання біологічних зразків (за аналогією з освідуванням) не 

допускаються дії, що принижують честь і гідність особи або є небезпечними 

для її здоровʼя. Слідчий та прокурор не мають права бути присутніми при ві-

дібранні таких зразків у особи іншої статі, коли це безпосередньо повʼязано з 

необхідністю оголити особу. Доказове значення висновків експерта, що ба-

зуються на дослідженні зразків, отриманих з такими порушеннями, зазначає 

Г. І. Глобенко, має бути поставлене під сумнів [7, с. 253]. 

Якщо відібрання біологічних зразків визнати слідчою дією, сторона за-

хисту позбавляється можливості самостійного отримання таких зразків. Про-

вадження слідчих (розшукових) дій покладається на слідчого, прокурора, а за 

їх дорученням на оперативні підрозділи відповідних органів (ст. 41 КПК). 

Потребує уточнення порядок відібрання зразків у випадках, коли екс-

пертиза призначається судом за клопотанням сторони провадження. Щодо 

можливості відібрання зразків, безпосередньо, суддею із залученням спеціа-

ліста сумнівів не виникає. Проте у ст. 245 КПК мова іде про можливість віді-

брання зразків за дорученням суду залученим спеціалістом. Деякі науковці 

вважають, що керуючись таким дорученням спеціаліст відбирає необхідні 

зразки для проведення експертизи, про що складає акт, який засвідчується 

учасниками отримання зразків (потерпілий, обвинувачений та його захисник, 

батьки неповнолітньої особи, службові особи) [4, с. 508]. 

Якщо погодитися з тим, що отримання зразків є слідчою (розшуковою) 

дією та звернутися до норми про форми фіксування кримінального прова-

дження можна побачити, що ними є: протокол; носій інформації, на якому за 

допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії; журнал судового 

засідання (ст. 103 КПК). Отже, в КПК не згадується про можливість фіксу-

вання процесу кримінального провадження в інших формах. 

Зважаючи на викладене, вважаємо за доцільне внести зміни до ст. 245 

КПК та зазначити, «У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, 

відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дору-

ченням слідчим, який, як правило, здійснював дане кримінальне проваджен-

ня». За такої редакції не виникатиме сумнів у правомірності отримання зраз-

ків слідчим, оскільки він наділений правом провадження процесуальних дій, 

а результати будуть оформлені процесуальним документом — протоколом. 
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Не можна залишити поза увагою питання про участь спеціаліста в 

отриманні біологічних зразків людини. На даний час дане питання вирішу-

ється за загальними правилами. Якщо для відібрання зразків потрібні спеці-

альні знання, слідчий має право залучити до цього відповідного спеціаліста. 

Проте, як слушно зазначає В. А. Колесник, не враховані обставини, що для 

відібрання біологічних зразків у особи має бути передбачена обовʼязкова 

участь спеціаліста, а не можлива у разі необхідності. Таким спеціалістом має 

бути судово-медичний експерт, лікар або інший медичний працівник відпо-

відного профілю і спеціальності. Тільки медичні працівники мають право за-

стосовувати медичне обладнання для відбирання біологічних зразків у особи 

[1, с. 94]. Зважаючи на це ч. 3 ст. 245 КПК пропонується доповнити припи-

сом про те, що відібрання біологічних зразків у людини здійснюється за пра-

вилами передбаченими статтею 241 цього Кодексу за обовʼязкової участі су-

дово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судо-

во-медичного експерта. 

Авторами розглянуті лише окремі питання, що стосуються правового 

регулювання процесу отримання зразків та підготовки матеріалу для експер-

тизи. Наведені пропозиції можуть сприяти подальшому врегулюванню цієї 

діяльності, посиленню гарантій забезпечення прав та законних інтересів осо-

би під час підготовки та проведення експертних досліджень. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗЫ  

В СООТВЕТСТВИИ С УПК УКРАИНЫ 

Е. Д. Лукьянчиков 

Б. Е. Лукьянчиков 

В статье анализируются нормы УПК Украины, которые посвящены вопросам ис-

пользования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Обращено внимание на 

процессуальные формы использования специальных знаний в процессе досудебного про-

изводства и рассмотрении материалов в суде. Отмечается, что действующий УПК Ук-

раины, в целях более полной реализации принципа состязательности, расширил процессу-

альные возможности стороны защиты. Наряду со стороной обвинения, сторона защиты 

может привлечь эксперта на договорных условиях, если для разрешения вопросов необхо-

димы специальные знания. 

Анализируются способы получений образцов для производства экспертизы сторо-

ной защиты. Особое внимание на получение биологических образцов выделений орга-

низма человека. Отмечается, что получение таких образцов не может проводиться по пра-

вилам для временного доступа к предметам и документам, поскольку их нельзя признать 

таковыми. 

Получение биологических образцов предлагается проводить по правилам такого 

следственного действия как освидетельствование и только теми участниками процесса, 

которые наделены правом производства процессуальных действий. Если такие действия 

связаны с необходимостью обнажения отдельных частей тела человека, отобрание образ-

цов проводит лицо одного пола. Принимая во внимание специфичность образцов биоло-

гического происхождения человека, предлагается закрепить в УПК правило об обязатель-

ном участии в этом судебно-медицинского эксперта или врача, если своевременно невоз-

можно привлечь судебно-медицинского эксперта. 

THE OBTAINING OF SPECIMENS FOR THE EXAMINATION ACCORDING  

TO THE PROCEDURAL CRIMINAL CODE OF UKRAINE 

Y. Lukianchikov  

B. Lukianchikov 

Paper analyzes the regulations of the Criminal Procedural Code of Ukraine, devoted to 

the use of special knowledge in criminal proceedings. Attention is paid to procedural forms of 

the use of special knowledge in the process of pre-trial proceedings and consideration of 

materials in court. It is noted that the current Criminal Procedural Code of Ukraine, with a 

purpose for fully implementation of the adversarial principle, has expanded the procedural 

possibilities of the defense side. Along with the side of the prosecution, the defense can get an 

expert to take part in court on contractual terms, if special knowledge is required to resolve 

issues. 

Methods of obtaining samples for the expertise by the defense side are analyzed. 

Particular attention is paid to obtaining biological specimens of the human body excretions. It is 

noted that such specimens cannot be received according to the rules for temporary access to 

objects and documents, since they cannot be recognized as such ones. 

The receipt of biological specimens is suggested to be carried out according to the rules 

of such an investigative action as an examination and only by those participants of the process 

who are entitled to the right to proceed. If such actions are associated with the need of the 

exposure of human body regions, the sampling should be carried out by a person of the same sex. 

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи
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Taking into account the specificity of biogenic specimens, it is proposed to fix in the Criminal 

Procedural Code the mandatory participation of a medical examiner or a doctor in the cases of 

inability to involve a forensic pathologist. 
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ЗАДОКУМЕНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ В УСТАНОВАХ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ СУДОВО-ЕКСПЕРТНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ 

У статті розглянуто проблемні питання щодо видів документів (їх змісту та 

структури), що є або можуть бути складовими системи документації з якості — задо-

кументованої інформації як доказу відповідності діяльності установи задекларованій нею 

самою (установою) здатності постійно надавати продукцію та послуги, які задовольня-

ють вимоги замовника та застосовні законодавчі та регламентувальні вимоги. Запропо-

новано шляхи подолання виявлених проблем у діяльності установ, що здійснюють судово-

експертне забезпечення правосуддя. 

 

 
Останнім часом сталою світовою тенденцією є розробка та впрова-

дження у діяльність установ, підприємств та організацій (далі — установи) 

систем управління якістю, що організовуються відповідно до вимог міжна-

родних стандартів систем управління якістю. Основним загальним стандар-

том у лінійці міжнародних стандартів, що регламентують вимоги до органі-

зації систем управління якості, вважається міжнародний стандарт ISO6 

9001:2015 «Quality management systems — Requirements», який гармонізовано 

в Україні як ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» [1]. 

Фактично цей стандарт встановлює загальні вимоги до компетентності будь-

яких установ, незалежно від їх типів, розмірів, видів продукції, яку вони по-

стачають, а також послуг, які вони надають. Одним із елементів системи уп-

равління якістю, відповідно до п. 7.5 зазначеного стандарту, є система доку-

ментації з якості — задокументована інформація як доказ відповідності ді-

яльності установи задекларованій її (установи) здатності постійно надавати 

                                                         
6 ISO — Міжнародна організація із стандартизації. 
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продукцію та послуги, які задовольняють вимоги замовника та застосовні за-

конодавчі та регламентувальні вимоги. Перелік документів, які можуть роз-

роблюватися при створенні системи документації з якості визначений у між-

народному стандарті ISO 9000:2015 «Quality management systems — 

Fundamentals and vocabulary», який гармонізовано в Україні як ДСТУ ISO 

9000:2015 «Системи управління якістю. Основні положення та словник тер-

мінів» [2], наприклад: настанова щодо якості, програма з якості, технічні 

умови, специфікація, план керування проектом, технічний кресленик, мето-

дичний документ, робоча інструкція, протокол тощо. При цьому, якими по-

винні бути зміст та структура вказаних документів не зазначено. 

При вивченні національних нормативних актів, що регламентують 

види та процеси створення документів в установах, наприклад: 

– ДСТУ ДСТУ 3017:2015 «Видання. Основні види. Терміни та визна-

чення понять» [3]; 

– ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уні-

фікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформ-

лювання документів» [4]; 

– Державного класифікатора управлінської документації (ДК 010-98) [5]; 

– Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах вико-

навчої влади, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 

30.11. 2011 № 1242 [6]. 

– Інструкції з діловодства в науково-дослідних установах судових екс-

пертиз Міністерства юстиції України, затвердженої наказом Міністерства 

юстиції України від 24.12.2009 № 2548/5 [7] тощо, якими регламентовано 

створення організаційно-розпорядчих документів (постанов, розпоряджень, 

наказів, положень, рішень, протоколів, актів, листів тощо) із встановленням 

складу їх (документів) реквізитів; вимог до змісту і розташовування 

реквізитів документів; вимог до бланків та оформлювання документів; вимог 

до документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів, які 

можна поширювати на всі класи уніфікованих систем документації, 

встановлено, що окремі види документів, зокрема, настанова з якості, 

програма з якості тощо, взагалі національними нормативними актами не 

визначені, що складає певну проблему при впровадженні систем управління 

якістю, відповідно до міжнародних стандартів, гармонізованих в Україні. 

Установи, що здійснюють техніко-криміналістичне та судово-експертне 

забезпечення правосуддя, акредитуються за міжнародними стандартами систем 

управління якістю — ISO/ІЕС7 17020:2012 «Requirements for the operation of 

various types of bodies performing inspection» (на відповідність вимогам якого 

акредитуються підрозділи зі збору судових доказів на місці події) та 
                                                         
7 IEC — Міжнародна електротехнічна комісія. ISO та IEC — організації, що фор-

мують спеціалізовану систему всесвітньої стандартизації. 

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи
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ISO/IEC17025:2006 «General requirements for the competence of testing and calibra-

tion laboratories» (на відповідність вимогам якого акредитуються установи, що 

проводять експертні дослідження), які гармонізовано в Україні як ДСТУ 

ISO/ІЕС 17020:2014 «Загальні критерії щодо діяльності органів різного типу, що 

здійснюють інспектування» (далі — ДСТУ ISO/IEC 17020:2014) [8] та ДСТУ 

ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та ка-

лібрувальних лабораторій» (далі — ДСТУ ISO/IEC 17025:2006) [9], відповідно. 

Інтерпретація зазначених стандартів до діяльності організацій, що 

здійснюють техніко-криміналістичне та судово-експертне забезпечення пра-

восуддя, здійснена Міжнародною організацією з акредитації — International 

Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), якою розроблено оновлену 

редакцію керівництва (попередня редакція 2002 року) з питань акредитації 

судових наукових лабораторій — ILAC-G19:08/2014 «Modules in a Forensic 

Science Process» [10] — Модулі в судово-науковому процесі (далі — Керів-

ництво G-19). У тексті зазначеного документа зустрічаються вимоги щодо 

документування процедур; записів, що повинні бути належним чином задо-

кументовані; методи, що повинні бути повністю документовані, включаючи 

процедури контролю якості, тощо. 

Проте, якими видами документів повинно відбуватися документування 

конкретних процедур, застосування методик (методів) тощо у зазначених 

стандартах ДСТУ ISO/IEC 17020:2014, ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 та Керів-

ництві G19 не визначено. 

Відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 орган оцінки відповідності 

повинен документально оформити свої: 

– політики; 

– системи; 

– програми; 

– процедури; 

– інструкції. 

Політики можуть бути визначені, наприклад, в настанові з якості, яка 

повинна містити або мати посилання на процедури (зокрема, технічні тобто 

експертні). Елементами системи документації з якості є документи (розроб-

лені в межах лабораторії (внутрішні) або отримані ззовні (зовнішні), зокрема 

регламенти, стандарти, методики випробовування (методики проведення су-

дових експертиз), технічні умови, інструкції, настанови та інші нормативні 

документи, кресленики, програмне забезпечення тощо. 

Проведеним інформаційним пошуком встановлено, що Міжнародною ор-

ганізацією із стандартизації, зокрема її Технічним комітетом (ISO/ТС 176 Quali-

ty management and quality assurance8) розроблено лінійку стандартів серії 10000, 

які встановлюють вимоги до окремих напрямів в діяльності з організації систем 

                                                         
8 Управління якістю та забезпечення якості. 
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управління якістю. Частина з них також гармонізована в Україні в якості ДСТУ. 

Наприклад, ДСТУ ISO/ТR 10013:2003 «Настанови з розробляння документації 

системи управління якістю», який містить загальні вимоги (настанови) щодо 

розробки та ведення документації, необхідної для забезпечення результатив-

ного функціонування системи управління якістю, пристосованої до конкретних 

потреб організації (далі — ДСТУ ISO/TR 10013:2003) [11]. 

Відповідно до ДСТУ ISO/TR 10013:2003 структура документації сис-

теми управління якістю зазвичай повинна містити наступне: 

– політику та цілі у сфері управління якості; 

– настанову з якості; 

– задокументовані методики (процедури); 

– робочі інструкції; 

– форми; 

– програми якості; 

– технічні умови; 

– зовнішні документи; 

– протоколи. 

ДСТУ ISO/TR 10013:2001 визначає змістовність зазначених документів 

та передбачає трьохрівневу типову систему документів: 

– настанова з якості (рівень А), яка описує систему управління якістю 

згідно з проголошеною політикою та цілями у сфері якості (політика та цілі 

системи управління якістю можуть бути визначені окремим документом); 

– методики системи управління якістю (рівень В), які описують взає-

моповʼязані процеси та діяльність, необхідні для впровадження системи уп-

равління якістю; 

– робочі інструкції та інші документи системи управління якістю (рі-

вень С), які складаються з деталізованих робочих документів. 

У міжнародних стандартах визначено, що система документації повин-

на охоплювати усі напрями діяльності установи з наданням орієнтовного пе-

реліку видів документів (наприклад, у ДСТУ ISO/TR 10013:2001). Слід за-

значити і те, що не виключається включення до системи документації з якос-

ті документів, які передбачені національними нормативними актами, зокре-

ма: ДСТУ 3017:2015 «Видання. Основні види. Терміни та визначення по-

нять», Державним класифікатором управлінської документації, Переліком 

типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування, зазначеними вище тощо; спеціально розробле-

ними у державі для установ, що акредитуються, зовнішніми органами управ-

ління та контролю (наприклад, Національним агентством з акредитації Укра-

їни); внутрішніми документами самих установ тощо. Головний принцип, при 

цьому — регламентування кожного з положень стандартів ДСТУ ISO/IEC 

17020:2014 та ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 взаємоповʼязаними документами 

відповідного рівня та виду із певними змістом та структурою, які б визначали 

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи



  

72 

 

усі процеси від моменту отримання заяви до отримання замовником виготов-

леної продукції або наданої послуги. 

Нами доопрацьовано класифікацію документів [12] з урахуванням за-

значених вище аспектів, які регламентують систему якості за ДСТУ ISO/IEC 

17025:2006. Так, документи поділяються на дві групи за своїм впливом на 

систему управління якості — зовнішні та внутрішні, що є основною загаль-

ною підставою для їх класифікації. Іншою підставою для класифікації є на-

правленість документів з точки зору їх нормативної або нормативно-

методичної регламентації системи управління якістю: вимог до управління та 

технічних (до проведення експертних досліджень) вимог (зведені у таблицю, 

що подана нижче). 

Документація системи управління якістю 

 

Вимоги до управління 

(розділ 4 ДСТУ) 

Технічні вимоги 

(вимоги до проведення екс-

пертних досліджень) 

(розділ 5 ДСТУ) 

З
о
в

н
іш

н
і 

д
о
к

у
м

ен
т
и

 

4.1. Організація 5.2. Персонал 

4.2. Система управління 
5.3. Приміщення та умови до-

вкілля 

4.3. Керування документацією 
5.4. Методики (методи) екс-

пертних досліджень 

4.4. Аналізування запитів та 

пропозицій на надання послуг 
5.5. Устаткування 

4.5. Укладання угод 
5.6. Простежуваність вимірю-

вань 

4.6. Придбання послуг та ре-

сурсів 
5.7. Відбирання зразків 

4.7. Обслуговування замовни-

ків 

5.8. Поводження з обʼєктами 

експертних досліджень 

4.8. Скарги 

5.9. Забезпечення якості ре-

зультатів експертних дослі-

джень 

4.9. Керування невідповідною 

роботою з випробування та 

(або) калібрування 

5.10. Звітування про результа-

ти експертних досліджень 

4.10. Вдосконалення  

4.11. Коригувальна дія  

4.12. Запобіжна дія   

4.13. Керування реєструван-

ням даних 
 

4.14. Внутрішні аудити  

4.15. Аналізування з боку ке-

рівництва 
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Закінчення таблиці 

Документація системи управління якістю 

В
н

у
т
р

іш
н

і 
д
о
к

у
м

е
н

т
и

 
4.1. Організація 5.2. Персонал 

4.2. Система управління 
5.3. Приміщення та умови до-

вкілля 

4.3. Керування документацією 
5.4. Методики (методи) екс-

пертних досліджень 

4.4. Аналізування запитів та 

пропозицій на надання послуг 
5.5. Устаткування 

4.5. Укладання угод 
5.6. Простежуваність вимірю-

вань 

4.6. Придбання послуг та 

Ресурсів 
5.7. Відбирання зразків 

4.7. Обслуговування замовни-

ків 

5.8. Поводження з обʼєктами 

експертних досліджень 

4.8. Скарги 

5.9. Забезпечення якості ре-

зультатів експертних дослі-

джень 

4.9. Керування невідповідною 

роботою з випробування та 

(або) калібрування 

5.10. Звітування про результа-

ти експертних досліджень 

4.10. Вдосконалення  

4.11. Коригувальна дія  

4.12. Запобіжна дія   

4.13. Керування реєструван-

ням даних 
 

4.14. Внутрішні аудити  

4.15. Аналізування з боку ке-

рівництва 
 

Третьою підставою для класифікації документів є визначення видів до-

кументів за їх ієрархічністю, починаючи з міжнародних стандартів, гармоні-

зованих у державі, національних нормативно-правових актів, настанови сис-

теми з якості, паспорту органу оцінки відповідності, сфери акредитації, про-

цедур системи управління, методик проведення судових експертиз, закінчу-

ючи конкретними інструкціями для персоналу, задіяного в діяльності на ак-

редитованих напрямках установи. 

Четвертою підставою для класифікації документів системи документа-

ції з якості є види діяльності в рамках системи управління якістю, якими рег-

ламентується конкретні напрямки роботи, починаючи з вимог до управління 

та закінчуючи звітуванням про результати експертних досліджень. 

На сьогоднішній день єдиним документом системи документації з 

якості, який інтерпретовано відповідно до міжнародних стандартів систем 

управління якістю, які впроваджуються в діяльність установ, що здійснюють 
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судово-експертне забезпечення правосуддя, є методичні рекомендації: «Роз-

робка експертних методик: зміст, структура, оформлення (з урахуванням 

міжнародних стандартів систем управління якістю, адаптованих в Україні)» 

[13]. Зазначені методичні рекомендації рекомендовані Координаційною ра-

дою з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України для вра-

хування під час розробки методик проведення судових експертиз, які є 

основним документом розділу 5 Технічні вимоги (вимоги до проведення екс-

пертних досліджень). На даний час, у рамках стандартизації судово-

експертного забезпечення правосуддя розроблено проект національного стан-

дарту «Розробка методик проведення судових експертиз» з урахуванням 

ДСТУ 1.5:2015 (ISO/IEC Directives, Part 2, 2001, NEQ) «Правила побудови, 

викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів» [14]. 

Сьогодні, після визначення класифікації документів системи докумен-

тації з якості, нами розробляється зміст та структура конкретних документів 

за видами діяльності, які регламентовано ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. 

Результати такої роботи дозволять визначити орієнтовний перелік еле-

ментів системи документації з якості — видів документів, їх зміст та струк-

туру, що дозволить кожній установі розробити або актуалізувати свій пакет 

документів, враховуючи напрацьовані ними (установами) окремі особливості 

(підходи) у діяльності із судово-експертного забезпечення правосуддя. 

Перелік посилань 

1. ДСТУ ISO 9001:2015. Системи управління якістю. Вимоги. Київ, 2016. 22 с. 

2. ДСТУ ISO 9000:2015. Системи управління якістю. Основні положення та словник 

термінів. Київ, 2016. 45 с. 

3. ДСТУ 3017:2015. Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та 

визначення понять. Київ, 2016. IV, 38с. 

4. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах 

виконавчої влади. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/1242-2011-%D0%BF/page. 

5. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована систе-

ма організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів 

[Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.vru.gov.ua/content/file/Doc_007.pdf. 

6. Державний класифікатор управлінської документації (ДК 010-98). [Електронний 

ресурс]. Режим доступу http://rokitne-rada.rv.ua/images/docs/file_rus.pdf. 

7. Інструкція з діловодства в науково-дослідних установах судових експертиз 

Міністерства юстиції України: наказ Мінюста України від 24.12.2009 № 2548/5. 

8. ДСТУ ISO/ІЕС 17020:2014. Загальні критерії щодо діяльності органів різного типу, 

що здійснюють інспектування. [Електронний ресурс]. Режим доступу: ruk.at.ua/ 

_ld/1/115_ISO_17020-2001_.doc. 

9. ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та 

калібрувальних лабораторій. Київ, 2007. 26 с. 

10. Modules in a Forensic Science Process (Модулі в судово-науковому процесі): ILAC-

G19:08/2014. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.nab.lt/Files/ILAC_G19_ 

08_2014.pdf. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 



 

75 

 

11. ДСТУ ISO/ТR 10013:2003. Настанови з розробляння документації системи управ-

ління якістю. Київ, 2004. 15 с. 

12. Полтавська Я. Р. До питання щодо структури та змісту задокументованої інфор-

мації систем управління якістю в установах, що здійснюють судово-експертну ді-

яльність // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розсліду-

вання: зб. матеріалів конф. Київ, 2017. С. 296–300. 

13. Розробка експертних методик : зміст, структура, оформлення (з урахуванням між-

народних стандартів систем управління якістю, адаптованих в Україні): метод. 

рек. / О. Г. Рувін (голова авт. кол.), А.О. Полтавський (заст. голови авт. кол.), 

М. Є. Бондар та ін. Київ, 2014. 74 с. 

14. ДСТУ 1.5:2015 (ISO/IEC Directives, Part 2, 2001, NEQ). Правила побудови, викла-

дання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. [Електронний ре-

сурс]. Режим доступу: http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/DSTY_1_5_2015.pdf 

К ВОПРОСУ О ВИДЕ, СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ 

ЗАДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАВОСУДИЯ 

Т. Д. Голікова 

Я. Р. Полтавська 

В статье поднимаются проблемные вопросы документирования системы управле-

ния качеством учреждений, которые осуществляют судебно-экспертное обеспечение пра-

восудия. Приводятся положения международных стандартов систем управления качест-

вом, гармонизированных в Украине, которые регламентируют систему документации по 

качеству как доказательство соответствия деятельности учреждения задекларированной 

им самим способности постоянно представлять продукцию и услуги, которые удовлетво-

ряют требованиям заказчика и применяемым законодательным и регламентирующим тре-

бованиям. 

На примере положений нормативных и нормативно-методических международных 

и национальных документов показаны определенные пробелы в определении вида доку-

ментов, их структуры и содержании, кроме единственного документа, который регламен-

тирует создание методик проведения судебных экспертиз — методические рекомендации 

«Разработка экспертных методик: содержание, структура, оформление (с учетом между-

народных стандартов систем управления качеством, адаптированных в Украине». Данные 

методические рекомендации рекомендованы Координационным советом по проблемам 

судебной экспертизы при Министерстве юстиции Украины для использования во время 

разработки методик проведения судебных экспертиз, которые являются основным доку-

ментом раздела 5. Технические требования (требования к проведению экспертных иссле-

дований). На данное время, в рамках стандартизации деятельности по судебно-

экспертному обеспечению правосудия разработан проект государственного стандарта Ук-

раины «Разработка методик проведения судебных экспертиз с учетом требований ГСТУ 

1.5:2015 (ISO/IEC Directives, Part 2, 2001, NEQ) Правила построения, изложения, офор-

мления и требования к содержанию нормативных документов. 
На устранение этих проблем разработана классификация документов по четырем 

основаниям: документы внутренние и внешние; документы, регламентирующие требова-

ния к управлению и технические (экспертные) требования; документы по степени их 

иерархичности; документы по направлениям деятельности, определенных разделами 4 и 5 
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ГСТУ ISO/IEC 17025:2006 Общие требования к компетентности испытательных и кали-

бровочных лабораторий. 

Продолжается работа по разработке структуры и содержания документов, резуль-

таты которой, в общем, дадут возможность определить ориентировочный перечень 

элементов системы документации по качеству — конкретных документов, что позволит 

каждому учреждению разработать либо актуализировать свой пакет документов, учитывая 

наработанные ними (учреждениями) отдельные особенности (подходы) в деятельности по 

судебно-экспертному обеспечению правосудия. 

 

TO THE ISSUE OF THE FORMAT, STRUCTURE AND CONTENT 

OF THE DOCUMENTED INFORMATION OF THE QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEMS IN INSTITUTIONS THAT CARRY OUT FORENSIC EXPERT PROVISION 

OF JUSTICE 

 

T. Holikova 

Ya. Poltavska 

 

The article deals with problematic issues of documenting the quality management system 

of institutions that carry out forensic expert provision of justice. The provisions of international 

standards for quality management systems harmonized in Ukraine are established, which 

regulate the quality documentation system as proof of the conformity of the institutionʼs activity 

with the declared ability to constantly represent products and services that meet the requirements 

of the customer and the applicable legislative and regulatory requirements. 

On the example of the provisions of normative and normative-methodological 

international and national documents, certain gaps are revealed in determining the type of 

documents, their structure and content, except for the only document that regulates the creation 

of methods for conducting forensic examinations — methodological recommendations “The 

development of expert methods: content, structure, design (taking into account the international 

standards of quality management systems, adapted in Ukraine”. 

These methodological guidelines were recommended by the Coordination Council for 

Forensic Expertise under the Ministry of Justice of Ukraine for the use during the development 

of methods for conducting forensic examinations, which are the main document of Section 5 The 

technical requirements (requirements for conducting expert studies). Currently, within the 

framework of the standardization of forensic expert provision of justice, the Draft state standard 

of Ukraine “The development of methods for conducting forensic examinations, taking into 

account the requirements of DSTU (National Standards of Ukraine) 1.5: 2015 (ISO/IEC 

Directives, Part 2, 2001, NEQ) Rules for composition, presentation, process documentation and 

requirements for the content of regulatory documents”. 

To eliminate these problems, the classification of documents was developed on four 

grounds: internal and external documents; documents regulating the requirements for 

management and technical (expert) requirements; documents on the degree of their hierarchy; 

documents on the areas of activity defined in Sections 4 and 5 of DSTU (National Standards of 

Ukraine) ISO/IEC 17025: 2006 General requirements for the competence of testing and 

calibration laboratories. 

Work continues on the development of the structure and content of documents, the results 

of which, in general, will make it possible to define an indicative list of elements of the quality 

documentation system- the specific documents, which will allow each institution to develop or 

update its package of documents, taking into account the specific features (approaches) ) in the 

activities of forensic expert provision of justice. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИДАТНОСТІ 

ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ОБʼЄКТІВ, 

ЯКІ Є РЕЗУЛЬТАТОМ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛЮДИНИ, ПІД ЧАС ЕКСПЕРТНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Дана стаття присвячена принципам проведення експертного експерименту для 

встановлення однієї з основних ознак обʼєктів, які є результатом інженерно-технічної 

діяльності людини, а саме, придатності, при проведенні експертизи з групової іден-

тифікації.  

 

 

Оскільки висновок експерта є одним із джерел доказів, згідно з за-

коном він підлягає оцінці слідчим та/або судом. Беручи до уваги висновок 

експерта як джерело доказів, слід мати на увазі не завершальну частину ви-

сновку, а весь його текст, у якому викладені як певні результати досліджень, 

так і їх підстави [1]. Тому, аби вірно використовувати в доказуванні факти, 

що встановлені судовим експертом, слідчий і суд повинні аналізувати зміст 

усього висновку експерта, а не лише розділ «Висновки». Найскладнішою для 

оцінювання з боку слідства (суду) є дослідницька частина висновку, у якій 

викладено хід дослідження і його результати, вказуються застосовані 

експертні методи. Одним з основних моментів, які оцінюються, є наукова 

обґрунтованість висновків експерта: чи правильно обрана і застосована 

відповідна експертна методика, чи не допущені невиправдані її спрощен-

ня, чи коректно проведені експерименти тощо. 

При проведенні експертиз поряд із встановленням індивідуально-

конкретної тотожності широко розповсюджена групова ідентифікація або 

встановлення групової належності. Таке дослідження дозволяє встановити 

належність обʼєкта до певного класу, роду, виду, тобто до деякої множини 

однорідних обʼєктів. При цьому під однорідними розуміють обʼєкти, які при 

всіх їх відмінностях володіють одним і тим же набором ознак групової влас-

тивості [2]. Збірним поняттям для категорії однорідних обʼєктів є термін 

«група», тому такі дослідження називають груповою ідентифікацією.  

Необхідною умовою ідентифікації є метод порівняння — одночасне 

вивчення двох або декількох обʼєктів з метою встановлення того, що їх 

обʼєднує або відрізняє. Встановлення належності обʼєкта до певної групи 

проводиться на основі вивчення його ознак та співставлення їх з ознаками 

інших обʼєктів цього ж класу (групи).  

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи
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Раніше нами показано [3], що найчастіше обʼєктами вказаної експерти-

зи стають так звані результати інженерно-технічної діяльності людини, які 

можуть бути представлені різноманітними обʼєктами матеріального світу. 

Наприклад, у кримінальному судочинстві вони можуть бути як предметом 

злочинного посягання (викрадення зброї, боєприпасів тощо), так і знаряддям 

вчинення злочину. 

Саме судові експерти на основі спеціальних знань під час проведення 

експертизи визначають відношення наданих на дослідження обʼєктів до пев-

ної групи.  

Аналіз інформаційних джерел, в т.ч. наявних експертних методик, [4–

10] показує, що у таких обʼєктів, як предметів злочину, науковці та практики 

виділяють дві основні ознаки: призначення (призначеність)9 та придат-

ність10.  

Аналізуючи ці поняття, можна зробити висновок, що під призначеніс-

тю розуміється відповідність початкового задуму загальним принципам по-

будови обʼєктів певного виду, а під придатністю — ступінь реалізації почат-

кового задуму. Тобто, в основу групової ідентифікації (віднесення до визна-

ченої категорії) обʼєктів, які є результатами інженерно-технічної діяльності 

людини (далі — обʼєкти), покладено аналіз підсумків двох основних етапів їх 

створення: розробки (мета, задум, розрахунки, конструювання) — призначе-

ність обʼєкта, і реалізації «в натурі» (відповідність характеристик реально-

го обʼєкту тим, що були закладені на етапі розробки, та які характерні для 

групи обʼєктів певного виду) — його придатність [3]. 

Схеми процесу дослідження, заходи, які застосовує експерт для вста-

новлення певного факту, викладені в експертних методиках.  

Експертна методика — це детально регламентована програма вирішен-

ня експертної задачі (експертних задач), яка складається з послідовних прак-

тичних та розумових операцій, що спрямовані на пізнання властивостей і 

звʼязків досліджуваних обʼєктів (матеріальних обʼєктів, явищ, подій) та пе-

редбачають для цього застосування системи методів та засобів, а також пра-

вил при проведенні експертного дослідження [11].  

                                                         
9 Призначення — дія за знач. призначити. 3. // Цілеспрямованість, мета ство-

рення чого-небудь. // Мета використання чого-небудь // Спосіб використання або засто-

сування чого-небудь [Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і до-

пов.)/ уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь, 2009. 1736 с.: іл.]. 

Призначеність — абстр. ім. до призначений. Призначений — дієприкм. пас. мин. ч. 

до призначити. Призначити (призначати) — визначати наперед що-небудь [Великий тлу-

мачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бу-

сел. Київ; Ірпінь, 2009. 1736 с.: іл.]. 
10 Придатність — властивість і стан за значенням придатний. Придатний — 

здатний робити, виконувати що-небудь. // якого можна використовувати, вживати; 

який відповідає певним нормам [Великий тлумачний словник сучасної української мови 

(з дод. і допов.)/ уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь, 2009. 1736 с.: іл.].  
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Методика експертного дослідження (в т. ч. методика групової іден-

тифікації) складається з наступних стадій: а) попереднє дослідження; 
б) роздільне дослідження; в) експертний експеримент; г) порівняльне до-

слідження; ґ) оцінка результатів проведеного дослідження та формулювання 
висновків; д) оформлення ходу та результатів експертного дослідження ви-

сновком [11].  
На стадії роздільного дослідження обʼєкт, що ідентифікується, та 

обʼєкт, що ідентифікує, вивчаються ізольовано один від одного. Мета — ви-
явити якомога більше ознак, які характеризують обʼєкт ідентифікації. Ви-

вчаючи загальні ознаки обʼєкта, експерт вирішує, що це за обʼєкт, яке його 
призначення, яку він має конструкцію (форму, розміри).  

Стадія роздільного дослідження полягає в дослідженні кожного 
обʼєкта, виділення, фіксації і вивчення їх ознак, які мають значення для 

предмета експертизи. В результаті у розпорядженні експерта повинен 
зʼявитися комплекс відповідних ознак, що характеризують обʼєкт з дос-

татньою повнотою в аспекті розвʼязуваної задачі. На цій стадії може ви-
никнути необхідність у проведенні експериментів [2, 12]. 

Експертний експеримент — факультативна стадія процесу експерт-
ного дослідження, тобто він не є обовʼязковою стадією і може не прово-

дитися, якщо в ньому немає необхідності, проте, для встановлення належ-
ності згаданих обʼєктів до предметів злочину при проведенні досліджень 

з групової ідентифікації експеримент, як правило, є необхідним. 
Експеримент є формою практики доказування. В загальному випад-

ку, експеримент — це відтворення явища або події з метою встановлення 
природи явища, яке спостерігається, його сутності і походження, шляхи і 

методи управління ним, а також, це — штучна систематична зміна умов 
явища, що спостерігається, та його звʼязків з іншими явищами. За допо-

могою експерименту досліджуване явище виділяється з різноманіття ін-
ших явищ і може вивчатися ізольовано від повʼязаних з ним причин і на-

слідків, а з різноманіття взаємин причинних звʼязків виділяється залеж-
ність, яка цікавить дослідника, і яка буде обʼєктом вивчення [13].  

В криміналістиці, як і в інших науках, загальними методами науко-
вого дослідження визнаються спостереження, опис, вимірювання та об-

числення, порівняльне дослідження, експеримент тощо. Експеримент, як 
загальнонауковий метод, використовується у всіх галузях криміналісти-

ки. Експеримент є значно більш тонким і ефективним методом пізнання, 
ніж, наприклад, спостереження. Виникнувши на базі спостереження, екс-

перимент включив в себе і втручання в явище, яке спостерігається, актив-
не його перетворення, і зміну процесу його перебігу та умов, в яких воно 

протікає. 
Відмінними від спостереження якостями експерименту є: 
а) можливість неодноразового повторення явища в будь-яких умовах; 

б) вивчення явищ, що протікають в звичайних умовах дуже швидко 
або дуже повільно, що перешкоджає їх спостереженню в природі; 

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи
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в) вивчення в чистому вигляді таких явищ, процесів, які в ізольова-

ному вигляді не можуть спостерігатися в природі; 

г) виділення в процесі вивчення лише окремих сторін явища, окре-

мих ознак обʼєкта. 

Серед форм застосування експериментального методу в криміналіс-

тиці на перший план виступає його застосування в широкому сенсі, тобто 

наукового експерименту. 

В такому розділі криміналістики як криміналістична техніка, експе-

римент грає особливо помітну роль для встановлення загальних законо-

мірностей тих чи інших процесів, вдосконалення методів виявлення, фік-

сації, вилучення і дослідження речових доказів.  

Науковий (в широкому сенсі цього слова) експеримент, знаходячи 

своє застосування в криміналістиці, в той же час не є методом судового до-

слідження. Стосовно умов і завдань судового дослідження експеримен-

тальний метод наукового дослідження трансформується, набуває специфіч-

них рис, не втрачаючи в той же час свого експериментального характеру. 

Застосування експериментального методу дослідження в поперед-

ньому розслідуванні та судовому розгляді здійснюється в двох формах. У 

тих випадках, коли експериментування складає основний зміст дій органу 

розслідування і суду, експеримент виступає в формі самостійної процесу-

альної дії — слідчого або судового експерименту. У тих же випадках, 

коли експеримент не є домінуючим в процесуальній діяльності учасника 

процесу, експериментальний метод дослідження може проявлятися в 

формі окремих елементів, складових частин слідчої або судової дії. Та-

кий, наприклад, експертний експеримент як складова частина процесу 

експертного дослідження речових доказів. Експертний експеримент сут-

тєво відрізняється від слідчого і судового експерименту. При виконанні 

судових експертиз експериментальний метод дослідження використову-

ється в своєму «чистому» вигляді [13]. 

Сутність експертного експерименту в судовій експертизі полягає в 

тому, що експерт в процесі дослідження речового доказу штучно викли-

кає той чи інший факт, явище для найбільш повного і глибокого вивчення 

з метою вирішення питань, поставлених перед ним ініціатором експерти-

зи. Не відрізняючись по суті від звичайного наукового експерименту, 

експертний експеримент виділяється наступними ознаками: 

а) він проводиться експертом, а не будь-яким дослідником; 

б) він проводиться з метою вирішення питань, що цікавлять ініціа-

тора судової експертизи; 

в) він проводиться для зʼясування вузьких за своїм характером пи-

тань, повʼязаних тільки з конкретним випадком, конкретною справою. 

Умови експертного експерименту покликані забезпечити обʼєктив-

ність, закономірність і достовірність його результатів, повинні в той же 

час зробити можливим сам процес експериментування, дозволити вияви-
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ти умови, в яких протікало досліджуване явище (подія), і досягти в необ-

хідних випадках достатнього ступеня подібності умов експерименту до 

умов явища (події), що дійсно мало місце. 

Як і в науковому експерименті, умови при експериментуванні в 

процесі експертизи визначаються самим експериментатором (тобто, в да-

ному випадку — експертом) і залежать від цілей експерименту і тієї екс-

пертної версії, для перевірки якої ставиться експеримент. 

Обовʼязковою умовою експерименту є багаторазове повторення до-

слідів з метою отримання стабільних результатів. 

Cлід враховувати, що групова ідентифікація — це дослідження, де 

потрібно розрізняти обʼєкти дослідження, ознаки та властивості .  

Ознака невідʼємна від самого обʼєкта та може бути використана для 

його ототожнення [2]. Ознака — це показник, прикмета, знак, за якими 

можна розпізнати, визначити обʼєкт дослідження. Це широке визначення 

ознаки, оскільки всяка відмінна сторона обʼєкта (предмета) є ознакою. 

Тому, поняття «ознака» слід визначати через властивості предмета. 

Ідентифікаційну ознаку розуміють як виявлення властивості предмета, 

як його прикмету, здатну характеризувати предмет певним чином.  

Як ідентифікаційні ознаки вибирають такі, які найповніше і найточніше 

відображають властивості обʼєкта. 

Постановка експерименту має на меті максимально повного вияв-

лення властивостей обʼєкта, що цікавлять експерта. 

Слід враховувати, що ознаки відображають, виявляють властивості 

предмета у певних умовах (у певний спосіб) його застосування.  

У свою чергу, властивість предмета виражає його внутрішню сут-

ність та якісні характеристики, тобто те, що визначає його схожість з 

іншими предметами або відрізняє його від них [2].  

При цьому, саме властивості предмета визначають можливість його 

застосування у певний спосіб, тобто його призначення чи сферу викорис-

тання [2, 7]. 

Тому, виявлення та фіксація властивостей предмета повинні здійс-

нюватися у зіставлених формах (умовах), які забезпечують обʼєктивність 

оцінки результатів порівняння та є головною умовою обґрунтованості ви-

сновків щодо встановлення групової належності предмета [2, 7]. 

Саме зіставлення відтвореного способу використання наданого обʼєкту 

зі способом застосування, характерним для обʼєктів певного виду, є необхід-

ною умовою проведення подальших порівняльних досліджень з групової 

ідентифікації. 

Тобто, ознаки, які обумовлюють якісні характеристики обʼєкта, 

встановлені в ході проведення експертного експерименту, виступають як 

ідентифікаційні під час проведення порівняльного дослідження.  

Враховуючи викладене вище, можна дійти до висновку, що експертний 

експеримент необхідно проводити в умовах, наближених до умов звичайного 
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функціонування вказаних обʼєктів, тобто під час експерименту повинен бути 

відтворений їх спосіб застосування. 

Таким чином, виявлення ознак, які обумовлюють якісні характеристики 

обʼєкта, при відтворенні необхідних умов його функціонування під час про-

ведення експертного експерименту, дозволяє встановити таку його основну 

ознаку як придатність обʼєкта до застосування за призначенням. 

Наприклад, щодо гральних автоматів під час експертного експерименту 

встановлюється придатність до проведення азартних ігор [14]; при дослі-

дженні зброї — придатність для неодноразового ураження цілей [5] тощо. 

Проте, при проведенні деяких експериментів існують винятки щодо 

вимог обовʼязкового точного відтворення умов застосування обʼєктів дослі-

дження. Наприклад, іноді під час проведення експертного експерименту з 

обʼєктивних причин неможливо відтворення обставин використання дослі-

джуваного обʼєкту. Це може бути, по-перше, з причин можливого завдання 

шкоди обʼєктам, на які направлено його використання (наприклад, при пере-

вірці функціонування приладу для електролову в природних умовах можлива 

загибель риби), або ж, по-друге, відсутнє необхідне обладнання для вимірю-

вання досліджуваних характеристик при проведенні експерименту. В цьому 

випадку методиками дозволяється опосередковане дослідження характерис-

тик обʼєктів експертизи. 

Для цього попередніми (на етапі створення криміналістичної методики) 

експериментами, встановлюється можливість в подальшому обійтися без обо-

вʼязкового відтворення умов звичайної експлуатації пристрою, та/або обовʼяз-

кового точного кількісного вимірювання параметрів для доказування наяв-

ності у нього необхідних характеристик або функціональних можливостей.  

Наприклад, при дослідженні вогнепальної зброї відтворення умов її ви-

користання (завдання ушкоджень людині) взагалі виключається, а її ефек-

тивність перевіряється не за настанням тяжких наслідків при стрільбі, а вимі-

рюванням швидкості польоту кулі на відстані 1 м від дульного зрізу ствола. 

При відсутності приладу вимірювання швидкості для перевірки наявності не-

обхідної кінетичної енергії снаряду, при проведенні балістичних випробу-

вань можлива стрільба в пакет сухих соснових дошок. При цьому, якщо сна-

ряд або має певну швидкість, або заглиблюється в перешкоду на відстань, яка 

дорівнює або більше півтора його діаметра, вважається, що він володіє до-

статньою кінетичною енергією аби завдати суттєвих тілесних ушкоджень 

людині [5]. 

Також, якщо при дослідженні боєприпасів до стрілецької вогнепальної 

зброї (згідно з методикою — тільки патронів промислового виробництва, які 

не мають ознак тривалого зберігання) в колекції натурних зразків експертно-

го підрозділу відсутній конкретний екземпляр зброї під наданий патрон, а 

відстріл з іншого (однотипного) екземпляру може бути повʼязаний з ризиком 

для здоровʼя експериментатора, допускається вирішення питання про придат-

ність до стрільби таких боєприпасів, шляхом визначення придатності їх 
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складових частин до забезпечення проведення пострілу. Для цього патрон 

розбирається (демонтується) на складові (гільза, куля, пороховий заряд), по-

роховий заряд зважується. Потім окремо перевіряється на працездатність 

(ініціюється за допомогою спеціального пристосування) капсуль, окремо під-

палюється за допомогою розжареної металевої голки пороховий заряд. При 

цьому, якщо ініціювання капсулю і підпалювання пороху пройшло успішно, 

а кількість порохового заряду, згідно з технічними умовами достатня, ро-

биться висновок про те, що наданий патрон є боєприпасом, придатним до 

стрільби [15]. 

При створенні методики дослідження пристроїв для електролову було 

встановлено, що підключення між анодом і катодом пристрою лампи розжа-

рювання 220В/200Вт еквівалентно активному спротиву водного середовища, 

а певна форма, амплітуда і скважність слідування імпульсів вихідної напруги 

призводить до настання паралічу у риб, які знаходяться в радіусі дії при-

строю. Це дозволяє при проведенні експертного експертименту не проводи-

ти, безпосередньо, вилов риби за допомогою наданого пристрою, а обмежи-

тись вимірюванням необхідних параметрів вихідної напруги, підключивши 

до вихідних клем згадану лампу розжарювання [16]. 

У той же час, наприклад, спеціальні технічні засоби для негласного 

отримання інформації не шкодять здоровʼю та навколишньому середовищу, 

що дозволяє при проведенні експерименту в повній мірі відтворювати умови 

їх використання, перевіряючи одночасно й якісні характеристики [10]. 

В подальшому на етапі порівняльного дослідження встановлюється 

призначеність (призначення) обʼєкта експертизи. При цьому, в якості порів-

нювальних ознак виступають як ознаки, виявлені на етапі роздільного дослі-

дження (наприклад, для СТЗ — технічні ознаки, а саме, технічні характерис-

тики, конструктивні особливості, функціональні можливості), так і встанов-

лені в ході проведення експертного експерименту, що обумовлюють якісні 

характеристики обʼєкту.  

Таким чином, встановлено, що наукова обґрунтованість висновків екс-

перта визначається, в тому числі, коректністю проведення експертних експе-

риментів. При проведенні досліджень з групової ідентифікації обʼєктів, які є 

результатами інженерно-технічної діяльності людини, для встановлення при-

датності таких обʼєктів до певних дій, та визначення ознак, які обумовлю-

ють якісні характеристики вказаних обʼєктів, та які в подальшому використо-

вуються для визначення призначеності цих обʼєктів, в більшості випадків 

необхідне відтворення під час експерименту звичайного способу застосуван-

ня наданих обʼєктів. У виключних випадках допускається опосередковане 

визначення необхідних ознак, при цьому, попередніми (на етапі створення 

методики) експериментами повинна бути встановлена можливість такого 

опосередкованого визначення.  
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ 

ДЕЙСТВИЯМ ОБЪЕКТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

А. А. Гуменский 

Установление принадлежности объекта к определенной группе проводится на ос-

нове изучения признаков объекта и сопоставления их с признаками других объектов этого 

же класса (группы).  

При анализе криминалистической литературы и имеющихся криминалистических 

методик установлено, что у объектов, условно названных нами результатами инженерно-

технической деятельности человека, ученые и практики выделяют два основных признака: 

предназначенность (назначение) и пригодность. Анализируя эти понятия, можно сде-

лать вывод, что под предназначенностью понимается соответствие первоначального 

замысла общим принципам построения устройств определенного вида, а под пригоднос-

тью — степень реализации первоначального замысла.  

В итоге можно прийти к выводу о том, что в основу групповой идентификации 

объектов, являющихся результатами инженерно-технической деятельности человека, мо-

жет быть положен анализ результатов двух основных этапов их создания: разработки 

(цель, замысел, расчеты, конструирование) — предназначенность объекта и реализации 

(соответствие характеристик реального устройства заложенным на этапе разработки и ха-

рактерным для группы устройств определенного вида) — его пригодность. 

Поскольку заключение эксперта является одним из источников доказательств, со-

гласно закону оно подлежит оценке следователем и судом. Чтобы верно использовать в 

доказывании факты, установленные судебным экспертом, следователь и суд должны ана-

лизировать содержание всего заключения эксперта, а не только его выводы. Самой слож-

ной для оценки со стороны следствия (суда) является исследовательская часть заключе-

ния, в которой изложены ход исследования и его результаты, указываются примененные 

научные методы и приемы. Одним из основных моментов, которые оцениваются, является 

научная обоснованность выводов эксперта. 

Установлено, что научная обоснованность выводов эксперта определяется, в том 

числе, корректностью проведения экспертных экспериментов. При проведении исследо-

ваний по групповой идентификации объектов, являющихся результатами инженерно-

технической деятельности человека, для установления пригодности таких объектов к 

определенным действиям и определения технических признаков, обуславливающих ка-

чественные характеристики указанных объектов (указанные технические признаки ис-

пользуются в дальнейшем для определение предназначенности этих объектов) в боль-

шинстве случаев во время эксперимента необходимо воспроизведения обычного способа 

применения предоставленных объектов. В исключительных случаях допускается опосре-

дованное определение необходимых технических признаков, при этом, предварительными 

(на этапе создания методики) экспертными экспериментами должна быть установлена воз-

можность такого опосредованного определения. 

PECULIARITIES OF ESTABLISHING OF SUITABILITY FOR PARTICULAR 

ACTIONS OF OBJECTS THAT ARE THE RESULTS OF AN ENGINEER- 

TECHNICAL ACTIVITY OF A PERSON IN THE EXPERIMENT 

O. Humenskyi 

The determination of attachment of an object to a specific group is provided on the base 

of studying the sings of an object and comparing them with sings of other objects of the same 

class (group). 
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86 

 

 During the analysis of criminalistics literature and criminalistics methods, we found out 

that scientists and practicians determine two main features in objects that we provisionally call 

the results of an engineer-technical activity of a person: the purpose and suitability. Analyzing 

these concepts we can make a conclusion that the purpose is the correspondence of the first plan 

to general principles of construction of devices of special type and the suitability — is the degree 

of realization of that first plan. 

 At the end we come to a conclusion that in the base of group identification of objects 

that are the results of an engineer-technical activity of a person, can be the analysis of two main 

stages of their creation: of the development (an aim, project, calculations, designing) — the 

purpose of an object and realization (the conformity of real-time device characteristics to 

characteristics that are formed on the phase of development and that are typical to the group of 

devices of certain type)- its suitability. 

 Since the expertʼs conclusion is one of the sources of evidence, according to the law it 

must be assessed by the investigator and the court. In order to correctly use in the evidence the 

facts established by the forensic expert, the investigator and the court must analyze the content of 

the entire expertʼs conclusion, and not just his conclusions. The most difficult part for evaluation 

by the investigation (court) is the research part of the conclusion, describing the progress of the 

research and its results, in which used scientific methods and techniques are indicated. One of 

the main points that are evaluated is the scientific validity of the expertʼs conclusions. 

 It is established that the scientific validity of the expertʼs conclusions is determined, in 

particular, by the correctness of conducting expert experiments. When carrying out research of 

the group identification of objects that are the results of engineer-technical activities of a person, 

to determine the suitability of such objects for certain actions and determine the technical 

characteristics that determine the qualitative characteristics of these objects (these technical 

characteristics are used later to determine the purpose of these objects) in most cases during the 

experiment it is necessary to reproduce the usual way of using of these objects. In exceptional 

cases, an indirect determination of the necessary technical characteristics is allowed; while 

preliminary (at the stage of creating the methodology) expert experiments should establish the 

possibility of such an indirect definition. 

УДК 343.98 

О. В. Щербина  

судовий експерт 

Кропивницьке відділення 

Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 

Міністерства юстиції України 

ДО ПИТАННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ, 

ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 

У статті висвітлено актуальну тематику щодо допустимості доказів у процесу-

альному праві. 

 

 

Відповідно до законодавства України судова експертиза визначається, 

як дослідження експертом на основі спеціальних знань, матеріальних 

обʼєктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що 
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перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду (ст. 1 За-

кону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-XII) [1, с. 61]. 

Відповідно до ч. 5 ст. 101 КПК України, висновок експерта не може 

ґрунтуватися на доказах, які визнані судом недопустимими [2, с. 44]. 

Юридичною наукою давно вироблено критерії допустимості та недо-

пустимості доказів, а саме: 

1) доказ має бути отриманий належним субʼєктом, який наділений по-

вноваженнями проводити процесуальну дію, під час якої отриманий доказ; 

2) важливі для справи фактичні дані мають бути одержані зі встановле-

них законом джерел, що можна перевірити; 

3) доказ має бути отриманий із дотриманням порядку проведення про-

цесуальної дії; 

4) під час отримання доказів мають бути дотримані вимоги закону 

щодо фіксації перебігу та результатів процесуальної дії; 

5) зібрані докази та інші матеріали кримінального провадження є до-

статніми для здійснення аналізу й перевірки достовірності та законності 

отримання фактичних даних. 

Кістяковський А. Ф. — з іменем якого повʼязаний розвиток правової 

думки в Україні другої половини ХІХ століття, становлення національної 

правової освіти, один із перших вітчизняних правознавців заявив, що питан-

ня кримінального процесу складають предмет окремої від кримінального 

права науки, метою якої є розвиток ряду істотних принципів і доктрин кри-

мінального процесу, повʼязаних перш за все з повноваженнями учасників 

кримінального суду і його звичаями. Ознайомившись з лекціями Кістяковсь-

кого А. Ф., у частині загальних питань кримінального процесу можна сказа-

ти, що викладене прямо підтверджує тезис: «Все нове — це добре забуте ста-

ре». Так, в своїх лекціях в загальній частині кримінального судового процесу 

науковець зазначав: «доказами називається все те, що робить нас впевненими 

в істині відомого припущення. Достовірність живе в нас, істина лежить в 

фактах. Перша народжується із пізнання другої, але внаслідок властивої лю-

дині похибки можливо досягти першої там, де друга не існує і навпаки. 

Принцип достовірності, визначеної законом, бере основу із ствердження чи 

заперечення доказів в так званій системі законних доказів. Ця система скла-

дається з того, що закон сам «a priori» визначає які умови їм потрібні від до-

казів для того, щоб доказ був повним. В цій системі сам закон бере на себе 

оцінку значення кожного виду доказів». Свідчення свідка він вважає достат-

нім доказом тільки під тією умовою, якщо воно дане двома свідками і прито-

му — присяжними [3 с. 80–83]. 

Тертишнік В. М. зазначав, що визначення доказів як фактичних даних, 

тобто відомостей про факти, а не як самих фактів, є найбільш вірним для за-

стосування до кримінального процесуального доказування, яке включає в 

себе не тільки логічні операції по обґрунтуванню висновків по справі, але і 

діяльністю по збиранню, дослідженню, оцінці і перевірці доказів. На підтвер-
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дженні вказаного ним, наводиться цитата Дорохова В. Н.: «Доказами в кри-

мінальному процесі неможна називати факти, що входять в предмет доказу-

вання. В мисленні людини існують, взаємодіють, рухаються не речі, предме-

ти, а їх образи, поняття, відомості про них. Фактичні дані — це отримані із 

законних джерел відомості про факти» [4 с. 21].  

Доказ представляє собою єдність фактичних даних і їх процесуальних 

носіїв. Фактичні дані отримують статус доказів при наявності ряду умов. По-

перше, вони повинні мати відношення до предмету доказування, а саме: бути 

в змозі знімати невизначену невизначеність за фактамами, що підлягають 

встановленню, тобто бути належними до справи. По-друге, дані, що відно-

сяться до справи, повинні бути зібрані у передбаченому законом порядку, 

тобто бути допустимими у справі. По-третє, закон обмежує використання в 

якості доказів перелік умов, що предʼявляються як до самих фактичних да-

них, так і до їх джерел [4, с. 26–27]. Наприклад: не можуть бути свідками за-

хисники, нотаріуси, лікарі, священнослужителі — з приводу того, що їм до-

вірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони не 

звільнені від обовʼязку зберігати професійну таємницю особою, що довірила 

їм ці відомості. 

Повʼязуючи допустимість доказів з процесуальним порядком їх отри-

мання, закон не тільки має на меті захист громадян, їх законних прав і інте-

ресів, але й містить гарантії достовірності інформації, що виступає як доказ. 

Забороняючи використання в доказовій інформації, джерело якої неві-

доме або сумнівне, а також встановлюючи суворий порядок отримання дока-

зових даних, закон тим самим піклується про використання в доказуванні не 

будь-яких, а лише достовірних відомостей, фактичних даних. В буквальному 

сенсі «фактичні дані» — це данні, що відповідають дійсності, фактам. Це 

обʼєктивна інформація, що адекватно відображає обʼєктивну реальність. 

Отже, доказами у кримінальному провадженні є також, отримані у відповід-

ності до закону, фактичні дані, які в цілому відповідають вимогам відношен-

ня до справи, допустимості і достовірності [4, с. 28]. 

Багато наукових та практичних працівників по-різному представляють 

встановлення допустимості та достовірності основних доказів, тому по-

різному визначають обʼєм доказів, що підлягають збиранню. На думку Тер-

тишника В. М., встановлення відношення до справи, допустимості і досто-

вірності фактичних даних являється необхідною умовою їх використання в 

доказуванні. Він дає наступне визначення: «доказами у кримінальній справі 

являються будь-які, отримані у встановленому законом порядку, достовірні 

фактичні дані, які можуть слугувати засобами встановлення обʼєктивної іс-

тини». Не можуть бути доказами фактичні дані, джерело і спосіб отримання 

яких невідомі або законом заборонені, а також дані, отримані незаконним 

шляхом [4. с. 28]. 

Такої ж точки зору дотримується і Мухін І. І.: «для того, щоб встанови-

ти достовірність доказів, необхідно кожне джерело як доказ оцінити з точки 
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зору його допустимості». Правила допустимості доказів встановлюють ті 

джерела відомостей про факти, які можуть бути допущені в процесі доказу-

вання. Вони виходять із дотримання законності при збиранні і закріпленні 

доказів і мають своєю метою забезпечити достовірність отриманих відомос-

тей про факти [5, с. 120]. Допустимість доказів вимагає отримання інформації 

при доказувані фактів тільки із законних, тобто передбачених законом, про-

цесуальних джерел.  

Процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні за-

коном визначені показання, речові докази, документи, висновки експертів 

(ст. 84 КПК) [2, с. 37]. 

Використання при збиранні і закріпленні доказів джерел, що не перед-

бачені законом, веде на практиці до того, що отримані таким шляхом фак-

тичні дані не набувають значення судових доказів і не можуть бути викорис-

тані при доказуванні обставин у справі [5, с. 121].  

Докази, одержані з грубим порушенням норм КПК, що регулюють 

процес доказування, конституційних та інших прав громадян, в порушення 

норм, що процесуально визначають процедуру збирання, оцінювання та ви-

користання доказів та їхніх джерел, є недопустимими. 

Статтею 87 КПК України визначено, що недопустимими є докази, 

отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантова-

них Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на 

обовʼязковість яких надана Верховною радою України, а також будь-які інші 

докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушен-

ня прав та свобод людини [2, с. 38]. 

Зазначеною статтею закріплено визначення доказу як недопустимого та 

випадки, при яких суд зобовʼязаний визнати істотними порушення прав та ос-

новоположних свобод та, як наслідок, визнати такі докази не допустимими. 

Встановлено обовʼязок суду визнавати такі діяння як здійснення процесуальних 

дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з пору-

шенням його суттєвих умов, істотним порушенням прав людини і основопо-

ложних свобод, а отриманих у такому разі доказів недопустимими [2, с. 38]. 

На думку Мухіна І. І., якщо джерело, з якого отримується інформація 

про факт, що доказується, є сумнівним і незаконним, то і сам факт не можна 

вважати установленим, він не може слугувати доказом по справі «у всякому 

разі до тих пір, поки його існування не буде підтверджено відомостями, 

отриманими з інших доброякісних джерел». Отже, встановлення допусти-

мості того чи іншого джерела доказів тягне за собою усунення із справи 

отриманих з нього фактичних даних, якщо ці дані не будуть підтверджені 

іншими допустимими джерелами [5, с. 121]. 

У разі встановлення очевидної недопустимості доказів під час судового 

розгляду, суд визнає цей доказ недопустимим, що тягне за собою неможли-

вість дослідження такого доказу або припинення його дослідження в судово-

му засіданні, якщо таке дослідження було розпочате (ст. 89 КПК) [2, с. 38]. 
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Оцінюючи докази з точки зору їх допустимості, орган досудового роз-

слідування і суд в кожному окремому випадку повинні встановити, з якого 

джерела отримана інформація про факт, що доказується, чи являється це 

джерело інформації законним. Без такої оцінки процесуальних джерел, вони 

позбавлені можливості зробити правильні висновки достовірності доказів [5, 

с. 123]. 

Допустимість доказів передбачає також певну процесуальну форму, 

тобто закон встановлює, в якій формі можуть бути отримані фактичні дані із 

процесуальних джерел [5, с. 123]. Наприклад, тимчасовий доступ до речей і 

документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду (ст.159 КПК) 

[2, с. 62]. Ніхто не може бути затриманий без ухвали слідчого-судді, крім ви-

падків, передбачених КПК (ст. 207 КПК) [2, с. 84]. Ухвала слідчого-судді про 

дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у 

клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого 

володіння особи лише один раз (ст. 235 КПК) [2, с. 97]. 

Якщо фактичні дані в стадії досудового розслідування чи судового роз-

гляду були отримані з порушенням, передбаченої законом форми, то такі дані 

незалежно від характеру процесуальних порушень, не будуть мати значення 

доказів, так як форма їх виявлення позбавляє ці дані їх достовірності і тому, 

вони не можуть бути використані для обґрунтування висновків та повинні 

бути визнані як недопустимі [5, с. 123]. Наприклад, суд зобовʼязаний визнати 

істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, а отримані 

внаслідок істотного порушення прав і свобод людини докази недопустимими, 

в результаті таких діянь як: отримання доказів внаслідок катування, жорсто-

кого, нелюдського або такого, що принижує гідність особи, поводження або 

погрози застосування такого поводження; порушення права особи на захист; 

отримання показань від свідка, який надалі буде визнаний підозрюваним чи 

обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні (ст. 87 КПК) [2, с. 38]. 

Отже, оцінюючи докази з точки зору їх допустимості, слідчий і суд в 

кожному окремому випадку повинні встановити не лише законність джерела 

інформації про доказуваний факт, але і законність самої форми отримання 

фактичних даних із того чи іншого джерела, тобто повинні встановити, чи 

були дотримані виявлені правила і закріплення доказів, чи не було допущено 

при їх отриманні порушення процесуальної форми. Якщо такі порушення 

мали місце, то в якій мірі могли відбитися на достовірності і повноті доказів. 

[5, с. 123]. 

На думку науковця Треушнікова М. К., фактичні дані в своїй сутності є 

сукупністю відомостей про будь-які факти, що мають значення для справи, а 

також вся доступна для безпосереднього сприйняття судом інформація про 

них [6, с. 9]. Процесуальну форму не можна ототожнювати з джерелами до-

казів. Джерела доказів є обʼєкти матеріального світу, що зафіксували інфор-

мацію про факти. Ними можуть бути люди (сторони, треті особи, свідки, екс-

перти) або речі. Джерело доказів відповідає на питання про те, звідки отри-
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мано відомості, а процесуальна форма доказів — яким чином відомості залу-

чені в судовий процес і доведені до свідомості суду. Відомості про факти, ві-

дображені у свідомості сторони, третіх осіб, свідків, експерта, фігурують в 

процесі доказування в усній і письмовій формі. Показання свідка, на відміну 

від інших особистих доказів, можуть бути тільки у формі усного особистого 

повідомлення фактичних даних складу суду. Покази свідків в письмовій фор-

мі не можуть прийматися судами до уваги, оскільки не володіють ознаками 

судових доказів. Незалежно від наявності в суді письмових пояснень сторін, 

третіх осіб, свідків, вони дають усні пояснення, якщо вони особисто присутні 

у судовому засіданні. Формою передачі фактичних даних в письмових дока-

зах виступають будь-яким способом виконані знаки, поєднані в певну систе-

му, структуру, що несуть смислове навантаження. Якщо знаки не виражають 

думки — не має передачі інформації, а значить відсутня і форма існування 

фактичних даних [6, с. 11–12]. 

Відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України «суд може обґрунтовувати свої 

висновки лише на показаннях, які він, безпосередньо, сприймав під час судо-

вого засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього 

Кодексу (допит свідка під час досудового розслідування в судовому засідан-

ні). Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими 

слідчому, прокурору, або посилатися на них [2, с. 40]. 

Бєлкін Р. С. також відзначає, що отримання доказів способом, що не 

передбачений законом, не допускається. Фактичні дані, отримані таким спо-

собом не набувають доказової сили [7, с. 31].  

Оцінка доказів у судовому дослідженні — це логічний процес встанов-

лення допустимості і належності доказів для виявлення істини. Оцінка дока-

зів вживається для того, щоб вияснити: допустимість використання даного 

факту як судового доказу по справі та чи не протирічить це закону, принци-

пам доказування; чи відноситься даний доказ чи сукупність доказів до спра-

ви; в якому звʼязку находиться даний доказ з іншими зібраними по справі до-

казами, який характер і значення такого звʼязку; яке значення даного доказу і 

сукупності доказів для виявлення істини, чи являється сукупність доказів до-

статньою підставою для прийняття того чи іншого процесуального рішення 

про долю справи; як може бути використаний доказ в процесі подальшого 

судового дослідження. Оцінка доказів здійснюється протягом судового до-

слідження, як в процесі досудового розслідування, так і в процесі судового 

розгляду кримінальних проваджень [7, с. 67]. 

Оцінка доказів включає, як вже відмічалось, установлення допустимос-

ті доказів. 

Допустимість доказу означає його законність, правомірність його вико-

ристання для встановлення істини. Вона визначається, перш за все допусти-

містю того джерела, в якому доказ міститься. Закон дає вичерпний перелік 

доказів, і тому факти, почерпнуті із будь-якого іншого, не визначеного зако-

ном джерела, не можуть прийматися до уваги. Крім того, допустимість дже-
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рела доказів визначається ще і тим, чи були дотримані при його отримання всі 

необхідні вимоги кримінального процесуального закону. Однак, і в допусти-

мих джерелах можуть міститися дані, які не можна використовувати в якості 

доказів: припущення, здогадки, чутки, тобто дані, що не являються фактами. 

До числа недопустимих в якості судових доказів фактів слід віднести і такі, які 

встановлюють хоч і вагомі для справи, але які не потребують доказування 

обставини, наприклад загальновідомі істини, або факти, що суперечать зви-

чайним законам природи. Допустимість і належність доказів повʼязані між 

собою: питання про допустимість виникає при розгляді належних доказів, а 

належними можуть бути визнані тільки допустимі докази [7, с. 72–73].  

Фаткуллін Ф. Н. вважає, що показання, пояснення, висновки експертів, 

документи та інші джерела доказів — це в першу чергу визначені процесу-

альні форми, за допомогою яких фактичні дані, що мають значення по справі, 

вступають у сферу процесуального доказування. Одна і та ж процесуальна 

форма може бути властива декільком видам джерел судових доказів, і вона 

ще недостатня для чіткої характеристики найбільш вагомих їх ознак. Напри-

клад, в формі показань органа досудового розслідування та суду повідомля-

ють відомі їм відомості про шукані факти свідки, підозрювані, потерпілі. Тут 

для визначення виду джерела доказів дуже важлива інша істотна ознака да-

ного поняття, а саме той субстрат (від лат. substratum — основа, в загально-

мовному та філософському сенсі — загальна матеріальна основа різноманіт-

них явищ), іншими словами особа, предмет, що являється носієм фактичної 

інформації, яка використовується в процесуальному доказуванні [8, с. 129]. 

Скільки б носіїв інформації, що має значення для органів досудового 

розслідування і суду, обʼєктивно не існувало, в справі не зʼявляються джере-

ла судових доказів до тих пір, поки ця інформація не втілена у визначену 

процесуальну форму. Тільки ці два компоненти — носій фактичної інформа-

ції і процесуальна форма її отримання у справі, у сукупності утворюють по-

няття джерела доказів. Звідси слідує висновок про те, що під джерелом судо-

вих доказів розуміється процесуальна форма, за допомогою якої фактичні 

дані, що визнаються доказом, залучаються в сферу процесуального доказу-

вання [8, с. 129].  

Будь-яке джерело доказів, що використовується як засіб процесуально-

го доказування, повинно бути допустимим. Ця вимога стосується обох еле-

ментів поняття джерела, тобто як процесуальної форми отримання фактичної 

інформації (доказів), так і його носія. Якщо один з них не задовольняє визна-

ченим умовам, то джерело фактичних даних може бути визнане недопусти-

мим [8, с. 129].  

Що ж до того, які носії інформації і за допомогою яких процесуальних 

форм можуть виступати в ролі джерела судових доказів, то це питання ви-

значено діючим законодавством. У кримінальному процесі процесуальними 

джерелами доказів є — показання, речові докази, документи, висновки екс-

пертів (ст.84 КПК) [2, с. 37]. 
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У цивільному процесі під оцінкою доказів науковці розуміють визна-

чення належності і допустимості доказів, їх достовірності, достатності і на-

явності взаємного звʼязку, називаючи ці складові частини її змістом [9, 

с. 185]. 

Також на думку Ніколенка Л. М., важливою, якщо не головною пере-

думовою винесення законного й обґрунтованого судового рішення є встанов-

лення фактичних обставин справи — певного кола фактів, з якими закон 

повʼязує правові наслідки. Фактичні обставини встановлюються за допомо-

гою доказування — особливої процесуальної діяльності, яку здійснюють 

особи, що беруть участь у справі, та суд. Отже, одним із центральних інсти-

тутів господарського судочинства є інститут доказування, зміст якого істотно 

впливає на виконання господарськими судами основної функції — захисту 

прав субʼєктів господарювання. Значення інституту доказування зростає в 

умовах посилання змагальних початків у судочинстві. Основна роль у дока-

зовій діяльності відводиться особам, що беруть участь у справі [10, с. 3–4]. 

Допустимість судових доказів істотно обмежує використання відомос-

тей про обставини справи в процесі доказування. Метою такого обмеження, 

на думку одних авторів, є забезпечення гарантій достовірності одержуваної і 

використаної судом інформації про шукані факти (Треушніков М. К.). Крім 

того, встановлення правил допустимості гарантує особам, що беруть участь у 

справі, передбачуваність судового процесу, а отже, сприяє зміцненню ста-

більності судового обігу [10, с. 146]. 

У дореволюційному процесуальному праві, метою встановлення різних 

обмежень судових доказів вважалося обмеження розсуду суддів, а також га-

рантія права вільного розпорядження сторонами своїми інтересами в процесі, 

оскільки досягнення істини, як вважалося, досягається у публічному змаганні 

сторін [10, с. 146]. У радянській науці арбітражного (господарського) і ци-

вільного процесу встановлення правил допустимості розглядалося як забез-

печення достовірних доказів, з тим щоб гарантувати встановлення істини у 

судових справах, а зміцненню судового обігу надавалося підлеглого значення 

у порівнянні зі встановленням обʼєктивної істини [10, с. 146]. Вважаємо, що 

точка зору дореволюційних процесуалістів точніше відповідає принципам 

сучасного судового процесу, одним із основних принципів якого є диспози-

тивне начало, змагальність сторін та свобода в поданні ними до суду своїх 

доказів, і у доведенні перед судом їх непереконливості.  

Пошук істини не повинен превалювати над гарантіями прав осіб, що 

беруть участь у справі, інакше обмеження державою прав і свобод громадян 

переступить межі, що встановила Конституція України в цілях захисту основ 

конституційного ладу, моральності, здоровʼя, прав і законних інтересів інших 

осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави [10, с. 147]. 

Загальне правило допустимості полягає в тому, що в процесі доказу-

вання можуть використовуватися тільки засоби доказування, передбачені за-

коном [10, с. 147–148]. 
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Спеціальні правила допустимості, на відміну від загального правила, є 

встановлені законодавством вимоги, які обмежують використання конкрет-

них засобів доказування, або вимоги, що приписують обовʼязкове викорис-

тання конкретних засобів доказування при встановленні певних фактичних 

обставин справи. Спеціальне правило допустимості застосовується тільки 

тоді, коли йдеться про важливі обставини, достовірність доказів яких має 

вкрай важливе значення [10, с. 149]. 

Допустимість доказування певної обставини тільки вказаним у законі 

доказом означає, що такий доказ матиме доказову силу доти, поки не буде 

доведено неспроможність такого доказу. Обставина, підтверджується таким 

єдино припустимим доказом, визнається доведеною доти, поки протилежна 

сторона не доведе неспроможність самого доказу. Якщо обставина, на якій 

заснований позов у господарському і цивільному процесі, повинна бути під-

тверджена певним доказом, метою доказування іншої сторони в процесі є не 

просто надання доказів, які обґрунтовують її заперечення щодо відсутності 

цієї обставини, а надання доказів невірогідності цього доказу, що є єдино до-

пустимим. Докази, одержані з порушенням закону, не можуть бути викорис-

таними як судові докази, тобто не повинні використовуватися судом у проце-

сі доказування [10, с. 149–150]. 

За допомогою властивості допустимості, включаючи правило допусти-

мості, обмежується коло відомостей щодо обставин справи, які сторона в 

спорі може надавати як судові докази на підтвердження своїх заяв. При 

цьому відомості, одержані з порушенням порядку, залишаються поза колом 

судових доказів. Метою такого обмеження є, по-перше, забезпечення досто-

вірності судових доказів, достатньої для того, щоб використовувати ці докази 

в судовому доказуванні й робити висновки щодо існування або не існування 

юридичних фактів, що становлять предмет доказування. Ще однією метою, 

яка досягається введенням властивості допустимості є захист прав і законних 

інтересів осіб, що беруть участь у справі. Так, наприклад, закріплене в Кон-

ституції правило, що звільняє громадян від обовʼязку свідчити проти себе 

самого і близьких родичів, є складовою частиною порядку отримання судо-

вих доказів (у цьому випадку — свідчення свідків). Найважливіша умова до-

пустимості доказів — це дотримання принципу змагальності і рівноправʼя 

сторін, закріпленого в Конституції України. Порушення цих правил може 

спричинити визнання одержаних доказів неприпустимими й позбавлення їх 

доказової сили [10, с. 150]. 

Дотримання порядку отримання і дослідження доказів у суворо вста-

новленому процесуальним законом порядку, набуло особливого значення в 

період ослаблення обʼєктивної істини і підвищення початку змагальності в 

кримінальному, господарському та цивільному процесах. Судові докази мо-

жуть бути одержані тільки в результаті дій, передбачених законом, і не мо-

жуть бути одержані в результаті дій, які законом не передбачені, навіть якщо 

прямої заборони на такі дії закон не містить.  
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Відповідно до Європейської Конвенції про захист прав людини і ос-

новних свобод, кожен має право на справедливий судовий розгляд. Критерії 

«справедливого суду» містяться в ч. 3 ст. 6 Конвенції. Серед цих гарантій — 

право мати достатній час і можливості для підготовки до свого захисту. У 

широкому розумінні це право включає гарантії від використання недобро-

якісних, помилкових і сфабрикованих доказів. Такі гарантії реалізуються 

саме в правилах допустимості та їх дотриманні. Завдання суду, згідно з Кон-

венцією, полягає в тому, щоб переконатися, чи був судовий розгляд у цілому 

справедливим, включаючи й те, як були одержані докази. Таким чином судо-

ві докази повинні бути одержані способом, який гарантує справедливий суд 

[10, с. 151–152]. 

Відповідність порядку отримання, дослідження й оцінки доказів вимо-

гам ст. 6 Конвенції є частиною властивості допустимості судового доказу. 

Властивість допустимості доказів в сучасному судовому процесі по-

винна розглядатися як спосіб гарантувати права осіб, що беруть участь у 

справі, у найширшому розумінні. При цьому повинні бути гарантовані не 

тільки процесуальні права, але й права і свободи людини, закріплені в Кон-

ституції України і міжнародних договорах, в яких бере участь Україна [10, 

с. 152]. 

На думку Петрухіна І. П., достовірність висновків експерта залежить від 

достовірності і повноти слідчого матеріалу, на якому вони основані [11, c. 65]. 

Матеріали необхідні для проведення експертизи у кримінальному про-

вадженні повинні бути отримані з дотриманням порядку збирання, представ-

лення і дослідження доказів, в т. ч. або з дотриманням порядку ст. 93 КПК 

України [2, с. 39]: видані добровільно на вимогу (запит) слідчого, прокурора 

(наявність письмового запиту та відповіді супровідного листа про надання 

матеріалів), або отримані в порядку дотримання ст.160, 164 (глава 15) КПК 

України [2, с. 63–64]. Тобто, вказане передбачає наявність клопотання слід-

чого та відповідної ухвали слідчого — судді про надання дозволу на тимча-

совий доступ до речей і документів та їх вилучення в оригіналах чи копіях, 

наявність відповідного протоколу про тимчасового доступ до речей і доку-

ментів та опису вилучених речей і документів. Недотримання законодавчо 

визначеного порядку отримання матеріалів, в подальшому може призвести 

про визнання судом таких доказів недопустимими, і, як наслідок, до визнання 

як недопустимого доказу висновку експерта, що ґрунтується на таких доказах.  

До спеціальних обʼєктів судової економічної експертизи, інших видів 

експертиз, також належать документи, що складаються слідчим (судом) та 

іншими учасниками у процесі розслідування (розгляду) справи.  

До таких документів належать: постанова слідчого, ухвала суду (про 

призначення експертизи; про внесення або відмову від внесення криміналь-

ного провадження до Єдиного реєстру досудового розслідування; про прий-

няття застави; про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і доку-

ментів та їх вилучення; про проведення огляду, визнання речовими доказами 

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи
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та долучення речей і документів до справи); протоколи (обшуку, огляду ре-

чей і документів, допиту, показань учасників розгляду справи / досудового 

розслідування; тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення; 

судового засідання; огляду речових доказів); клопотання різних учасників 

досудового розслідування кримінального провадження (розгляду судом 

справи) про проведення додаткових слідчих (судових) дій та відповіді на них 

[12, с. 376–377]. 

Так, за допомогою протоколу обшуку та протоколу про тимчасовий 

доступ до речей і документів та їх вилучення, експерт може визначити дже-

рело надходження речей і документів (обʼєктів дослідження) до матеріалів 

справи [12, с. 382].  

Після вилучення речей і документів, слідчий або суддя повинні скласти 

протокол (ухвалу) про долучення матеріалів до справи. В даному випадку 

такі постанова та протокол засвідчують, що експерт працює лише з обʼєкта-

ми, які долучені до справи з дотриманням положень процесуального законо-

давства справи [12, с. 377]. 

Протоколи судового засідання містять відомості про порядок розгляду 

справи в залі суду. Для експерта набувають важливого значення відображені 

в протоколі відомості про учасників розгляду справи та позиції, які вони від-

стоюють; показання учасників справи; рішення суду щодо задоволення або 

відхилення задоволення клопотань учасників справи з оцінкою їх обґрунто-

ваності. Вивчивши такі відомості, експерт може виділити обставини, на які 

не звернуто увагу раніше, але вони важливі для вирішення справи й підляга-

ють його дослідженню [12, с. 378]. 

Усунення та запобігання недоліків, таких як ненадання експерту доку-

ментального підтвердження джерела походження та процесуального статусу 

обʼєктів дослідження, буде сприяти підвищенню цінності висновків експертів 

як доказу при використанні їх у слідчій та судовій практиці. 

Пропонується доповнити статтю 242 чинного КПК України частиною 

четвертою наступного змісту: «матеріали, що надаються для проведення екс-

пертизи повинні мати документальні підтвердження процесуальних джерел 

їх отримання, належними та допустимими». 

У Конституції України закріплено, що людина її життя і здоровʼя, честь 

і гідність, недоторканість і безпека визнаються в нашій державі найвищою 

соціальною цінністю. На забезпечення реалізації цього положення — Основ-

ного Закону України спрямована діяльність правоохоронних органів та орга-

нів судової влади в державі. Розкриття і розслідування злочинів, розгляд і 

вирішення кримінальних справ — це сфера кримінально-процесуальної ді-

яльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду. Основний 

зміст кримінально-процесуальної діяльності складає робота з доказами: їх 

формування (збирання), перевірка, оцінка, прийняття рішення і його обґрун-

тування. У звʼязку з цим розробка проблем теорії доказів, в т. ч. їх належнос-

ті, достатності і допустимості, була і залишається досить актуальною [13, с. 3]. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Україна стоїть на шляху розбудови правової держави. Вона повинна 

забезпечити такий порядок регламентації процесуальних відносин, який міг 

би захистити людину, суспільство, державу від злочинів та встановив би га-

рантії втілення в життя правових принципів. Становлення України як право-

вої держави передбачає укріплення законності в усіх сферах державної і гро-

мадської діяльності [13, с. 4].  
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К ВОПРОСУ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

О. В. Щербина 

В данной статье на основе проведенного анализа экспертной практики, изучения 

нормативных, научных и справочных информационных источников, проанализировано 

содержание термина «допустимости» доказательств в системе законных доказательств и, в 

частности, допустимости доказательств при выполнении судебной экспертизы. 

Цель статьи — разработка проблем теории судебных доказательств, в т. ч. их при-

надлежности, достаточности и допустимости, с целью достижения задачи уголовного 

процесса, направленного на охрану прав, свобод и законных интересов участников уго-

ловного производства. 

Проанализированы наличие ряда условий, при которых фактические данные полу-

чают статус доказательств по делу, связывая допустимость доказательств с соблюдением 

процессуального порядка их получения. 
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Путем изучения положений Уголовно-процессуального кодекса Украины 2012 

года, были определены некоторые негативные последствия в части не соблюдения в уго-

ловном производстве допустимости доказательств при проведении судебной экспертизы. 

Процессуальным законом утверждается, что заключение эксперта не может основываться 

на доказательствах, которые признаны судом недопустимыми. При этом не учтены такие 

случаи, когда доказательства могут быть признаны судом уже при рассмотрении дела по 

существу, а не на стадии досудебного расследования. То есть, уже после проведения 

судебной экспертизы, после завершения досудебного расследования. В таком случае как 

следствие, при признании доказательств, которые были использованы при проведении су-

дебной экспертизы, недопустимыми, такой вывод эксперта будет признано недопустимым 

доказательством по делу. Сейчас судебный эксперт, как участник судебного процесса, не 

уполномочен выявлять и предупреждать факты предоставления эксперту объектов на 

исследование, источник происхождения которых неизвестно или полученные с наруше-

нием процессуального порядка их получения. В свою очередь, орган (лицо), который (ко-

торая) назначил (а) проведение судебной экспертизы, законодателем не обязан подтвер-

дить эксперту источник происхождения объектов путем предоставления документального 

подтверждения в форме процессуальных документов о наличии полномочий и соблюде-

ния процессуального порядка получения таких объектов. 

По результатам проведенного исследования был подведен итог, что основными 

проблемами, на стадии досудебного расследования в уголовном производстве, при осу-

ществлении судебной экспертизы являются: отсутствие понимания при назначении судеб-

ной экспертизы о необходимости неукоснительного обеспечения допустимости доказа-

тельств, выступающих в качестве объектов исследования. Существуют необходимости на 

законодательном уровне закрепить обязанность, при назначении экспертизы предостав-

лять эксперту не только объекты исследования, а и документальные подтверждения, под-

тверждающие источник происхождения и законность получения таких объектов. 

В процессе написания статьи использованы материалы научных статей ученых 

процессуалистов и криминалистов, которые работали над проблематикой допустимости 

доказательств. 

Материалы данной статьи могут быть использованы для практических работников 

правоохранительных органов и учебных заведений юридического направления. 

По результатам анализа представлены предложения к действующему Уголовно-

процессуальному кодексу Украины. 

TO THE ISSUE OF ADMISSIBILITY OF EVIDENCE SUBMITTED  

FOR FORENSIC EXPERTISE 

O. Shcherbyna 

In this article, based on the analysis of expert practice, the study of normative, scientific 

and reference information sources is analyzed the content of the term “admissibility” of evidence 

in the system of legal evidence and, in particular, the admissibility of evidence in the 

performance of forensic analysis. 

The purpose of the article is the development of the theory problems of forensic evidence, 

incl. their belonging, sufficiency and admissibility, with the aim of achieving the task of the 

criminal process aimed at protecting the rights, freedoms and legitimate interests of participants 

in criminal proceedings. 

It is analyzed the existence of a number of conditions under which the actual data receive 

the status of evidence in the case, linking the admissibility of evidence with observance of the 

procedural order of their receipt. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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By studying the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine in 2012, some 

negative consequences were identified in terms of the failure to comply with the admissibility of 

evidence in criminal proceedings during the forensic examination. The procedural law states that 

the expertʼs conclusion cannot be based on evidence that is recognized by the court as 

inadmissible. At the same time, such cases are not taken into account when evidence can be 

recognized by the court already when the case is examined on the merits, and not at the stage of 

pre-trial investigation. That is, after the forensic examination, after the completion of the pre-trial 

investigation. In this case, as a consequence, when recognizing the evidence that was used in the 

forensic examination unacceptable, such an expertʼs conclusion will be recognized as 

inadmissible evidence in the case. Now the forensic expert, as a participant in the judicial 

process, is not authorized to identify and prevent the facts of the provision of the objects to the 

expert for a study whose source of origin is unknown or received with a violation of the 

procedural order of their receipt. In turn, the body (person) who appointed (a) carrying out of a 

forensic examination by the legislator is not obliged to confirm to the expert the source of the 

objectsʼ origin by providing documentary evidence in the form of procedural documents on the 

existence of powers and observance of the procedural order for obtaining such objects. 

 According to the results of the conducted research, the main problems at the stage 

of pre-trial investigation in criminal proceedings in the implementation of forensic examination 

are the following: lack of understanding when appointing a forensic examination about the need 

to strictly ensure the admissibility of evidence acting as research objects. There are needs at the 

legislative level to fix the duty, when appointing expertise to provide the expert not only with the 

objects of research, but with documentary evidence confirming the origin and legitimacy of 

obtaining such objects. 

In the process of the article writing, the materials of the scientific articles of the 

scientists-processualists and forensic scientists, who worked on the problem of the admissibility 

of evidence, were used. 

The materials of this article can be used for practical workers of law enforcement bodies 

and educational institutions of legal direction. 

 Proposals are submitted to the current Criminal Procedure Code of Ukraine based 

on the results of the analysis. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕКСПЕРТИЗИ СТОРОНАМИ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ДОКАЗУВАННЯ 

НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Стаття присвячена аналізу законодавства України, яке регулює порядок призна-

чення і проведення експертизи у кримінальному провадженні, та стану його застосуван-

ня у сучасній слідчій практиці. З метою удосконалення механізму залучення експерта для 

проведення експертизи і використання можливостей експертизи під час доказування на 

стадії досудового розслідування запропоновано внести зміни у відповідні законодавчі акти. 

Концептуальне наближення національного кримінального провадження 

до міжнародних стандартів здійснення кримінального правосуддя і захисту 

прав людини, яке очікувалося після набрання чинності Кримінальним проце-

суальним кодексом України 2012 року (далі — КПК України), в практичній 

площині функціонування системи кримінальної юстиції нашої країни не завжди 

знаходить бажану реалізацію. У цьому аспекті привертають увагу проблеми 

використання можливостей експертизи, призначення якої у кримінальному 

провадженні перестало бути прерогативою лише слідчих, прокурорів і суддів. 
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Відповідно до ст. 243 КПК України право залучити експерта надане як 

стороні обвинувачення, так і стороні захисту, що відповідає закріпленій у п. 3 

ч. 2 ст. 129 Конституції України і п. 15 ч. 1 ст. 7, ст. 22 КПК України засаді 

змагальності сторін та свободи в подані ними суду своїх доказів і у доведенні 

перед судом їх переконливості. У той же час практичний механізм реалізації 

права на залучення експерта для сторін є різним, що негативно позначається 

на дієвості зазначеної засади. 

Не зважаючи на те, що положення чинного законодавства України, 

якими регулюється залучення експерта і проведення експертизи у криміналь-

ному провадженні, розглядали П. В. Цимбал, Л. В. Омельчук [1, с. 75–81], 

Ю. В. Циганюк, О. В. Кравчук, С. А. Крушинський [2, с. 28–36], О. Ю. Пала-

дійчук [3, с. 87–89] та інші автори, окремі питання використання можливос-

тей експертизи сторонами під час доказування у кримінальному провадженні 

залишилися недостатньо висвітленими. 

Аналіз норм, закріплених у ст.ст. 101, 102, 110, ч. 1, ч. 3 ст. 242, ч. 1 

ст. 243 КПК України, дозволяє вести мову про те, що сторона обвинувачення 

залучає експерта з власної ініціативи у таких формах: 1) звернення, 2) дору-

чення; 3) шляхом складання слідчим, прокурором відповідної постанови; 

4) на виконання ухвали слідчого-судді, якою було задоволено її клопотання 

про примусове залучення особи для медичної чи психіатричної експертизи за 

клопотанням сторони захисту. Крім цього, з ініціативи інших учасників кри-

мінального провадження сторона обвинувачення може здійснити залучення 

експерта у випадках задоволення слідчим або прокурором відповідного 

клопотання сторони захисту або потерпілого. 

Форми реалізації права на залучення експерта у сторони захисту 

більш варіативні та включають: 1) звернення до експерта; 2) подання кло-

потання стороні обвинувачення про призначення експертизи; 3) самостійне 

залучення експерта на договірних умовах для проведення експертизи; 

4) подання клопотання слідчому-судді (ч. 1 ст. 242, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 243 

КПК України). 

Ознайомлення з матеріалами слідчої, судової та експертної діяльності, 

відсутність у КПК України положень, що якось окремо регулюють порядок 

залучення експерта у таких формах як звернення, доручення, а також засто-

сування буквального тлумачення норм, закріплених у ч. 1 ст. 242 та ч. 1 

ст. 243 КПК України, вказує на те, що сторона обвинувачення, реалізуючи 

своє право на залучення експерта для проведення експертизи, в основному 

використовує відповідні постанови слідчого чи прокурора. 

На нашу думку, термін «звернення», використаний законодавцем в ч. 1 

ст. 242 КПК України, за своїм змістом не зовсім відповідає терміну «залу-

чення», зазначеному в ч. 1 ст. 243 КПК України, оскільки звернення до екс-

перта не завжди може повʼязуватися з експертизою та мати наслідком надан-

ня висновку експерта у розумінні його як джерела доказів, визначення якого 

наведено у ч. 1 ст. 101 КПК України. 

Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів
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У цьому нас переконує семантичне значення цих слів. У тлумачних 

словниках «Залучення» — це дія за значенням залучати, тобто заохочувати, 

спонукати кого-небудь брати участь у чомусь, включати в якусь роботу і 

т. ін. [4, с. 196; 5, с. 403]. «Звернення» — 1) дія за значенням звернутися, 

тобто говорити, писати, спрямовуючи свої слова, свою мову до кого-небудь; 

2) сповіщення, розпорядження або заклик і т. ін., адресовані організації, спе-

ціалістам якої-небудь галузі [4, с. 462–463, 465; 5, с. 453]. 

Існує певне корпоративне ставлення криміналістів щодо змісту звер-

нення до експерта, який включає надання письмових або усних консультацій, 

одержання письмових рекомендацій щодо формулювання експертних за-

вдань і підготовки порівняльних зразків для експертного дослідження, екс-

пертних довідок, актів, рецензій тощо, в той час як залучення експерта до 

кримінального провадження тягне покладання на експерта певних юридич-

них обовʼязків, за невиконання яких він може бути притягнутий до кримі-

нальної відповідальності, встановленої у ст.ст. 384, 385, 387 Кримінального 

кодексу України (далі — КК України). 

Недоліки правового регулювання залучення експерта у кримінальному 

провадженні для проведення експертизи за ініціативою інших учасників 

кримінального провадження не виключають на сьогодні ситуацій, коли права 

сторони захисту або потерпілого на залучення експерта не можуть бути реа-

лізовані. Це відбувається тоді, коли слідчі відмовляють зазначеним ініціато-

рам у задоволенні клопотань про залучення експерта, обґрунтовуючи своє 

рішення наявністю у матеріалах кримінального провадження достатніх дока-

зів та первинних висновків експертів, одержаних стороною обвинувачення. 

Наприклад, у провадженні № 12014160000000519, зареєстрованому в 

Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі — ЄРДР) 24 травня 2014 року 

про злочин, передбачений ч. 2 ст. 286 КК України, стороною захисту шляхом 

подання клопотань ініціювалось проведення двох комплексних судових екс-

пертиз. Жодне із вказаних клопотань не було задоволено слідчим з мотивів 

наявності первинних висновків експерта, залученого стороною обвинувачен-

ня, які, на думку слідчого, містять обґрунтовані відповіді на поставлені запи-

тання, що мають значення для кримінального провадження та відображають 

встановлений механізм розвитку дорожньо-транспортної події, в яких надана 

оцінка діям обох водіїв та встановлено наявність порушень Правил дорож-

нього руху України з боку підозрюваного «Б». 

Схожа ситуація склалася у кримінальному провадженні №12014160270 

000160, зареєстрованому в ЄРДР 3 березня 2014 року, в якому Т. інкриміну-

ють злочин, передбачений ч. 1 ст. 296 КК України. Жодне із заявлених сто-

роною захисту клопотань про проведення додаткових судово-медичних екс-

пертиз потерпілих не було задоволено слідчим з мотивів повідомлення про 

завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального 

провадження, в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України. Одержати ви-

сновки судово-медичної експертизи потерпілих інакше, як після відкриття 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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матеріалів в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, сторона захисту 

не мала можливості, тому в подальшому постанова про відмову у задоволен-

ні вказаних клопотань була оскаржена щодо кожного потерпілого окремо, і 

після винесення прокурором постанови про продовження строків досудового 

розслідування одна із поданих скарг була розглянута в порядку, передбаче-

ному ст. ст. 303–307 КПК України. Зважаючи на те, що у задоволенні скарги 

було відмовлено, сторона захисту звернулася із клопотанням аналогічного 

змісту в порядку, передбаченому ст. 244 КПК України, яке було задоволено 

слідчим-суддею. Проте, виконати ухвалу слідчого-судді про залучення екс-

перта у галузі судової медицини та призначення додаткової судово-медичної 

експертизи потерпілого не вдалося через те, що сторона обвинувачення не 

надала в розпорядження експертів матеріали кримінального провадження, а 

склала обвинувальний акт стосовно «Т», на підставі наявних матеріалів і на-

правила його для розгляду по суті до суду. 

Правової невизначеності у цій ситуації додає відсутність регламентації 

в КПК України порядку залучення експерта для проведення повторних, до-

даткових, комплексних та комісійних експертиз, на що вже зверталась увага 

в науковій пресі [1, с. 78]. 

Нерідкісними є ситуації, коли сторона обвинувачення, зібравши докази, 

які вона вважає достатніми для доведення винуватості особи в суді, напере-

додні закінчення строків досудового слідства вручає їй повідомлення про пі-

дозру, проводить її допит, по завершенні якого одразу повідомляє про завер-

шення досудового розслідування і надає матеріали кримінального прова-

дження для ознайомлення. За таких обставин використання стороною захис-

ту спеціальних знань на стадії досудового розслідування взагалі стає немож-

ливим. А це свідчить про недосконалість забезпечення права на захист як за-

сади кримінального судочинства. 

Отже, усунення зазначених ситуацій потребує закріплення в КПК Ук-

раїни норм, які гарантуватимуть стороні захисту реалізацію її прав на захист, 

на збирання і подання доказів шляхом залучення експерта. Для цього потріб-

но встановити певний час, наприклад пʼятнадцять днів, протягом якого після 

повідомлення особі про підозру, досудове розслідування не може бути завер-

шеним без згоди сторони захисту у формах, які передбачають звернення про-

курора до суду. Вказана тривалість часу обумовлена встановленими у законі 

процесуальними строками для розгляду слідчими, прокурорами, слідчими-

суддями клопотань про залучення експертів і строками оскарження їх рі-

шень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування (ч. 1 ст. 220, ч. 3 

ст. 244, ч. 1 ст. 304, ч. 2 ст. 306 КПК України). Такий підхід забезпечить сто-

роні захисту реальну можливість скористатися під час досудового розсліду-

вання правом на залучення експерта, у тому числі через звернення до сторо-

ни обвинувачення з відповідним клопотанням. 

Правовий механізм забезпечення права сторони захисту на залучення 

експерта шляхом звернення з відповідним клопотанням до слідчого-судді, 

Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів
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передбачений у ч. 3 ст. 243, ст. 244 КПК України, на сьогодні також не по-

збавлений певних вад нормативного характеру. Зокрема, як можна помітити з 

останнього наведеного нами прикладу це стосується змісту обставин, що ви-

значені у ч. 6 ст. 244 КПК України і які необхідно довести стороні захисту, 

щоб розраховувати на задоволення слідчим-суддею її клопотання, оскільки їх 

наявність слугує підставою для постановлення ухвали про доручення прове-

дення експертизи експертній установі, експерту або експертам. 

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 244 КПК України такі обставини поділяють-

ся на дві групи, що дозволяє їх класифікувати на: 1) обставини, які вказують 

на неповноту досудового розслідування та суттєві недоліки експертизи, яку 

проводив залучений стороною обвинувачення експерт; 2) обставини, повʼяза-

ні з обʼєктивними складнощами, що унеможливили залучення експерта. 

Обставини першої групи такі: а) сторона обвинувачення не залучила 

експерта, хоча для вирішення питань, що мають істотне значення для кри -

мінального провадження, необхідне залучення експерта; б) на вирішення 

залученого стороною обвинувачення експерта були поставлені запитання, 

що не дозволяють дати повний та належний висновок з питань, для зʼясу-

вання яких необхідне проведення експертизи; в) існують достатні підстави 

вважати, що залучений стороною обвинувачення експерт внаслідок від-

сутності у нього необхідних знань, упередженості чи з інших причин 

надасть або надав неповний чи неправильний висновок (п. 1 ч. 6 ст. 244 

КПК України). 

Необхідність обовʼязкового доведення стороною захисту обставин цієї 

групи не викликає сумнів. Вони є фактичними підставами для призначення і 

проведення експертизи, їхній перелік є вичерпним, розширеному тлумачен-

ню не підлягає і на аналізі їх змісту ми не будемо зараз зупинятися. Що ж 

стосується обставин другої групи, то їх зміст не є чітко визначеним в законі, 

а це створює певне підґрунтя для розширеного тлумачення і неоднозначного 

сприйняття юристами цієї норми права. 

Пункт 2 ч. 6 ст. 244 КПК України встановлює, що особа, яка звернулась 

з клопотанням про залучення експерта до слідчого-судді, повинна довести, 

що вона не може залучити експерта самостійно: 1) через відсутність коштів; 

2) з інших обʼєктивних причин. 

Залучення експерта стороною захисту на договірних засадах, у бага-

тьох випадках не повʼязується з перешкодами в частині оплати експертної ді-

яльності, проте з іншого боку відсутність належної і достатньої правової ре-

гламентації порядку залучення стороною захисту експерта у кримінальному 

провадженні частково нівелює дієвість положень п. 2 ч. 6 ст. 244 КПК Украї-

ни. І це обʼєктивна причина. 

У першу чергу слід звернути увагу на те, що в законах України «Про 

судову експертизу» і «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не містить-

ся такого терміносполучення як «залучення експерта стороною захисту у 

кримінальному провадженні». 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Разом із цим, у п. 1.8. Інструкції про призначення та проведення судо-

вих експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекоменда-

цій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних до-

сліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 

1998 року № 53/5 (надалі — Інструкція), передбачено, що підставою для про-

ведення експертиз відповідно до чинного законодавства є процесуальний до-

кумент (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складений уповно-

важеною на те особою (органом), або письмове звернення потерпілого чи 

сторони захисту кримінального провадження (далі — документ про призна-

чення експертизи або залучення експерта), у якому обовʼязково зазначаються 

реквізити, перелік питань, поставлених експерту, а також обʼєкти, що підля-

гають дослідженню. 

Із наведених положень вбачається, що у підзаконному нормативно-

правовому акті відокремлюються за своїм змістом поняття «процесуальний 

документ», якими є постанова чи ухвала, і поняття «звернення», яке є підста-

вою для проведення експертизи, але не розглядається в тексті Інструкції як 

«традиційний» процесуальний документ. 

Не зважаючи на те, що Інструкцією передбачена можливість проведен-

ня усіх видів судових експертиз на підставі документу про призначення екс-

пертизи (залучення експерта), не визначеним залишається порядок надання 

обʼєктів експертного дослідження та одержання зразків для експертного до-

слідження, які, як правило, перебувають в розпорядженні сторони обвинува-

чення, є індивідуальними та одиничними за своїм походженням в межах кон-

кретного кримінального провадження, наприклад, обʼєкти дослідження баліс-

тичної, дактилоскопічної та інших експертиз. Обʼєкти, які визнані речовими 

доказами за постановами слідчих або прокурорів, і які частіше відкриваються 

стороною обвинувачення з наданням до них доступу стороні захисту лише 

під час виконання вимог ст. 290 КПК України, коли досудове розслідування 

вже закінчено. 

За таких обставин, навіть залучивши експерта для проведення експер-

тизи, сторона захисту не має можливості надати необхідні для експертного 

дослідження обʼєкти і фактично позбавлена можливості самостійно одержати 

висновок експерта у конкретному кримінальному провадженні. 

Частина 3 ст. 93 КПК України надає стороні захисту право самостійно 

збирати речі та копії документів, які за визначених умов можуть стати пред-

метом експертного дослідження. Проте, достовірність висновку експерта, за-

лученого стороною захисту, буде залишати кожному субʼєкту оцінки доказів у 

кримінальному провадженні місце для сумнівів. Обумовлено таке ставлення 

одним запитанням: Як цей висновок може претендувати на повноцінність, якщо 

він зроблений лише на підставі експертного дослідження зібраних стороною за-

хисту речей і копій документів, без урахування доказів і оригіналів документів, 

наявних у матеріалах конкретного кримінального провадження, що перебуває в 

розпорядженні сторони обвинувачення. Відсутність відповіді на це запитання 
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закономірно призводить до того, що такий висновок не буде джерелом доказу у 

конкретному кримінальному провадженні, оскільки він одержаний на договір-

них засадах, основу для яких завжди складає взаємна зацікавленість, без ураху-

вання усіх необхідних експерту даних, за зверненням субʼєкта, який формально 

не володіє матеріалами кримінального провадження. 

У звʼязку із цим, висновок експерта, одержаний стороною захисту за 

результатами проведення судової експертизи на договірних засадах на під-

ставі даних, зібраних виключно цією стороною, не відповідає усім вимогам 

ст. 101 КПК України, а відтак є необовʼязковим для використання під час до-

казування у кримінальному провадженні. 

Відповідно і самі фактичні дані, викладені в такому висновку експерта, 

не є обовʼязковими для сторони обвинувачення на стадії досудового розслі-

дування і не враховуються під час складання повідомлення про підозру, об-

винувального акту, що в цілому негативно позначається на забезпеченні пра-

ва на захист. Вимоги ч. 10 ст. 101 КПК України щодо обовʼязкового вмоти-

вування особою або органом, який здійснює кримінальне провадження, своєї 

незгоди з висновком експерта, залученого стороною захисту, в сучасній слід-

чій практиці ігноруються. 

Вказаний недолік кримінального провадження повинен бути усунутий, 

а положення КПК України доповнені нормами, які зобовʼяжуть сторону об-

винувачення не лише враховувати під час прийняття процесуальних рішень у 

стадії досудового розслідування висновки експертів, залучених стороною за-

хисту, а й надавати останнім усі необхідні їм для проведення експертизи ма-

теріали, зібрані стороною обвинувачення. 

Крім цього, необхідно в закони України «Про судову експертизу» і 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також в підзаконні норматив-

но-правові акти, що регулюють судово-експертну діяльність, внести зміни і 

доповнення, які: 1) нададуть стороні захисту і адвокату право залучити екс-

перта для проведення експертизи у кримінальному провадженні; 2) визначать 

коло прав сторони захисту і адвоката під час проведення такої експертизи і 

процесуальний документ, який повинен скласти адвокат (сторона захисту) 

для залучення експерта для проведення експертизи у кримінальному прова-

дженні; 3) визначать обовʼязки експерта, залученого для проведення експер-

тизи під час досудового розслідування у кримінальному проваджені. 

Таким чином можна констатувати: 1) дисбаланс можливостей сторін 

обвинувачення і захисту у використанні результатів експертиз під час дока-

зування у кримінальному провадженні, причина якого полягає у відсутності 

надійних процесуальних гарантій реалізації права сторони захисту на залу-

чення експерта для проведення експертизи під час досудового розслідування; 

2) неефективність механізму реалізації права сторони захисту на залучення 

експерта для проведення експертизи під час досудового розслідування; 3) по-

ширене ігнорування стороною обвинувачення під час доказування у стадії 

досудового розслідування висновків експертів, залучених стороною захисту. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СТОРОНАМИ 

УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ВО ВРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ  

НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

О. В. Баулин 

В. Н. Шевчук 

Статья посвящена анализу действующего законодательства Украины, регулирую-

щего порядок назначения и проведения экспертизы в уголовном производстве, и состо-

яния его применения в современной следственной и судебной практике. 

В статье раскрыт установленный процессуальным законом порядок привлечения 

эксперта для проведения экспертизы сторонами уголовного производства и использования 

возможностей экспертизы при доказывании на стадии досудебного расследования.  

Обращается внимание на существенное отличие механизма привлечения эксперта 

для проведения экспертизы сторонами уголовного производства и недостатки использо-

вания возможностей экспертизы при доказывании обстоятельств совершения уголовного 

правонарушения на стадии досудебного расследования в случаях, когда ее производство 

инициируется стороной защиты. Изучение положений Уголовного процессуального ко-

декса Украины 2012 года, законов Украины «О судебной экспертизе» и «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности», подзаконных нормативно-правовых актов, которые регламен-

тируют назначение и производство экспертизы, а также примеров их применения в прак-

тической деятельности органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, позволи-

ло авторам сделать обоснованные выводы о наличии существенного дисбаланса в возмож-

ностях сторон обвинения и защиты по использованию результатов судебных экспертиз в 

процессе доказывания. Авторами статьи отмечаются типичные недостатки в реализации 

стороной защиты своего права на привлечение эксперта для проведения экспертизы в ходе 

досудебного расследования и основные причины игнорирования следователями и проку-

рорами во время доказывания на стадии досудебного расследования выводов экспертов, 

привлеченных стороной защиты. В целом констатировано отсутствие надежных про-

цессуальных гарантий реализации права стороны защиты на привлечение эксперта для 

проведения экспертизы в ходе досудебного расследования. С целью изменения такой си-

туации на практике и усовершенствования правового механизма обеспечения права на 

защиту авторами предлагается внести соответствующие изменения в действующие зако-

нодательные акты. 
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THE USE FORENSIC EXAMINATION OPPORTUNITIES BY THE PARTIES 

OF CRIMINAL PROCEEDINGS DURING PROVING  

AT PRI-TRIAL INVESTIGATION STAGE 

O. Baulin 

V. Shevchuk 

The article is devoted to the analysis of Ukrainian legislation in force which regulates the 

rules of ordering and carrying out judicial examination in criminal proceedings, and the state of 

its enforcement in contemporary investigative and judicial practice. 

The article discloses the procedure for attracting an expert to conduct an expert 

examination by the parties to a criminal proceeding and using the expertise available at the stage 

of pre-trial investigation established by the procedural law. Attention is drawn to the essential 

difference between the mechanism for attracting an expert to carry out the examination by the 

parties to criminal proceedings and the shortcomings in using the expertise possibilities in 

proving the circumstances of the commission of a criminal offense at the pre-trial investigation 

stage in cases when its production is initiated by the defense. The study of the provisions of the 

Criminal Procedure Code of Ukraine in 2012, the laws of Ukraine “On Forensic Examination” 

and “On the Bar and Advocacy”, by-laws and regulations that regulate the appointment and 

production of expertise, as well as examples of their application in the practice of pre-trial 

investigative bodies, the prosecutorʼs office and the court allowed the authors to draw 

substantiated conclusions about the existence of a significant imbalance in the possibilities of the 

prosecution and defense parties in using the results of the judicial ex persistence in the process of 

proof. The authors of the article note typical shortcomings in implementing the partyʼs defense 

of their right to engage an expert to conduct an examination during the pre-trial investigation and 

the main reasons for ignoring the investigators and prosecutors during the proof of the pre-trial 

investigation of the conclusions of experts brought by the defense. In general, there is a lack of 

reliable procedural guarantees for the implementation of the right of the defense to engage an 

expert to conduct an examination during the pre-trial investigation. In order to change this 

situation in practice and to improve the legal mechanism for ensuring the right to protection by 

authors, it is proposed to make appropriate changes to the current legislative acts. 
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ЮРИСДИКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА З ПРОТИДІЇ 

КІБЕРЗЛОЧИНАМ 

У даній статті здійснено аналіз основних міжнародних документів, які забезпе-

чують правове регулювання інформаційних технологій, зроблено висновок, що кінцевою 

метою кожного компʼютерного злочину є отримання інформації, яка зберігається, пере-

дається, обробляється на компʼютері в будь-якому вигляді (закодована або ні) та вміщує 

дані про сфери людської діяльності, а також запропоновані шляхи для ефективної діяль-

ності по розслідуванню транснаціональних компʼютерних злочинів.  

 

 

Аналізуючи та оцінюючи небезпеку протиправних діянь для світового 

співтовариства як відображення обʼєктивної дійсності та міжнародної прак-

тики запобігання і протидії, вчені прийшли до висновку, що кількість діянь, 

які сприймаються міжнародною спільнотою злочинами в ХХІ столітті, збіль-

шилася. У 20-х роках ХХ століття частина юристів-міжнародників [1] висту-

пала за прийняття міжнародного кодексу, де були б перелічені найбільш сер-

йозні порушення міжнародного права і встановлені санкції за діяння, що ма-

ють ознаки міжнародної суспільної загрози з їхнім поділом на дві групи: 

міжнародні злочини і «правопорушення міжнародного характеру, стосовно 

яких має місце конфлікт національних юрисдикцій або складно визначити 

територіальну юрисдикцію певних держав». Міжнародна конференція по уні-

фікації кримінального законодавства, яка проходила у 1927 році у Варшаві, 

до міжнародних злочинів віднесла такі правопорушення: 1. Піратство. 2. Під-

робка металевих грошей і державних цінних паперів. 3. Торгівля рабами. 

4. Торгівля жінками і дітьми. 5. Навмисне застосування будь-яких засобів, що 

здатні спричинити суспільну небезпеку. 6. Торгівля наркотиками. 7. Торгівля 
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порнографічною літературою [2, с. 13]. 8. Інші злочини, які передбачені між-

народними конвенціями» .  

 Глобальний кримінальний світ, як і вся світова спільнота, здійснює 

свою еволюцію і на цьому процесі позначаються такі суттєві чинники:  

– технологічні — впливаючи на розвиток світу в цілому, вони видозмі-

нюють і злочинне середовище відносно різних сфер діяльності, наприклад, від 

підробки компʼютерних дисків до виробництва синтетичних наркотиків; 

– політичні — вважається, що на базисному рівні злочинні діяння ви-

значаються законами, а закони формулюються державою. Адольф Кетле в 

своїй праці «Соціальна система и закони які нею управляють» визначив: «що 

число злочинів залежить не тільки від моральних цінностей особистості, але і 

від соціальних умов, в яких він знаходиться, але також від законів, які по-

винні гармонійно узгоджуватися з устоями і потребами народів. Відсутність 

цієї гармонії частіше всього породжує громадські безпорядки» [3, с. 218]; 

– економічні чинники — організована злочинність (транскордонна, 

транснаціональна, трансконтинентальна, планетарна) дуже чутлива до еко-

номічного середовища;  

 чинники, які повʼязані з правоохоронною діяльністю: успішні дії 

правоохоронців спричиняють неочікувані наслідки — злочинні структури 

стають більш обережними; 

 внутрішні чинники, що формують злочинний світ, як дають змогу 

уникнути конфліктів і зробити дії злочинців більш ефективними, так й спри-

чиняють ворожнечу і конкуренцію. 

Таким чином, в умовах новітніх технологій в усіх сферах життя 

людини і постійно наростаючої взаємозалежності членів міжнародного спів-

товариства, «практично всі злочини, які передбачаються загальним кримі-

нальним правом, мають міжнародну направленість» [4, с. 217], зовнішні риси 

і змістовні ознаки яких не можуть бути вичерпаними — уточнюється їхня 

система, вдосконалюються і розвиваються правові норми. 

Різним аспектам компʼютерної злочинності, способам і механізму їх 

вчинення, технології та техніці виявлення і закріплення слідів, тактиці 

проведення слідчих дій приділялася увага в наукових працях вітчизняних і 

зарубіжних вчених: В. Г. Афанасьєва, Ю. М. Батуріна, В. П. Бахіна, Н. Віне-

ра, В. Б. Вєхова, А. Б. Венгерова, О. А. Гаврилова, В. О. Голубєва, М. В. Гу-

цалюка, І. З. Карася, В. В. Крилова, В. Д. Курушина, В. О. Мещерякова, 

М. С. Полєвого, В. Ю. Рогозіна, М. Г. Шурухнова. Теоретичним підґрунтям 

дисертаційних досліджень які здійснюються в Україні, стали роботи вчених: 

Р. С. Бєлкіна, В. І. Галагана, І. Ф. Герасимова, В. Г. Гончаренка, Л. Я. Драп-

кіна, А. В. Іщенка, Н. І. Клименко, В. В. Клочкова, М. В. Костицького, 

В. О. Коновалової, В. С. Кузьмічова, В. Г. Лукашевича, В. К. Лисиченка, 

Є. Д. Лукʼянчикова, О. Є. Манохи, Г. А. Матусовського, Л. С. Митричева, 

В. О. Образцова, М. В. Салтевського, М. Я. Сегая, О. Г. Філіппова, М. В. Тер-

зієва, В. В. Тіщенка, В. Ю. Шепітька, М. П. Яблокова та інших. 
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Метою статті є потреба у подальшому поглибленому дослідженні між-

народної та регіональної юрисдикції інформаційного права кіберзлочинності, 

з метою підсилення ефективності боротьби запобігання і протидії проти-

правним діям в сфері інформаційних технологій.  

Злочини міжнародного характеру, до яких відносяться діяння, що 

«посягають на інтереси декількох держав, які вчиняються особами (групами 

осіб) не у звʼязку з політикою будь-якої держави» [5, с. 116], а всупереч 

законодавству і правопорядку своєї держави заради досягнення власних 

протиправних цілей, також представляють міжнародну суспільну загрозу.  

Досягнення в галузі транспорту, звʼязку та інших сучасних технологій, 

що супроводжуються збільшенням взаємозвʼязків і глобалізації соціальної, 

політичної й економічної систем, викликали відповідні зміни в злочинному 

середовищі. Здатність злочинних груп розповсюджувати свій вплив за межі 

національних кордонів і діяти сумісно з правопорушниками у рамках юрис-

дикції інших держав, дозволяє їм використовувати існуючі в світі диспро-

порції в пропозиціях, попиті й вартості товарів, обіг яких обмежений з 

політичних міркувань. Стан охорони національних кордонів і рамки юрис-

дикції вивчаються зловмисниками, з ціллю укривання доказів та уникнення 

від розслідування та судового переслідування. Відповідно, можна говорити 

про транснаціональну злочинність [6, с.160], що відображено в документах 

Організації Обʼєднаних Націй (ООН). Найбільш небезпечною на сьогодніш-

ній день є міжнародна організована злочинність (транснаціональна, транс-

кордонна, трансконтинентальна, планетарна). 

 Юридичним підґрунтям відповідальності за злочини міжнародного ха-

рактеру є міжнародні конвенції по запобіганню і протидії конкретним видам 

злочинів і прийняті у відповідності з ними національні норми кримінального 

права [7, с. 284]. Укладаючи міжнародні конвенції, держави світу в процесі 

співробітництва вирішують наступні завдання [8]:  

– узгоджують кваліфікації злочинів, які представляють міжнародну 

суспільну небезпеку; 

– домовляються про включення у національне кримінальне законодав-

ство норм щодо відповідальності за такі діяння і відповідного ступеню тяж-

кості їхнього покарання; 

– встановлюють юрисдикції над злочинами і можливими злочинцями 

(підозрюваними); 

– взаємодіють у процесі здійснення кримінального переслідування, 

враховуючи надання правової допомоги.  

 У 90-х роках у звʼязку із зростанням занепокоєння з приводу трансна-

ціональної організованої злочинності був проведений цілий ряд міжнародних 

(форумів, симпозіумів) нарад, на яких розглядалися можливі рішення цієї 

проблеми. Поступово склався значний комплекс багатосторонніх міжнарод-

них конвенцій, кожна з яких присвячена певному виду злочинів [9]. Відпо-

віддю міжнародної спільноти глобальному кримінальному світу стала міжна-
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родна угода ООН, а саме Конвенції ООН проти транснаціональної організо-

ваної злочинності (резолюція 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 

2000 року), яка має допомогти державам у вирішенні спільної проблеми і, у 

відповідності з якою, ці документи не застосовуються у відношенні правопо-

рушень, що не відносяться до організованої злочинності, розглядаючи як ви-

няток тільки окремі сфері — особливо корупцію і компʼютерні правопору-

шення, що вчиняються окремими особами і стали проблемою, яка потребує 

надзвичайно більшої міжнародної уваги. Відомо, що Конвенція застосовуєть-

ся у тих випадках, коли «відповідний злочин повинен мати «транснаціональ-

ний характер». Як правило, такими є злочини, які плануються чи вчиняються 

в кількох державах, або вчиняються в одній державі, а мають істотні наслідки 

в іншій» [10, с. 45–46].  

Даючи визначення держави, як правило, цитують Конвенцію про права 

і обовʼязки держав, яка прийнята на VII Міжнародній конференції американ-

ських країн у 1933 році в Монтевідео, у якій йдеться мова про права і 

обовʼязки держав: держава, будучи представником міжнародного права, має 

право видавати свої закони, управляти, визначати юрисдикцію й компетент-

ність власних служб і організацій та закони, що прийняті в цій державі, є 

обовʼязковими для всіх, хто мешкає на території цієї держави [6, с. 28].  

Держава характеризується обʼєктивно притаманною їй політико-юри-

дичною властивістю — суверенітетом і «кожна держава зобовʼязана поважа-

ти суверенітет інших учасників системи, тобто їхнє право в межах власної 

території здійснювати законодавчу, виконавчу, адміністративну й судову 

владу без будь-якого втручання з боку інших держав» [12, с. 30]. 

 Принцип «загальної юрисдикції» застосовується для вузької категорії 

діянь, за вчинення яких законодавчо передбачається переслідування держа-

вами, які поділяють цей принцип, незалежно від місця вчинення таких зло-

чинів та їхнього впливу на державу, в якій здійснюється юрисдикція. По-

перше, існування різних принципів, більшість із яких заперечують один од-

ного, приводить до думки, що проблеми юрисдикції не нові в сучасному 

міжнародному праві. Інтернет і компʼютерні системи тільки розширюють 

спектр потенціальних проблем. По-друге, належить відмітити очевидне про-

тиріччя «глобалізації» та «безмежності» Інтернет принципам юрисдикції, а 

це вносить певні зміни в концепції здійснення юрисдикції. 

Юридична рівність держав не означає їхньої фактичної рівності, що і 

враховується в реальних міжнародних відносинах [13, с. 5–12]. У міжнарод-

ному праві існує декілька традиційних юридичних норм. У більшості супе-

речливих випадків рішення, як правило, приймається на користь «територі-

ального» принципу (основа для здійснення свого законодавства) або відпо-

відно до міжнародних угод. Сьогодні може виникнути ситуація, коли спроба 

однієї сторони визначити правила екстра-територіальної юрисдикції іншої 

сторони, сприймається як посягання на державний суверенітет. Такими при-

кладами є спроби однієї держави здійснювати дії, що суперечать місцевому 
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законодавству або держава визначає кримінальним діяння, що не є таким у 

відповідності до територіальної юрисдикції. 

У тих державах світу, де діє принцип верховенства права і поважають 

законність, Інтернет — це тільки функція глобальної телекомунікаційної ре-

волюції. Поки існують великі обʼєми даних, які повʼязані з використанням 

можливостей Інтернету, то ця мережа без сумніву є однією найбільш важли-

вою інформаційною і впливовою мережею світу. Крім Інтернету існує ще 

безліч приватних спеціалізованих мереж, але, і без їхнього врахування, мож-

на стверджувати, що винайдення модему й міжнародної телефонії означає, 

що люди, які працюють за компʼютером в одній державі, можуть мати необ-

межений вплив на роботу компʼютерів у інших державах. 

Підсумовуючи результати Всесвітнього наукового форуму, який відбу-

вся у Будапешті з 8 по 10 листопада 2003 року, генеральний секретар Угор-

ської академії наук Норберт Кро, навів слова історика науки Ричарда Ослона: 

«Без науки мораль сліпа, але без моралі наука безкорислива, беззмістовна і 

безсила» [14, с. 76]. Науково-технічний прогрес поставив перед людством 

серйозні проблеми і встановив колосальну відповідальність за використання 

отриманої могутності: «розвиток техніки несе необмежені можливості для 

добра і зла» [15, с. 166]. Кібернетика, інформатики і робототехніка стала фак-

тором кризи, сприяючи другій промисловій революції. 

Таким чином, проблеми, які ставляться сучасними технологіями, мо-

жуть вирішуватися за допомогою тих самих технологій. І, відповідно, понят-

тя територіальності може стати фундаментальним у формуванні концепції 

«кіберправа», «кібербезпеки», «кіберкриміналістики». Експерти в галузі ін-

форматики відмічають: «інформаційне суспільство» не має політичних, соці-

альних та економічних кордонів [17, с. 188]. Транснаціональний характер 

злочинності з використанням телекомунікаційних мереж дає змогу вважати, 

що розробка загальної політики з ключових питань повинна бути частиною 

будь-якої стратегії в боротьбі зі злочинністю. Така концепція має важливе 

значення для запобігання виникнення «інформаційних сховищ», у тому числі 

й в рамках тих правових систем, де компʼютерні злочини не є кримінально 

карними. Разом з тим, принцип державного суверенітету, залишається нездо-

ланною перешкодою, так як потенційно будь-яка держава може надати при-

тулок екстремістам, злочинцям, фальшивомонетникам або терористам. Бо-

ротьба зі злочинністю в сучасних умовах широкого використання міжнарод-

них телекомунікаційних мереж ускладнюється з таких причин: 

– відкриті структури телекомунікаційних мереж дають користувачам 

таке правове середовище, яке оптимально відповідає їхнім цілям, тобто 

користувачі можуть вибирати держави, в яких певні дії, вчинені в електрон-

ному середовищі, не спричиняють кримінальної відповідальності порівняно з 

їхнім внутрішнім правом; 

– для розслідування злочинів, що мають місце в електронному середо-

вищі, потрібен спеціальний досвід і знання, належні правові процедури роз-
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слідування й юридичні повноваження, якими правоохоронні органи відпо-

відних держав можуть не володіти;  

– у той же час слідчі дії правоохоронних органів у цілому повинні об-

межуватися територією власної держави, а це означає, що для боротьби зі 

злочинами у відкритих телекомунікаційних мережах необхідно активізувати 

міжнародне співробітництво. 

У 1994 році Радою Європи був прийнятий знаковий документ 

Banqemann Report, який намітив у загальних рисах Європейську політику 

щодо інформаційної безпеки в мережі Інтернет, які характеризуються як 

пріоритетні та такі, що вимагають негайних дій. Європейська Комісія стала 

брати більш активну участь у вирішенні проблем, повʼязаних із 

компʼютерними злочинами після інституційних змін, внесених Амстердамсь-

кою угодою 1997 року, яка модифікувала Римську угоду — основоположний 

документ Європейського Союзу і забезпечила загальну політику щодо запо-

бігання та протидій транснаціональній кримінальній діяльності.  

У 1998 році Європейська Комісія заключила з містом Вюрцбургом 

(ФРН) контракт, який передбачає складання соціально правових документів в 

процесі здійснення слідчих і судових процесуальних дій при розслідуванні 

компʼютерних злочинів. Фундаментальний правовий документ, відомий як 

дослідження Comcrime Study, закликає до правової гармонізації, спеціальної 

підготовки правоохоронних органів і судового персоналу, а також до міжна-

родної кооперації.  

У жовтні 1999 року на Саміті в місті Тампері члени Європейського 

Союзу вирішили включити високотехнологічні компʼютерні злочини, як 

одну із важливих сфер для загально визнаних аналітичних правових підходів 

і санкцій. Європейська комісія має спеціального на меті створення спеціаль-

ної поліції з розслідування компʼютерних злочинів на національних рівнях, 

особливо в тих державах, де така поліція не існує чи не має законодавчого 

урегулювання, відповідного технічного обладнання й організаційного досві-

ду, а також координування діяльності з іншими міжнародними інститутами, 

такими як Рада Європи і «Велика вісімка».  

У січні 2001 року Європейська комісія опублікувала давно очікуваний 

план боротьби з компʼютерним шахрайством, у якому особлива увага приді-

ляється правопорушенням, що повʼязані з несанкціонованим доступом, сабо-

тажем і порушенням прав інтелектуальної власності, незаконними або ра-

систськими повідомленнями. У цьому документі пропонується гармонізувати 

правові процедури, звертається увага на проблеми законного перехоплення 

телекомунікацій та доступу до потоків даних з боку операторів мережі / по-

стачальників послуг мережі системи Інтернет з урахуванням інтересів остан-

ніх і правоохоронних органів, з одночасним дотриманням принципів приват-

ності та конфіденційності в питаннях стосовно персональних даних. 

Комітет експертів з кіберзлочинів (Committee of Experts on Crime in 

Cyber-Space), який був організований за рішенням Ради Європи в 1996 році, у 
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вересні 2001 року надав для затвердження Комітету міністрів остаточну — 

двадцять восьму версію Конвенції щодо компʼютерних правопорушень, в 

якій досить чітко визначені види компʼютерної злочинності та шляхи взаємо-

дії урядів щодо боротьби з компʼютерними правопорушеннями.17 

Постає складною задачею визначення сфери дії, розповсюдження та 

збитків від компʼютерних злочинів, які вчиняються в інформаційному прос-

торі. Вивчення цих проблем дозволило зробити висновок, що «кінцевою ме-

тою кожного компʼютерного злочину є отримання інформації, яка зберігаєть-

ся, передається, обробляється на компʼютері в будь-якому вигляді (закодова-

на або ні) та вміщує дані про сфери людської діяльності» [18, с. 24]. У грудні 

2000 року міністр внутрішніх справ Великої Британії заявив про 50% зрос-

тання компʼютерних злочинів. Служба комерційних злочинів Міжнародної 

торгової палати (The International Chamber of Commerce (ICC) розглянула 

більш, ніж 2000 випадків шахрайства з використанням мережі Інтернет. 

[19, с. 18] За даними інституту компʼютерної безпеки (Computer Security 

Institute), кількість хакерських атак у світі в другій половині 2002 року збіль-

шилася на 32 % у порівнянні з відповідним періодом 2001 року. Згідно зі ста-

тистичними даними аналітиків компанії Internet Security System, яка відома 

своїми дослідженнями в галузі електронної безпеки, кількість компʼютерних 

інцидентів у світі збільшилася на 15 % у третій чверті 2003 року. 

Розробка загальної політики по протидії кіберзлочинності стала одним 

із напрямів діяльності Програми ООН. Метою керівного документу із запобі-

гання злочинам, повʼязаних із використанням компʼютерів і боротьбою з 

правопорушеннями в сфері інформаційних технологій, опублікованого Орга-

нізацією Обʼєднаних Націй, є узгодження як матеріального, так і процесу-

ального права, а також міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинніс-

тю, повʼязаною з використанням компʼютерів. У звʼязку з цим звертається 

особлива увага світової спільноти на такі важливі аспекти [20, с. 2]: 

– сприяння розробці правотворчими органами стандартів для забезпе-

чення надійності та безпеки телекомунікацій та технологій обробки даних; 

– розробка інформаційних і телекомунікаційних систем, здатних вияв-

ляти зловживання в мережах, відслідковувати осіб, які вчиняють такі зло-

вживання й збирати відповідні докази. 

Практично до останнього часу співробітники правоохоронних органів 

багатьох країн світу були далекі від розуміння того, що новітні компʼютерні 

технології є революційними в діяльності злочинного світу.  

У грудні 2002 року в Лондоні відбувся Перший міжнародний страте-

гічний конгрес «E-CRIME CONGRESS 2002», присвячений співробітництву 

між правоохоронними структурами різних держав світу, підготовлений і про-

ведений Національним центром по боротьбі зі злочинами в сфері високих 

технологій (National Hi-Tech Crime Unit — NHTCU). У роботі конгресу «E-

CRIME» взяли участь близько 400 делегатів, які представляли державні, ко-

мерційні, наукові та правоохоронні органи; делегатів репрезентували МВС 
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Великої Британії, Інтерпол, Європол, ФБР, Україна, Управління «Р» (Росія), 

Microsoft, Symantec, IBM, Sun Microsystems Ltd., VISA, Master Card, eBay, 

Bank of New York, Swedbank та інші. На засіданнях були оголошені такі фак-

ти: 90% організацій виявляють порушення інформаційних систем щороку; 

80% із них підтверджують фінансові збитки (тільки один вірус NIMDA спри-

чинив збитки на 1,8 млрд. фунтів); щороку викрадається приватної інформа-

ції на суму понад 38 млрд. фунтів. Учасники даного Конгресу наголосив, що 

Інтернет дає змогу організованим злочинним групам, знаходячись у мережі, 

порушувати закон на відстані, швидко й незалежно від громадянства і місця 

перебування. Наприклад, за повідомленнями інформаційного агентства 

Washington Pro File, терорист Усама Бен Ладен одержав компʼютерну про-

граму Promis (компанія Inslaw Inc.,), за допомогою якої можна проникати в 

урядові інформаційні мережі США, стежити за діями американських спец-

служб, одержувати таємну інформацію про стратегічні обʼєкти США, без 

проблем відмивати брудні гроші. Зазначимо, що ці програми, створені на базі 

розробок Inslaw Inc., використовуються ФБР, ЦРУ, США.  

Визнаючи загрозу безпеці та добробуту народів світу, яку несе в собі 

транснаціональна компʼютерна злочинність, Україна на Саміті тисячоліття у 

вересні 2000 року виступила з ініціативою про розроблення Міжнародної 

Конвенції по боротьбі з компʼютерним тероризмом [21, с. 5–12]. 

Іншою важливою міжнародною проблемою на сьогоднішній день є 

спам — масова несанкціонована розсилка електронних повідомлень реклам-

ного чи іншого характеру, або «захламлення» електронної поштової адреси 

(адрес) значною кількістю повідомлень, що призводить до модифікації вміс-

ту поштових скриньок потерпілих, а у випадку переповнення їх спамом до 

блокування надходження повідомлень. 

Аналітики відмічають не тільки кількісний, але й якісний розвиток 

спама. Підтвердилися прогнози щодо розповсюдження політичного спама. 

Поштова служба «Яндекса» повідомила, що доля спамерських листів у по-

штових потоках складає 40%, при цьому загальний обʼєм масової небажаної 

кореспонденції складає 60–80%. За даними поштових служб «Рамблера» і 

«Mail.ru.», спам сьогодні займає до 80% поштового трафіка. У 2003 році було 

вчинено чотири зовсім нові, потужні, непередбачені Інтернет-атаки. 2003 рік 

змусив усіх по-новому подивитися на проблему спама: зʼявилися шкідливі 

програми, що успішно використовують спам-технології. Спам — прибутко-

вий бізнес і в майбутньому спамерський бізнес, уже визнаний незаконним у 

більшості держав світу, буде контролювати мафія, представники якої в ме-

режі Інтернет будуть виконувати функції податкової поліції, що створює за-

грозу безпеці мереж як у національному, так і в світовому масштабі. Одним 

із шляхів вирішення проблеми бачиться в обовʼязковій авторизації користу-

вачів мережі та створення Інтернет-поліції або е-Інтерполу. Наприклад, аме-

риканським сенатом схвалено законопроект, згідно з яким на будь-яке 

несанкціоноване рекламне повідомлення накладається штраф у межах 1 млн. 
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доларів США. Одночасно користувачі, які постраждали від отримання спаму, 

можуть вимагати від відправника компенсації за завдану шкоду в розмірах до 

200 тис. доларів США за кожний день отримання «сміттєвих» повідомлень 

[22, с. 106].  

Приклад епідемії Slammer показав, що шкідлива програма може пору-

шити цілісність Всесвітньої мережі, а при необхідності відключити націо-

нальний сегмент Інтернет. 

До масштабної програми боротьби із творцями шкідливих програм, яку 

розгорнула найбільша американська корпорація в галузі програмного забез-

печення «Microsoft», до якої приєднався також й Інтерпол. Її спеціальний 

підрозділ по боротьбі зі злочинами в галузі високих технологій вже почав ак-

тивно виявляти осіб, які створюють такі програми і розповсюджують їх в Ін-

тернеті. Одночасно Інтерпол розробляє положення про великі грошові премії 

тим, хто допомагатиме виявляти творців та розповсюджувачів цих шкідливих 

програм, що призводять до глобальних компʼютерних збоїв [23, с.11].  

Організація боротьби азіатсько-тихоокеанської робочої групи з ком-

пʼютерною злочинністю, моделлю для якої послужила діяльність аналогічної 

групи в Європі, стала важливим кроком у боротьбі з компʼютерними зло-

чинами. У жовтні 2000 року Росія, Китай, Південна Корея і Японія домо-

вилися про співробітництво в боротьбі з міжнародними, в тому числі 

компʼютерними злочинами [24, с.10]. Створення в Китаї «поліції антивіруса» 

засвідчило той факт, що ці держави дійсно розуміють небезпечний розвиток 

компʼютерних злочинів як реальну загрозу національній безпеці.  

Упродовж останніх років правоохоронні органи багатьох країн світу 

почали накопичувати власний правовий і технічний досвід для боротьби з 

компʼютерними злочинами. Як підкреслює англійський криміналіст М. А. Уіл-

мер, «злочинці та працівники органів кримінальної юстиції ведуть між собою 

постійну боротьбу за інформацію» [25, с. 27]. 

У ряді держав світу вже підготовлені керівні правові нормативні доку-

менти, що вміщують технічні та процесуальні інструкції стосовно напрямів 

проведення розслідування, а це дозволяє скоротити обʼєм втрачених доказів і 

забезпечити їхню допустимість використання в суді. У відомчих структурах 

Інтерполу створено декілька робочих груп експертів зі злочинності, повʼязаної 

з інформаційними технологіями, які займаються розробкою конкретних засо-

бів програмного забезпечення з метою виявлення визначених злочинів у Інтер-

нет. Наприклад, Європейська робоча група розробила керівний нормативний 

документ по розслідуванню компʼютерної злочинності (існує на CD-ROM), де 

вміщуються інструкції з методики розслідування випадків, повʼязаних із 

компʼютерною злочинністю, описання засобів і методів пошуку й захисту 

електронних матеріалів, а також інформацію про відповідні матеріальні та 

процесуальні правові норми різних держав світу. Для зменшення часу реагу-

вання, повʼязаного з ідентифікацією правопорушника, агентство оборонних 

інформаційних систем DISA (Defense Information Systems Agency) намагається 
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скоротити час реакції з чотирьох годин до чотирьох секунд, що дасть змогу 

вирішити одну із головних проблем відстеження компʼютерних посягань, а 

саме, виявлення джерела вторгнення по телекомунікаційній мережі. DISA вже 

започаткувало систему аналізу вторгнень по мережах у не таємний протокол 

маршрутизації в мережі Інтернет [26, с. 16]. 

Міжнародна Торгова Палата (ICC) організувала спеціальний відділ для 

захисту 7000 компаній в усьому світі від компʼютерних злочинів. Крім ви-

значення методів здійснення атак, відділ надає спеціальну інформацію про 

захист від атак. Також розвивається спеціальна база даних про кримінальні 

дії в інформаційному просторі та налагоджується співробітництво між пра-

воохоронними органами і недержавними організаціями. У Рекомендаціях 

Ради Європи (R(89)9, R(95)13) підкреслюється необхідність створення в рам-

ках національних правоохоронних органів спеціалізованих підрозділів з про-

блем запобігання і протидії компʼютерній злочинності. Такі підрозділи необ-

хідно забезпечити відповідними законами, нормативними актами, укомплек-

тувати підрозділи кіберполіції професійно високо підготовленими кадрами, 

оснастити відповідним технологічним обладнанням і засобами програмного 

забезпечення. 

Із урахуванням існуючих сьогодні в світі міжнародних масштабів теле-

комунікаційних мереж менш ймовірним стає те, що всі елементи кіберзло-

чинності будуть обмежені територією однієї держави. У залежності від від-

ношень між зацікавленими державами, характеру відповідної інформації та 

інших факторів може виникнути потреба в розробці повноважень і процедур 

у спеціальних міжнародних угодах. [27, с.169]. У сучасному міжнародному 

праві сьогодні існує поняття саме обовʼязку держав співпрацювати один з 

одним і ООН. До 1945 року співробітництво окремих держав у світі залежало 

від їхньої доброї волі, але з прийняттям Уставу ООН у міжнародну практику 

ввійшов новий принцип співробітництва держав: «по-перше, підтримувати 

мир і безпеку можна лише шляхом співробітництва в різних сферах міжна-

родного життя; по-друге, сучасні проблеми настільки ускладнилися, що по-

одинці вирішувати їх вже практично неможливо» [28, с. 69].  

Здійснення згідно зі статтями Європейської Конвенції про взаємну до-

помогу в кримінальних справах між державами-членами Європейського 

Союзу [29] спільних дій, при розслідуванні транснаціональних компʼютерних 

злочинів ускладнюються з таких причин: 

 традиційні форми співпраці передбачають письмові клопотання про 

надання правової допомоги, а це повʼязано з втратою часу у випадку роз-

слідування компʼютерних злочинів, що спричиняє втрату доказів внаслідок 

знищення «історичних даних»; 

 виявлення, закріплення, вилучення і дослідження «історичних даних», 

збережених за допомогою компʼютерних мереж є можливим стосовно двох 

держав (держави місця знаходження потерпілої особи і держави, в якій пере-

буває злочинець). Якщо компʼютерне повідомлення проходить через три і 
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більше держав, то надання правової допомоги може затягнутися на тривалий 

час, у результаті чого існує значна ймовірність зміни чи знищення «історич-

них даних»; 

 законами одних держав проводиться розмежування між пошуком і 

перехопленням даних у процесі їхньої передачі та пошуком даних, що збері-

гаються, в той час як у правових системах інших держав чітке розмежування 

відсутнє. 

Входження України до Європейського співтовариства та підписання 

нашою державою 23 листопада 2001 року Європейської Конвенції про кібер-

злочинність, в якій визначені конкретні шляхи взаємодії урядів щодо бороть-

би з ними, сприяло розробці концепції реформування взаємодії правоохорон-

них органів України з правоохоронними органами зарубіжних країн. 

Аналіз основних міжнародних документів правового регулювання ін-

формаційних технологій дозволив зробити висновок про те, що для ефектив-

ної діяльності з метою розслідуванню транснаціональних компʼютерних зло-

чинів необхідно: 

 здійснити уніфікацію кримінального й кримінально-процесуального 

законодавств кожної держави за вчинення компʼютерних злочинів; 

 усунути норми «подвійного права»;  

 удосконалити протокол офіційної правової допомоги для ефектив-

ного розслідування злочинів і вирішення проблеми оперативного отримання 

із-за кордону вилучених й збережених на час надання правової допомоги 

компʼютерної інформації в документованому виді для використання як доказу; 

 передбачити канал звʼязку для забезпечення обслуговування невід-

кладних запитів у будь-який проміжок часу в усіх часових поясах з метою удо-

сконалення системи слідчих і оперативно-розшукових заходів, особливо стосов-

но кримінальних проваджень, які торкаються інтересів декількох держав; 

 запровадити системи ідентифікації для сприяння пошуку компʼю-

терного злочинця за декілька секунд з метою отримання незаперечних дока-

зів його злочинної діяльності; 

 забезпечити обмін адресами операторів мережі/постачальників по-

слуг мережі [31, с. 292]. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

П. Д. Биленчук 

Л. В. Борисова 

В. П. Колонюк 

В данной статье проведен анализ основных международных документов, которые 

обеспечивают правовое регулирование информационных технологий, сделано вывод, что 

конечной целью каждого компьютерного преступления является получение информации, 

которая хранится, передаётся, обрабатывается на компьютере в любом виде (кодирован-

ная или нет) и содержит данные о сферах человеческой деятельности, а также предложены 

пути эффективной деятельности по расследованию транснациональных компьютерных 

преступлений. 

FUNDAMENTALS OF INTERNATIONAL AND REGIONAL JURISDICTION  

OF THE INFORMATION LAW ON COOPERATION OF CYBERTRANTS 

P. Bilenchuk 

L. Borysova 

V. Koloniuk 

 This article analyzes the main international documents of the legal regulation of 

information technologies and concludes that the ultimate goal of each computer crime is to 

obtain information that is stored, transmitted, processed on a computer in any form (coded or 

not) and contains data on spheres of human activity, ways of effective activity on investigation 

of transnational computer crimes are offered as well. 
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ,  

ПРОТИДІЇ І БОРОТЬБИ З ТЕРРОРИЗМОМ 

Розглянуто питання міжнародного співробітництва у сфері боротьби з терориз-

мом та шляхи такого співробітництва. Зазначається, що ефективне міжнародне спів-

робітництво у цій сфері неможливе без скоординованої роботи міжнародної спільноти, 

оскільки характер сучасного тероризму вимагає глобального реагування на його виклики 

на засадах міжнародної співпраці і кооперації. Проаналізовано Резолюцію Генеральної 

асамблеї ООН щодо попередження войовничого екстремізму. Визначені критерії для 

зменшення кількості терористичних проявів і запобігання здійсненню терактів. 

 

 

20 березня 2003 року прийнято Закон України «Про боротьбу з теро-

ризмом» з метою захисту особи, держави і суспільства від тероризму, вияв-

лення та усунення причин і умов, які його породжують. Він визначає правові 

та організаційні основи боротьби з цим небезпечним явищем, повноваження і 

обовʼязки органів виконавчої влади, обʼєднань громадян і організацій, поса-

дових осіб та окремих громадян у цій сфері, порядок координації їх діяльнос-

ті, гарантії правового і соціального захисту громадян у звʼязку із участю у 

боротьбі з тероризмом [1]. 

Окремі питання терористичної діяльності в своїх працях вивчали Воз-

нюк В. С. [2], Гуцало М. Г. [3], Антипенко В. Ф. [4], Шамара О. В. [5]. Але, 

питання щодо висвітлення актуальних проблем боротьби з тероризмом ви-

вчалось лише фрагментарно. 

Метою статті є розкриття змісту міжнародних стандартів та характе-

ристика досвіду іноземних держав щодо запобігання, протидії та боротьби з 

тероризмом, а також визначення перспектив для їх застосування в України. 

Тероризм — явище настільки багатогранне, що постає проблема із ви-

значенням самого терміну «тероризм». В наш час існує понад 100 визначень 

цього явища. Однак, жодне з них не підтримане міжнародною спільнотою як 

загальновизнане. 

Якщо звернутись до етимології слова «тероризм», то стає зрозуміло, що 

воно походить від латинського «terror», що у перекладі означає «жах». Отже, 

це явище покликано вселяти страх та наводити жах на потенційних жертв. 
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Розвиток міжнародного тероризму випереджав антитерористичні зу-

силля держав у минулому столітті і продовжує їх випереджати на початку 

нового століття, що зумовлює необхідність пошуку дієвих шляхів підвищен-

ня ефективності антитерористичного співробітництва держав. 

Тероризм — це всесвітнє лихо, яке не визнає кордонів, національних 

чи релігійних відмінностей. Саме тому міжнародне співтовариство повинне 

розвʼязувати це завдання колективно. Багатоаспектний характер тероризму 

вимагає від держав, для розвʼязання цієї проблеми, брати участь у різних іні-

ціативах політичного, оперативного, концептуального, військового, техноло-

гічного і наукового характеру. 

Ефективне міжнародне співробітництво у сфері боротьби з тероризмом 

з урахуванням цих негативних процесів неможливе без скоординованої робо-

ти міжнародної спільноти, оскільки характер сучасного тероризму вимагає 

глобального реагування на його виклики на засадах міжнародної співпраці й 

кооперації. 

Як правило, міжнародне співробітництво у сфері боротьби з терориз-

мом здійснюється шляхом: 1) встановлення на міжнародному рівні єдиних 

підходів щодо притягнення до кримінальної відповідальності за тероризм та 

його прояви; 2) розробки та укладання міжнародних договорів у сфері бо-

ротьби з тероризмом, прийняття інших міжнародних документів як правової 

основи регулювання діяльності держав, міжнародних організацій у цій сфері. 

У Резолюції Ради ООН з прав людини «Права людини і попередження 

насильницького екстремізму та боротьба з ним» від 2 жовтня 2015 року 

№ 30/15 зазначено, що акти, методи та практика насильницького екстремізму 

у всіх формах і проявах є діяльністю, яка спрямована на підрив здійснення 

прав людини та основних свобод, підрив територіальної цілісності та безпеки 

держав і дестабілізацію легітимно сформованих органів влади; міжнародно-

му співтовариству потрібно зробити необхідні кроки для зміцнення співро-

бітництва у справі щодо запобігання насильницькому екстремізму й боротьбі 

з ним; держави несуть головну відповідальність за запобігання і припинення 

насильницького екстремізму й тероризму в усіх їхніх формах та проявах на 

території, що знаходиться під їхньою юрисдикцією. Така діяльність держав 

має відбуватися у повній відповідності з їхніми міжнародно-правовими зо-

бовʼязаннями, а також з дотриманням належної правової процедури та прин-

ципу верховенства права. 

З метою протидії екстремістській діяльності у світовому масштабі Ге-

неральний секретар ООН розробив План дій щодо попередження войовничо-

го екстремізму, який був затверджений Резолюцією Генеральної асамблеї 

ООН від 12 лютого 2016 року № 70/254. У цьому Плані державам — членам 

ООН рекомендується розробити власні плани дій щодо попередження войов-

ничого екстремізму. При цьому наголошується, що у таких планах особливу 

увагу потрібно зосередити на: 1) проведенні діалогу і запобіганні конфлік-

там; 2) зміцненні належного врядування, правозахисної діяльності й верхо-
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венства права; 3) залученні місцевого населення; 4) розширенні прав та мож-

ливостей молоді; 5) забезпеченні рівності жінок і чоловіків та розширенні 

прав і можливостей жінок; 6) освіті, професійній підготовці та сприянні у 

працевлаштуванні; 7) стратегічній комунікації, зокрема з використанням Ін-

тернету і соціальних мереж. 

Для вирішення стратегічних завдань у зазначених пріоритетних сферах 

Генеральний секретар ООН пропонує застосувати міждисциплінарний підхід, 

заснований на залучені всього суспільства та всіх державних структур до 

процесу усунення факторів, які сприяють войовничому екстремізму. 

У межах Ради Європи також ухвалено низку документів, спрямованих 

на покращення національних та регіональних систем протидії екстремізму. 

Практично, ця діяльність може мати характер співробітництва у сфері 

вироблення єдиної державної політики щодо запобігання тероризму, опера-

тивного обміну інформацією між органами кримінальної юстиції, криміналь-

ного переслідування терористів і притягнення їх до відповідальності. 

Діпак К. Гупта в роботі «Тероризм та політичне насильство: як їх розу-

міти» аналізує кілька обставини, які в основному вважають сприятливими 

для появи терористичних рухів всередині держави: 

1) Бідність. Здавалося б, важко сперечатись, що звʼязок бідності та те-

роризму в державі цілком очевидний. Проте, якщо розглянути учасників те-

рористичних організацій, виявляється, що лише невеликий відсоток терорис-

тів належать до найбідніших верств населення, за правило, це представники 

вищих та середніх класів. Надто що дослідження соціологів у мусульмансь-

кому світі довели, що індивідуальна бідність громадянина дуже слабо коре-

лює з підтримкою терористичних угрупувань. Якщо розглядати бідність не 

як індивідуальну, а як групову проблему суспільства, то найвища кількість 

смертей від терористичних акцій трапляється у країнах, де за межею бідності 

перебувають 20–40 % населення, найменша — 80 %. Тобто, попри усталене 

уявлення, що людська бідність прямо пропорційна ймовірності виникнення 

терористичної організації, це не так. Бідність не є визначальною. 

2) Брак демократичних свобод. Після атак 11.09.2001 адміністрація 

Джорджа Буша швидко знайшла пояснення діям терористів — мовляв «вони 

ненавидять нас за нашу свободу». Проте, якщо розглядати тероризм не лише 

як релігійний екстремізм, легко побачити, що у демократичних Великобри-

танії та Іспанії «доморослі» терористи IRA та ЕТА нічим не кращі за «закор-

донних» екстремістів Аль-Каїди. Якщо подивитись на відверто тоталітарні чи 

авторитарні режими — там кількість терористичних організацій доволі не-

значна (такі країни, як Куба, Китай, СРСР). Водночас від тероризму потер-

пають країни з «сумнівним демократичним режимом» — тобто такі, де дер-

жава забезпечує громадянина лише частиною із «набору» демократичних 

цінностей — наприклад, Росія, Пакистан, Ірак. Отже, не абсолютний брак 

демократичних свобод є визначальним при формуванні терористичних орга-

нізацій у суспільстві. 
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3) Неспроможність влади. Під неспроможністю влади тут розуміється не 

лише «загрузлість» держави в «анархії», неможливість урядів побудувати 

чітку політику, а й наявність великих територій, неконтрольованих цент-

ральним урядом — слабка вертикаль влади на місцях. Тут звʼязок із виник-

ненням терористичних організацій простежується найбільш чітко. Оскільки 

уряд не здатний встановити чіткий контроль та оперативне реагування на міс-

цях, терористичні організації (осередки яких віддаляються від центру у випад-

ку віддалених неконтрольованих територій) мають більше можливостей діяти 

безкарно, відповідно у балансі витрата-прибуток витрата стрімко падає. 

4) Прагнення влади. Найчастіше це прагнення усієї повноти влади. За 

приклад може правити латентний тероризм (найперше — вбивства держав-

них діячів) перед чи не усіма соціальними (буржуазними) революціями пред-

ставниками так званого середнього класу [6, с. 41–54]. 

Незважаючи на причини виникнення цього явища, проблеми боротьби 

з тероризмом з кожним роком все частіше постають перед урядами багатьох 

країн. Останнім часом теракти відбуваються в тих куточках планети, де б 

здавалося неможливо його організувати, адже сили поліції та спецслужб ма-

ють необхідний досвід щодо їх запобігання. 

Проведення огляду місця події, допит свідків чи потенційних свідків 

злочину, організація переслідування «по гарячих слідах», використання но-

вітніх технологій для встановлення місцезнаходження терористичного угру-

пування тощо. Першочергові слідчі (розшукові) дії вимагають високої злаго-

дженості та професіоналізму від правоохоронних органів. 

Ще одна складність, що постає перед правоохоронцями — це вчинення 

злочину терористами-смертниками. В даному випадку важко встановити 

причетність стійких терористичних угруповань до злочинних дій до того ча-

су, поки терористичні організації не візьмуть «відповідальність за проведен-

ня теракту». Терористи відкрито заявляють про себе та про свою діяльність 

використовуючи засоби масової інформації та інтернет простір. 

Як видно зі статистики, останнім часом «набули популярності» вико-

ристання дронів, з приєднаними до літаючого пристрою вибуховими засоба-

ми. Адже встановити, кому належав даний обʼєкт та хто їм управляв, після 

скоєння злочину — неможливо. Полегшують проведення теракту новітні га-

джети, що дозволяють вчиняти певні дії для вчинення злочину, перебуваючи 

на значній відстані від епіцентру події. Все це значно ускладнює проведення 

слідчих (розшукових) заходів. 

Проте, як і багато років тому, найбільшими досягненнями з протидії та 

запобігання тероризму є пильність громадян. Дуже часто спецслужби лікві-

довують пакети з вибухівкою, які помітив випадковий перехожий. Саме ін-

формування населення щодо запобігання терористичних загроз — є однією з 

основних складових боротьби з цим жахливим явищем. Наприклад, в Ізраїлі з 

дитинства навчають тому, щоб громадяни невідкладно, терміново повідомля-

ли про будь-який підозрілий предмет, поведінку особи або групи осіб до по-
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ліцейської дільниці або будь-якому солдату. Проте, постає питання — «Чи 

поборов Ізраїль тероризм? Що треба робити щоб убезпечити громадян твоєї 

країни від загрози тероризму?». Нажаль, ми знаємо відповідь. Треба визнати, 

що на теперішній час тероризм — непоборне явище. Його прояви можна мі-

німізувати, йому можна перешкоджати, проте жодна людина в світі не захи-

щена від загрози стати жертвою теракту. Разом із проблемою боротьби із те-

роризмом постає проблема непоінформованості населення щодо необхідної 

поведінки під час, та після теракту. Це загально урядова проблема. Головним 

ворогом її вирішення є паніка. Дуже багато психолого-психіатричних особ-

ливостей постає при її вирішенні. Кожна людина під час нестандартних, не-

передбачуваних ситуацій реагує по-різному. У кожної людини буде індивіду-

альна реакція на постріли у будівлі. Побіжить чи впаде на підлогу потенційна 

жертва. Як прийняти правильне рішення? Це не проблема пересічного грома-

дянина, це проблема уряду. Громадян не навчили, як потрібно реагувати в 

подібній ситуації. Хоча, навряд серед жертв злочину опиниться лідер країни, 

якому можна висловити своє незадоволення. Кожен опиниться у хаосі терору 

сам на сам. Потрібен чіткий алгоритм дій. Цей алгоритм давно розроблений, 

та чи всі знають його. 

На нашу думку, кожна людина повинна знати, як поводити себе під час 

надзвичайних ситуацій. Тут допоможе досвід передових країн світу. Навіть 

українські діти знають номер екстреного виклику допомоги у США — 911. 

Тому, що це загальнонаціональна програма, щодо поширення інформації 

серед населення. Засоби можуть бути різними. Через ЗМІ, Інтернет-ресурси, 

через кінематограф. Цей успішний досвід варто запозичити і нашій державі. 

Коли навкруги Вас паніка та руйнації, потрібно чітко знати яким українським 

службам потрібно дзвонити. Поліція, МНС, швидка допомога? В Україні вже 

діє загальний номер екстрених служб — 112, проте чи громадяни добре зна-

йомі з ним. Короткий номер екстреного виклику треба популяризувати. На-

селення треба інформувати куди дзвонити, що говорити, якщо вони зіткнули-

ся з проблемою тероризму. 

Правоохоронним органам буде необхідна кожна крихта інформації, яку 

Ви зможете надати. Наприклад, звідки пролунали вибух/постріли та хто їх 

здійснив. Будь-які прикмети терориста можуть стати ключем до розкриття 

злочину. 

Отже, для того щоб мінімізувати кількість жертв серед населення треба 

навчити його правильно поводити себе під час непередбачуваних подій. Для 

цього потрібно проводити не тільки розʼяснювальну роботу, а й забезпечити 

постійну візуалізацію норм та правил поведінки. Наприклад, у громадському 

транспорті доцільно розмістити коротку інформацію з номерами телефонів 

екстрених служб та правилами поведінки під час теракту. Треба навчити лю-

дей правильній поведінці, це допоможе не тільки спецслужбам та уряду окре-

мо взятої країни. Це внесок у боротьбу з тероризмом в глобальному сенсі. 

Кожен розкритий злочин, чи факт його запобігання додає досвіду в скарбнич-
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ку правоохоронних органів. Адже саме від їхнього професіоналізму, швидкос-

ті реакції, сприйняття та реалізації інформації залежить доля багатьох людей. 

Варто згадати, розгубленість та паніку серед правоохоронних органів 

США 11 вересня 2001 року. Жоден громадянин Сполучених штатів не міг 

повірити у свою вразливість перед терором. Поліція не була винятком. Саме 

незлагодженість дій уряду призвела до збільшення кількості жертв серед на-

селення. Проте, варто зазначити, що американці швидко розплутали клубок 

організаторів досі нечуваного в світі теракту. 

Зростання чисельності актів тероризму в сучасних умовах і все жахли-

віші наслідки їх здійснення призводять до того, що деякі держави вважають 

можливим використання будь-яких наявних у їхньому розпорядженні засобів 

для притягнення до відповідальності винних осіб. 

Як відомо, в законодавстві багатьох країн світу тероризм — злочин без 

строку давності. Тобто відповідальність за його вчинення не зникає із пли-

ном часу. 2 травня 2011 року світова спільнота була поінформована про 

вбивство терориста № 1 — Осама бен Ладена. Для родичів та постраждалих 

від подій 11 вересня ця новина була довгоочікуваною. Для терористів — яс-

кравий приклад невідворотності покарання за скоєне. Також США залиша-

ють за собою право наносити збройні удари по базам терористів на території 

тих держав, які їх фінансують чи активно підтримують. При цьому США по-

силаються на право на самооборону. Зазначимо, що Рада Безпеки ООН ви-

знала за США таке право. 

Одним з небагатьох правомірних та ефективних засобів забезпечення 

невідворотності відповідальності за тероризм нині є екстрадиція. Майже всі 

діючі антитерористичні конвенції містять екстрадиційні норми. Іншою під-

ставою для видачі терористів є двосторонні й багатосторонні договори про 

правову допомогу в кримінальних справах взагалі та про видачу, зокрема. У 

таких договорах досить детально обумовлено процесуальні аспекти видачі. 

Крім того, у них визначаються випадки, коли держава, до якої звернено ви-

могу про видачу, може відмовити. Важливим складником інституту екстра-

диції нині є питання дотримання прав осіб, які підлягають видачі, відповідно 

до міжнародних стандартів прав людини. 
На жаль, занадто рано говорити про перемогу над терористичними ор-

ганізаціями, внаслідок ліквідації їх лідера. Очікування на послаблення дис-

ципліни всередині угрупувань від міжусобицьких чвар не виправдовують 

себе. Навпаки, останнім часом спостерігається тенденція до розширення те-

роризму від маленьких груп до їх незбагненної чисельності. Тепер вони кли-

чуть себе не терористичними організаціями, а терористичними державами, 

що свідчить про чітку ієрархію, взаємозамінність та управління. Для бороть-

би з цим явищем створюються міжнародні коаліції для консолідації сил та 

досвіду для його подолання. 

Для того, щоб викоренити зло, треба знайти першопричину. Треба 

знайти джерело існування терористів. Це не тільки питання фінансування. 
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Можна дійти висновку про те, що зменшення кількості терористичних 

проявів і запобігання здійсненню терактів є можливими за умови кваліфіко-

ваної протидії спеціальних сил і засобів. Україні слід активніше використо-

вувати позитивний зарубіжний досвід у сфері боротьби з актами міжнарод-

ного тероризму. Крім того, доцільно звернути увагу й на ступінь приведення 

українського кримінального законодавства у відповідність з її міжнародними 

зобовʼязаннями. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ОПЫТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ, 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 

О. С. Мазур 

Д. О. Лукьяненко 

Рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере борьбы с террориз-

мом и пути такого сотрудничества. Отмечается, что эффективное международное сотруд-

ничество в этой сфере невозможно без скоординированной работы международного сооб-

щества, поскольку характер современного терроризма требует глобального реагирования 

на его вызовы на принципах международного сотрудничества и кооперации. Проанализи-

рованы Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по предупреждению воинствующего 

экстремизма. 

Проанализированы обстоятельства, которые в основном считают благоприятными 

для появления террористических движений внутри государства. 

Исследован опыт передовых стран мира по поводу того, что должен знать каждый 

человек, как вести себя во время чрезвычайных ситуаций. Например, в Соединенных 

Штатах Америки действует номер экстренного вызова — 911 который знают абсолютно 

все. Это общенациональная программа, по распространению информации среди населе-

ния. Средства могут быть разными. Через СМИ, Интернет-ресурсы, через кинематограф. 

Этот успешный опыт стоит перенять и нашему государству. Когда вокруг паника и раз-

рушения, нужно четко знать каким украинским службам нужно звонить: в Полицию, МЧС 

или скорую помощь. В Украине уже действует общий номер экстренных служб — 112, 

однако граждане плохо с ним знакомы. Короткий номер экстренного вызова надо популя-

ризировать. Население надо информировать куда звонить, что говорить, если они столк-

нулись с проблемой терроризма. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Отмечается, что для минимизации количества жертв среди населения надо научить 

его правильно вести себя во время непредвиденных событий. 

Определены критерии для уменьшения количества террористических проявлений и 

предотвращению совершения терактов. 

INTERNATIONAL STANDARDS AND PRACTICES OF PREVENTING, 

COUNTERING AND COMBATING TERRORISM 

O. Mazur 

D. Lukianenko 

The issues of international cooperation in the field of combating terrorism and ways of 

such cooperation are considered. It is noted that effective international cooperation in this field is 

impossible without the coordinated work of the international community, since the nature of 

modern terrorism requires a global response to its challenges on the principles of international 

cooperation. The resolution of the UN General Assembly on the prevention of militant 

extremism is analyzed. 

The issues of international cooperation in the fight against terrorism and ways of such 

cooperation are also discussed. It is noted that effective international cooperation in this sphere is 

impossible without the coordinated work of the international community, as the nature of 

modern terrorism requires a global response; it calls on the principles of international 

collaboration. The Resolution of the UN General Assembly on preventing violent extremism is 

analyzed as well. 

The circumstances, which are generally considered favorable for the emergence of 

terrorist movements within the state, are analyzed. 

The experience of the advanced countries of the world about the fact that everyone 

should know how to behave during emergencies is studied. For example, in the United States of 

America operates the emergency number — 911 well-known for everyone. This is a national 

program to disseminate information among the population. The means may be different: through 

the media, the Internet resources etc. This successful experience we have to adapt to our state. 

When there is panic and destruction, you need to clearly know what Ukrainian services need to 

call in the Police, emergency or ambulance. In Ukraine, there is already a general emergency 

number 112, but the people are not familiar with it. The short number of the emergency call must 

be popularized. The population should be informed where to call, what to say if they are faced 

with the problem of terrorism. 

It is noted that in order to minimize the number of casualties among the population, it is 

necessary to teach him how to behave properly during unforeseen events. 

The criteria for reducing the number of terrorist manifestations and preventing the 

commission of terrorist acts are determined. 
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У статті здійснено аналіз тактики і методики розслідування корупційних злочи-

нів. Охарактеризовані існуючі неузгодженості та розбіжності між кримінально-
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правовими та кримінально-процесуальними нормами, які ускладнюють доказування у 

кримінальних провадженнях про корупційні злочини. Визначено значення цифрових доказів 

та компютерно-технічної експертизи для доведення винуватості чи причетності особи 

до корупції. 

 

Сучасний стан корупції в Україні багато в чому зумовлений тенденціями, 

які давно намічалися, і є наслідками перехідного етапу від тоталітарної форми 

правління до демократичної. Особливе місце у протидії цьому негативному 

явищу посідає розслідування корупційних злочинів, його методика і тактика. 

За останні роки активізувалася робота над розробкою теоретичних до-

сліджень з проблем розслідування злочинів, повʼязаних з корупцією. Зокре-

ма, поняття корупції та корупційних злочинів, в різні роки розглядалися у 

наукових працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених: Л. В. Багрій-

Шахматов, О. В. Баулін, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, О. М. Васильєв, В. І. Га-

лаган, О. Г. Гельманов, М. І. Данилюк, М. В. Даньшин, С. М. Завʼялов, 

Г. Г. Зуйков, Н. В. Кимлик, Н. І. Клименко, В. М. Карагодін, Г. В. Костильо-

ва, О. М. Костенко, Н. В. Кручиніна, А. М. Кустов, В. П. Лавров, В. К. Лиси-

ченко, І. М. Лузгін, М. І. Мельник, М. М. Милованова, Я. Є. Мишков, Є. В. Не-

вмержицький, А. І. Редька, В. В. Трухачов, С. П. Чичиркіна, П. В. Цимбал, 

В. Ю. Шепітько та ін.  

Однак, сучасна правова наука потребує досліджень розслідування ко-

рупційних злочинів, з урахуванням нового антикорупційного та криміналь-

ного процесуального законодавства. Основними напрямами прийнятих до 

вітчизняного антикорупційного законодавства змін є приведення його у від-

повідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 

1999 року [1], зокрема поширення кримінальної відповідальності за коруп-

ційні правопорушення, виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового 

режиму для України, зокрема запровадження відповідальності юридичних 

осіб за порушення антикорупційного законодавства, а також виконання ре-

комендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) щодо ім-

плементації Конвенції ООН проти корупції 2003 року [2]. 

Необхідно відзначити, що з прийняттям закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного 

законодавства у відповідність зі стандартами Кримінальної конвенції про бо-

ротьбу з корупцією» від 18 квітня 2013 з кримінального кодексу України ви-

ключено поняття «хабар», яке замінено «неправомірною вигодою» [3]. Втім, 

такий вибір законодавця більш обумовлений регіональним сприйняттям ха-

бара як матеріальної категорії, на відміну від неправомірної вигоди, яка може 

мати і нематеріальний характер. У свою чергу аналізовані конвенції Ради Єв-

ропи та ООН передбачають термін «хабар», трактуючи його як неправомірну 

перевагу. Ці положення закріплені в статті 2 Конвенції Ради Європи та статті 

15 Конвенції ООН [1; 2]. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Неправомірна перевага може, за своєю природою, бути грошовою або 

негрошовою. Таким чином, неправомірною перевагою можуть бути гроші, 

позика, акції компанії, подорож, частування, сексуальні послуги, місце в 

школі для дитини посадової особи або підвищення по службі за умови, що 

воно ставить посадову особу в краще становище, ніж до скоєння злочину. 

При цьому конвенції не вимагають, щоб дії або бездіяльність посадової 

особи були незаконними або порушували його службові обовʼязки. Іншими 

словами, прийняття посадовою особою хабара в обмін на вчинення дії або 

бездіяльність, які, як такі, не суперечать закону, все одно вважатимуться зло-

чином. Наприклад, відповідно до Конвенції ОЕСР злочин скоєно, якщо ком-

панія запропонувала або дала хабар для отримання контракту в ході конкур-

су, незалежно від того, чи була відповідна компанія найкращим кандидатом у 

конкурсі і могла б отримати цей контракт на законних підставах [4]. 

Отже, важливим є включення навіть формально законних дій у перелік 

корупційних, тому що терпимість до такого роду корупції підриває репута-

цію і довіру суспільства до державної служби. Зокрема, слід включити також 

і хабарі з метою забезпечення неупередженого рішення посадовою особою, 

незалежно від того, чи вважається це протизаконною дією або порушенням 

посадових обовʼязків. На жаль, багато країн Стамбульського плану дій забо-

роняють тільки хабарі в обмін на виконання службовою особою дій, що є не-

законними або суперечать інтересам державної служби. Цим країнам слід 

розглянути можливість усунення такої вимоги, або зробити незаконність дій 

підкупленої посадової особи обтяжуючою вину обставиною. 

У даному випадку ключовим для відповідності кримінально-правової 

політики у сфері протидії корупційній злочинності України міжнародним 

стандартам є змістовне наповнення кримінально-караних корупційних діянь 

посадових осіб. У звʼязку з чим, можна не погодитися з виключенням із укра-

їнського законодавства традиційного для вітчизняного та зарубіжного кримі-

нального права поняття «хабар». Термін «неправомірна вигода» в силу своєї 

новизни у КК України та інших культурно-історичних факторів не має для 

громадян такого смислового значення як «хабар». При цьому аналізовані 

Конвенції Ради Європи та ООН містять саме термін «хабар», що свідчить про 

визнання його як міжнародного стандарту у сфері протидії корупції. 

Крім того ці Конвенції розмежували поняття «обіцянка», «пропозиція» 

і «надання» хабара, що також у даний час закріплено в національному зако-

нодавстві (п. 3 примітки ст. 354 КК України) [5]. «Пропозиція» відбувається, 

коли хабародавець повідомляє, що він готовий дати хабар. «Обіцянка» має 

відношення до ситуації, в якій хабародавець домовляється з посадовою осо-

бою про дачу хабара з повідомленням про час, місце та спосіб. «Надання» 

відбувається тоді, коли хабародавець насправді передає неправомірну пере-

вагу. В усіх країнах Стамбульського плану дій криміналізоване давання ха-

бара, але у багатьох з них обіцянка хабара не кваліфікується як повний склад 

кримінального злочину. Деякі країни криміналізували «підготовку» або 

Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів
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«спробу» підкупу, що охоплює далеко не всі випадки пропозиції чи обіцянки 

хабара. Наприклад, суди деяких країн можуть визнати, що усне пропонуван-

ня хабара нерівнозначно спробі підкупу; хабародавцю необхідно вчинити 

подальші дії перш, ніж його дію буде кваліфіковано як злочин: наприклад, 

зняти гроші для хабара в банку. Для України з 2013 р., після внесення вище-

вказаних змін до ст. 368 КК «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди посадовою особою» [5], дане суспільно-небезпечне ді-

яння можна віднести до усіченого складу злочину. Таким чином, досягнення 

домовленості (угоди) між хабародавцем і посадовою особою про неправомір-

ну вигоду є вже достатнім для кваліфікації закінченого злочину. У наукових 

колах йде дискусія про криміналізацію наміру, що суперечить основним 

принципам кримінального права. З такою оцінкою зазначених змін можемо 

погодитися частково. Оскільки якраз максимальне виключення для посадо-

вих осіб будь-яких можливостей корупційної поведінки є пріоритетним на-

прямком у кримінально-правовій політиці держави. Однак слід зазначити, що 

при наявних на сьогодні у національному законодавстві кримінально-про-

цесуальних норм дієвість і результативність такого усіченого складу злочину 

не можлива. Наприклад, досягнення усної домовленості про хабар можна 

довести за допомогою негласних слідчих (розшукових) дій. У встановленому 

законом порядку велика частина негласних слідчих (розшукових) дій, зокре-

ма «Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи», «Спостереження за особою, річчю або місцем», «Моніторинг банків-

ських рахунків», «Аудіо-, відеоконтроль місця», «Контроль за вчиненням 

злочину» (ст.ст. 267, 269, 269–1, 270, 271 КПК України) проводяться виключ-

но у кримінальному провадженні по тяжким або особливо тяжким злочинам [6]. 

Слід зазначити, що з переліку корупційних злочинів, передбачених у 

примітці ст. 45 КК України половина даних складів суспільно-небезпечних 

діянь відносяться до нетяжких або середньої тяжкості злочинів, а саме: ч. 2 і 

ч. 3 ст. 191, ст. 320, ч. 2 і ч. 3 ст. 357, а також ст. 210, ст. 354, ч. 1 ст. 364, ч. 1 

ст. 364–1, ч. 1 і ч. 2 ст. 365–2, ч. 1 ст. 368, ч. 1 і ч. 2 ст. 368–2, ч. 1–3 ст. 368–3, 

ч. 1–3 ст. 368–4, ч. 1 і ч. 2 ст. 369, ч. 1–2 369–2. Друга частина з них дійсно є 

тяжкими або особливо тяжкими, зокрема: ст. 262, ст. 308, ст. 312, ст. 313, 

ст. 410, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364–1, ч. 3 ст. 365–2, ч. 2–4 ст. 368, ч. 3 ст. 368–2, 

ч. 4 ст. 368–3, ч. 4 ст. 368–4, ч. 3 і ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 369–2 КК України [6]. 

Таким чином, для доведення значної кількості корупційних діянь не можуть 

бути використані зазначені негласні слідчі (розшукові) дії. Це свідчить про 

неузгодженість матеріальних і процесуальних норм, що негативно познача-

ється, безпосередньо, на кримінально-правовій політиці протидії корупційній 

злочинності в Україні. 

Аналізуючи відповідність зазначеного виду політики міжнародним 

стандартам, необхідно звернути увагу на різне трактування деяких термінів. 

Передбачений Конвенціями Ради Європи (ст. 3) і ООН (ст. 15) термін 

«solicitation» має невірний переклад з англійської як «вимагання», правиль-
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ним слід вважати переклад — «прохання», «випрошування» або «вимога» [1; 

2]. Усі країни Стамбульського плану дій криміналізували отримання або 

прийняття хабара, але багато хто не кваліфікував вимагання чи прохання ха-

бара як повний склад злочину. Деякі країни для усунення прогалин поклада-

ються на кваліфікацію вимагання та провокації. Цього може виявитися недо-

статньо, так як вимагання чи прохання хабара не завжди рівнозначні здир-

ництву або провокації, наприклад, прохання чи вимога не містить загрози 

нанесення шкоди. 

Діючі норми КК України передбачають вимагання у складах корупцій-

них злочинів як додаткову кваліфікуючу ознаку, що свідчить про відповід-

ність норм національного законодавства міжнародним стандартам зазначе-

ним у розглянутих Конвенціях. Оскільки раніше для кваліфікації хабара було 

обовʼязково довести факт вимагання її посадовою особою, що сприяло уник-

ненню кримінальної відповідальності у більшій частині подібних випадків. 

Крім того, простежується спрямованість на виконання ще одного між-

народного стандарту по боротьбі з корупцією — кримінально караний актив-

ний підкуп посадової особи. Останні зміни до національного законодавства 

передбачають виключення «вимагання» з переліку умов, які можуть сприяти 

звільненню хабародавця від кримінальної відповідальності. 

Досить значущим в переліку міжнародних стандартів є закріплення у 

національному законодавстві кримінальної відповідальності за зловживання 

впливом в корисливих цілях (ст. 12 Конвенції Ради Європи та ст. 18.1 Кон-

венції ООН) [1; 2]. Одержувач може і не бути посадовою особою. Посадова 

особа, яка приймає рішення може також не знати про злочин. Таким чином, 

кваліфікація складу відноситься не до посадової особи, а «до тих осіб, які 

знаходяться поблизу від влади і намагаються отримувати користь із своєї 

ситуації» шляхом впливу на особу, що приймає рішення. З цього випливає, 

що кваліфікація злочину належить до так званої «фонової корупції». 

Однією з проблем, яка часто згадується у відношенні зловживання 

впливом в корисливих цілях, це складність встановлення відмінності між цим 

злочином і законними формами лобіювання. Конвенція Ради Європи визна-

чає це розходження шляхом криміналізації тільки «неправомірного зловжи-

вання» впливом, тобто, той, хто «торгує» впливом повинен мати злочинний 

умисел. Подібним чином, кваліфікація злочину згідно з Конвенцією ООН 

поширюється тільки на тих, хто «зловживає» своїм впливом [1; 2]. 

У даному випадку КК України не містить норм про неправомірне ло-

біювання. Цей напрямок є стратегічним для державної антикорупційної полі-

тики в Україні і його виконання передбачається у перспективі у законі про 

Антикорупційну стратегію на 2014–2017 роки, прийнятому 14 жовтня 2014 р. 

[7]. Втім, незважаючи на фактичне завершення терміну, який означено у за-

коні, до сьогодні відповідних законодавчих норм чи змін не прийнято. 

Конвенції Ради Європи та ООН містять положення, що стосуються до-

даткових злочинів, повʼязаних з корупцією (з яких тільки деякі є обовʼязко-
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вими), розглядаючи їх приділимо увагу відповідності національного законо-

давства зазначеним міжнародним стандартам. Порівняльний аналіз можли-

вий на підставі закріпленого у примітці ст. 45 КК України переліку статей 

віднесених до корупційних злочинів [5]. Отже, розкрадання, неправомірне 

привласнення або інше нецільове використання власності державним поса-

довцем передбачене ст. 17 Конвенції ООН як обовʼязкове, враховано і закріп-

лено (ст. 191 КК України). Зловживання службовим становищем у ст. 19 

Конвенції ООН є факультативною нормою, в українському законодавстві 

входить до переліку корупційних злочинів як передбачене ст. 364 КК Укра-

їни, тобто є обовʼязковою нормою. Аналогічно незаконне збагачення (ст. 20 

Конвенції ООН — факультативна норма), закріплено як обовʼязкова нор-

ма — ст. 368–2 КК України. Підкуп у приватному секторі, або «хабарництво 

серед учасників приватного сектора» (Конвенція Ради Європи ст. ст. 7 та 8 — 

обовʼязкові; Конвенція ООН ст. 21 — факультативна), закріплено як обовʼяз-

кова норма — ст. 368–3 КК України. Розкрадання майна у приватному секто-

рі (Конвенція ООН ст. 22 — факультативна), відсутня у переліку корупцій-

них злочинів України. Приховування майна, отриманого завдяки корупції 

(Конвенція ООН ст. 24 — факультативна), відсутня у переліку корупційних 

злочинів України. Перешкоджання відправленню правосуддя (Конвенція 

ООН ст. 25 — обовʼязкова), відсутня у переліку корупційних злочинів Украї-

ни. Таким чином, тільки один злочин вказаний у Конвенції ООН як обовʼяз-

кова норма відсутній у переліку корупційних злочинів України — пе-

решкоджання відправленню правосуддя. 

Усього примітка до ст. 45 КК України містить перелік 14 окремих ста-

тей, які обʼєднані єдиним терміном «корупційні злочини». Безперечно, що з 

одного боку вони є різноплановими, тому і тактика та методика їх розсліду-

вання матиме багато особливостей та відмінностей. Хотілося сказати про ті 

тактико-методичні елементи розслідування, які обʼєднують зазначені злочини.  

Варто зазначити, що початковий етап будь-якого розслідування — це 

важливий напрямок роботи, спрямований на збирання фактичних даних, які в 

подальшому мають стати достатніми для прийняття рішення у провадженні. 

У даному випадку особливостями діяльності слідчого буде швидкість реагу-

вання на докази, які можуть бути знищеними, спрямування зусиль на роз-

криття правопорушення «по гарячих слідах», встановлення та затримання 

винних [8, С. 102]. 

Якщо кілька років тому науковці називали такий класичний алгоритм 

слідчих дій на початковому етапі розслідування корупційних правопору-

шень: 1) виїмка і огляд документів; 2) обшук за місцем роботи і проживання; 

3) допит посадової особи; 4) очні ставки; 5) призначення експертиз [9, С. 263].  

На теперішній час очевидним є недостатність такого набору дій, і сьо-

годення вимагає як раз таки попереднього проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, з метою викриття злочинних домовленостей щодо отри-

мання неправомірної вигоди посадовцем. Крім того, особливого значення на 
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теперішній час набувають саме компʼютерно-технічні експертизи, які дозво-

ляють здійснити перевірку цифрових даних підкупленої посадової особи.  

У наукових джерелах зарубіжних країн широкого застосування набув 

термін «digital evidence» (цифрові докази), під якими розуміють будь-які збе-

режені дані або дані, що передаються з використанням компʼютера і підтри-

мують або спростовують намір чи алібі. Цифрові дані виявляються дуже ко-

рисними при розслідуванні злочинів, оскільки є текстовою, графічною, зву-

ковою та відеоінформацією [10].  

Експертами Scientific Working Group on Digital Evidence було запропо-

новано під терміном «цифрові докази» розуміти будь-яку інформацію дока-

зового значення, яка зафіксована чи передана у цифровій формі [11]. 

Саме тому сьогодні можна говорити про існування «цифрових дока-

зів», під якими розуміються фактичні дані, що представлені у цифровій (дис-

кретній) формі та зафіксовані на будь-якому типі носія та після обробки ЕОМ 

стають доступними для сприйняття людиною. При цьому, обовʼязковою 

ознакою цифрового доказу є конвергентність, під якою розуміється здатність 

одиничного доказу входити у сукупність інших доказів і набувати у звʼязку з 

цим доказового значення [12]. 

Під час аналізу слідчої ситуації, слідчий повинен враховувати всі чин-

ники, що обумовлюють її виникнення, однак вихідними і визначальними бу-

дуть компоненти інформаційного характеру, які найперше обумовлюють 

спрямування і зміст наступних його дій [13, С. 66]. У подальшому під час 

розслідування корупційних злочинів можуть призначатися різні види судо-

вих експертиз, зокрема: судово-економічна — для перевірки фінансових і 

господарських операцій підприємства, організації або окремих посадових 

осіб; для перевірки промислового, товарного, фінансового планування, від-

повідності звіту установи дійсності; судово-товарознавча — встановлення 

якості готових промислових і продовольчих товарів, їхня сортність, вартість; 

судово-технічна — для зʼясування причин порушень технологічних процесів, 

термінів будівництва тощо; криміналістична (техніко-криміналістична) — 

дослідження документів; а також почеркознавча, авторознавча, фоноскопічна 

та інші спеціалізовані експертизи. В разі необхідності під час розслідування 

корупційних злочинів проводиться слідчий експеримент, предʼявлення особи 

чи речей для впізнання та інші слідчі дії. Забезпечення використання тактич-

них прийомів в ході слідства у справах про корупційні злочини забезпечить 

можливість закінчити досудове розслідування складанням обвинувального 

акту та належний процес розгляду справи в суді [13, С. 68–69]. 

Отже, тактика і методика розслідування корупційних злочинів на сьо-

годнішній день залежать від внесення змін до національного законодавства у 

частині закріплення у КПК України реальної можливості доказування усіче-

них складів корупційних злочинів, тобто проведення контролю за вчиненням 

корупційних злочинів без привʼязування до ступеня тяжкості. Крім того, по-

руч із такими змінами необхідним є кардинальний перегляд ставлення до 
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цифрових доказів та їх експертне дослідження і визнання у суді. Без враху-

вання на законодавчому рівні указаних нововведень багато в чому протидія 

корупції в Україні носитиме декларативний характер.  
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ТАКТИКА И МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ  

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

И. Е. Мезенцева  

В статье раскрыто тактико-методические элементы расследования, которые 

объединяют коррупционные преступления. Поскольку в уголовном кодексе Украины в 

примечании ст. 45 содержится перечень из 14 отдельных статей, которые отнесены к 

«коррупционным преступлениям». С одной стороны они разноплановые, поэтому и так-

тика и методика их расследования имеет много особенностей и различий. Достижение до-

говоренности (соглашения) о неправомерной выгоде между лицом, ее предлагающим (так 

называемым взяткодателем) и должностным лицом является уже достаточным для квали-

фикации оконченного преступления. Однако при имеющихся в украинском законода-

тельстве уголовно-процессуальных нормах отсутствует действенность и результативность 

такого усеченного состава преступления. Достижение устной договоренности о непра-

вомерной выгоде (взятке) можно доказать с помощью негласных следственных (розыс-

кных) действий, в частности «Обследование публично недоступных мест, жилища или 

иного владения лица», «Наблюдение за лицом, вещью или местом», «Мониторинг бан-

ковских счетов», «Аудио-, видеоконтроль места», «Контроль за совершением преступ-

ления» (статьи 267, 269, 269–1, 270 271 уголовного процессуального кодекса Украины). 

Впрочем, для доказательства значительного количества коррупционных деяний не могут 

быть использованы негласные следственные (розыскные) действия, поскольку проводятся 

исключительно по уголовным делам (производствам) по тяжким или особо тяжким прес-

туплениям, а почти 50% из перечня статей примечания ст. 45 уголовного кодекса Украи-

ны, которые закрепляют коррупционные преступления не имеют соответствующей степе-

ни тяжести. Это свидетельствует о несогласованности материальных и процессуальных 

норм, что негативно сказывается непосредственно на уголовно-правовой политике проти-

водействия коррупционной преступности в Украине.  

Классический алгоритм следственных действий на первоначальном этапе рассле-

дования коррупционных правонарушений состоит из: 1) выемки и осмотра документов; 

2) обыска по месту работы и жительства; 3) допроса должностного лица; 4) очных ставок; 

5) назначения экспертиз, но нуждается в дополнении. Предварительного проведения не-

гласных следственных (розыскных) действий с целью разоблачения преступных догово-

ренностей о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Компьютерно-

технические экспертизы позволяют осуществить проверку цифровых данных «digital 

evidence» (цифровые доказательства), под которыми понимают любые сохраненные дан-

ные или данные, передаваемые с использованием компьютера, которые поддерживают 

либо опровергают намерение или алиби подкупленного должностного лица.  

TACTICS AND METHOD OF CORRUPTION CRIMES INVESTIGATION 

I. Mezentseva 

The article deals with tactical and methodological elements of the investigation, which 

unite corruption crimes. The Criminal Code of Ukraine in the note of Article 45 contains a list of 

14 separate articles that are classified as “corruption crimes”. On the one hand, they are diverse, 

so the tactics and methods of their investigation have many features and differences. The 

achievement of an agreement on the undue profit between the person offering it (the so-called 

bribe-taker) and the official is already sufficient for the qualification of the completed crime. 

However, with the criminal procedure norms available in the Ukrainian legislation, the 
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efficiency and effectiveness of such a truncated part of the crime is absent. The achievement of 

an oral agreement on wrongful gains (bribes) can be proved with the help of secret investigative 

actions, in particular “Survey of publicly inaccessible places, dwelling or other possession of a 

person”, “Monitoring a person, thing or place”, “Monitoring bank accounts”, “Audio, video 

control of the place”, “Control over the commission of a crime” (Articles 267, 269, 269–1, 270 

271 of the Criminal Procedure Code of Ukraine). However, for the purpose of proving a 

significant number of corruption acts, secret investigative actions cannot be used, since they are 

conducted solely in criminal cases (proceedings) for serious or particularly serious crimes, and 

almost 50% of the list of articles of the note in Article 45 of the Criminal Code of Ukraine, 

which fix the corruption offenses, do not have a corresponding degree of severity. This indicates 

the inconsistency of material and procedural norms, which has a negative impact on the criminal 

policy of counteracting corruption crime in Ukraine.  

The classic algorithm of investigative actions at the initial stage of investigation of 

corruption offenses: 1) extracting and reviewing documents; 2) search by place of work and 

residence; 3) interrogation of an official; 4) spot rates; 5) the appointment of the examinations 

needs to be completed. Preliminary conduct of secret investigative actions in order to expose 

criminal agreements on obtaining an undue advantage by an official is made as well. Computer 

technical examinations allow digital evidence “digital evidence” to be validated, understood as 

any stored data or data transmitted using a computer and support or refute the intention or alibi 

of a bribed official.  
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У вказаній статті представлено особливості вибухотехнічного забезпечення роз-

слідування інцидентів повʼязаних із саморобними вибуховими пристроями, комплексне ви-

користання всіх дієвих техніко-криміналістичних засобів, які перебувають на озброєнні 

як вітчизняних так і зарубіжних органів правопорядку. Розслідування подій повʼязаних із 

вибуховими пристроями, окремі напрямки вибухотехнічного забезпечення розслідування 

інцидентів повʼязаних із саморобними вибуховими пристроями. 
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Трагічні події, що відбуваються протягом останнього часу на Сході 

України, призвели до різкого посилення загрози застосування саморобних 

вибухових пристроїв (далі — СВП) у злочинних цілях. 

За інформацією першого заступника Голови Спеціальної моніторинго-

вої місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга: лише протягом 2016 року 141 

мирний житель Донбасу постраждав у результаті детонації вибухових при-

строїв, це 96 людей, які отримали поранення та 45, що загинули. Значний від-

соток цих жертв (як дорослих так і дітей) спричинили саме СВП [1]. 

Разом з тим, СВП, що застосовуються незаконними збройними форму-

ваннями окремих районів Донецької та Луганської областей, вирізняються 

величезною різноманітністю типів запобіжно-виконавчих механізмів, форм 

корпусу, способів маскування, радіуса ураження тощо. Їх особливістю є не-

передбачуваність у прогнозуванні моменту і порядку спрацьовування, а 

також потужності вибуху. Складність виявлення, нейтралізації та досліджен-

ня СВП полягає ще й у тому, що такі пристрої як правило є неповторними за 

конструкцією та використаними матеріалами і не завжди можуть бути доско-

нало описані і вивчені фахівцями з їх знешкодження. Кожний СВП має свої 

особливості, притаманні тільки йому, часто маскується під звичайні предме-

ти побуту. 

Водночас, терористичні організації так званих ЛНР та ДНР залучають 

до виготовлення СВП фахівців-радіолюбителів, піротехніків, людей, які в 

свій час працювали вибухотехніками на шахтах, колишніх військових, осіб, 

які пройшли підготовку у тренувальних таборах на території Російської Фе-

дерації, найманців та інших осіб здатних виготовити вибуховий пристрій чи 

окремі його елементи [2, с. 222]. 

У звʼязку з цим існує низка проблемних питань щодо створення ефек-

тивної системи протидії саморобним вибуховим пристроям, одним з ключо-

вих компонентів якої є техніко-криміналістичне забезпечення розслідування 

СВП-інцидентів11. 

Окремим проблемам теорії та практики криміналістичного забезпечен-

ня розслідування злочинів, вчинених із застосуванням вибухових пристроїв 

(в т.ч. саморобних), присвятили свої праці Б. А. Алієв, В. П. Бахін, Т. М. Буль-

ба, О. А. Буханченко, В. О. Волинський, О. Ф. Волинський, В. Г. Гончаренко, 

І. В. Гора, В. В. Гудков, Є. В. Давидов, Ю. М. Дільдін, Д. А. Ісхізов, А. В. Іщен-

ко, О. М. Зацепін, М. В. Кобець, В. А. Колесник, С. М. Колотушкін, Р. В. Ко-

місарчук, А. В. Кофанов, М. О. Ленко, М. А. Михайлов, І. Д. Моторний, 

І. Б. Неділько, В. П. Оніщенко, В. І. Пащенко, Ю. П. Приходько, В. О. Федо-

ренко та інші вчені-криміналісти. 

                                                         
11 СВП-інцидент — це будь-який випадок, що повʼязаний із застосуванням СВП 

або його компонентів, який може заподіяти істотну шкоду, тяжкі наслідки чи створити 

загрозу такого заподіяння. 
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Незважаючи на значну кількість праць вітчизняних та зарубіжних нау-

ковців, існує нагальна потреба в дослідженні сучасного досвіду використання 

криміналістичної техніки при огляді місця події у разі виявлення СВП, а 

також необхідність вивчення практики техніко-криміналістичного забезпе-

чення розслідування СВП-інцидентів в країнах-членах НАТО. 

Метою статті є комплексне дослідження сучасних можливостей вико-

ристання криміналістичної техніки при розслідуванні кримінальних правопо-

рушень, повʼязаних з СВП, зарубіжний досвід техніко-криміналістичного за-

безпечення такого розслідування, виявлення способів підвищення та удоско-

налення ефективної роботи в умовах сьогодення. 

Важливою умовою ефективного розкриття й розслідування терорис-

тичних актів чи інших злочинів, вчинених з використанням СВП є своєчасне 

здійснення заходів щодо виявлення СВП, їх вилучення та попереднього до-

слідження. Повнота, оперативність і адресність дій по отриманню пошукової 

й доказової інформації — необхідні компоненти успіху в розслідуванні. Чим 

більше корисної інформації про СВП-інцидент одержать слідчий і оператив-

ний працівник, тим реальніше шанси на те, що злочин буде розкрито, а вин-

ний покараний. 

Попереднє дослідження СВП — це важливі й необхідні дії групи роз-

мінування (в складі саперів/вибухотехніків або піротехніків), які полягають у 

зовнішньому огляді, фотографуванні та описі елементів конструкції вибухо-

вого пристрою з метою отримання детальної інформації про його будову і 

принцип дії. За умови детального дослідження СВП можна отримати вичерп-

ну інформацію про принцип дії вибухового пристрою, можливості його 

знешкодження, транспортування, можливі наслідки вибуху, мету встанов-

лення та особу, яка виготовила чи встановила вибуховий пристрій. Зверта-

ється увага на необхідність традиційних криміналістичних досліджень, за 

допомогою яких можна виявити сліди папілярних візерунків та інших іден-

тифікуючих слідів осіб причетних до виготовлення чи встановлення СВП. 

Вибуховий пристрій та повʼязані з ним сліди розглядаються не лише як 

джерела доказів, але і як носії значного обсягу розшукової інформації, що 

допомагає звузити коло пошуку, полегшує й прискорює розшук причетних 

до розслідуваної події осіб. 

Корисною, з огляду на переймання сучасного досвіду техніко-криміна-

лістичного забезпечення розслідування інцидентів з вибухонебезпечними 

предметами, є методична література підготовлена згідно стандартів НАТО 

канадськими фахівцями для потреб інженерно-саперних підрозділів Зброй-

них сил України. В методичному посібнику, зокрема, міститься детальна ре-

гламентація процедури збору доказів на місці події, фотографування, зняття 

відбитків пальців, збирання біометричних зразків для наступного ДНК-про-

філювання тощо [3, с. 89–96]. 

Слід звернути увагу на принципові вимоги зазначені в указаному по-

сібнику, наприклад для попереднього дослідження та знешкодження СВП, де 
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оператор (сапер ЗСУ) повинен максимально застосовувати технічні засоби 

дистанційного виявлення та нейтралізації. У такому випадку доцільно вико-

ристовувати робото-технічні комплекси типу «CALIBER MK4 Large EOD» 

компанії «ICOR Technology Inc.» або «510 PackBot» чи навіть «710 Kobra» 

компанії «Endeavor Robotics». З їх допомогою оператор може з безпечної від-

стані не лише сфотографувати обʼєкт та записати відео, а й вилучити сліди 

біологічного походження, що могли належати особі, яка споряджала та/або 

встановлювала СВП. Також для дистанційного виконання робіт зі знешко-

дження вибухового пристрою силами сапера призначений телескопічний ма-

ніпулятор для роботи з СВП (типу ТМ-600). 

В посібнику також виділяються певні пріоритети в діях оператора. На 

першому місці — збереження життя та здоровʼя людей. Принцип збереження 

людського життя домінує понад усіма іншими. Однак, у більшості випадків, 

безпека оточуючих повинна домінувати над безпекою оператора. Для забез-

печення цього принципу, зокрема, у випадку виявлення радіокерованого ви-

бухового пристрою встановлюється генератор радіоперешкод (портативні 

моделі типу WF-MANPACK JAM4 або JYT-Backpack-PRO) з метою блоку-

вання кодового сигналу. А оператор, який безпосередньо знаходиться в зоні 

враження СВП, обовʼязково одягає захисний костюм сапера моделі EOD-9. 

Наступний пріоритет — збирання біометричних та фізичних зразків 

(речових доказів). Будь-які біометричні зразки матеріалів, такі як відбитки 

пальців чи волосини, зібрані з СВП або його окремих компонентів можуть 

бути корисними при встановленні причетності правопорушників до конкрет-

ного вибухового пристрою. Вилучені обʼєкти-зразки для проведення молеку-

лярно-генетичної експертизи поміщаються у спеціальні контейнери та пакети. 

Так, одним із сучасних засобів пошуку слідів й інших речових доказів є 

прилад для виявлення слідів при ультрафіолетовому освітленні «RUVIS» ви-

робництва компанії «SIRCHIE». Таке обладнання дає змогу оперативно огля-

дати великі площі та шукати сліди пальців без застосування дактилоскопіч-

них порошків і хімічних речовин, які унеможливлюють подальше вилучення 

ДНК з потожирової речовини слідів. «RUVIS» використовує технологію фор-

мування зображення по відбитому ультрафіолетовому випромінюванню, щоб 

визначати місцезнаходження на більшості непористих поверхонь прихованих 

відбитків пальців, які є невидимими для неозброєного ока. При цьому немає 

потреби попереднього застосування порошків і хімікатів, таким чином міні-

мізується будь-який фізичний контакт із вибуховим пристроєм. На відміну 

від систем, що використовують спеціальні джерела світла і лазери, прилади 

«RUVIS» не залежать від навколишнього освітлення і можуть використову-

ватися в різних умовах — при денному світлі або в повній темряві, в закри-

тому приміщенні або на відкритому повітрі. 

Вивчення вказаних слідів дозволить встановити механізм підготовки і 

вчинення злочину, отримати інформацію про особу правопорушника, місце 

виготовлення або придбання вибухового пристрою, спосіб його перевезення 
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на місце події тощо. Інакше кажучи, сліди, виявлені та зафіксовані за допо-

могою засобів криміналістичної техніки, відіграють важливу роль у процесі 

встановлення і доказування причетності конкретної особи до вчинення зло-

чину із застосуванням СВП. 
При огляді місця виявлення СВП до першочергових дій необхідно від-

нести орієнтуючу, оглядову і детальну фотозйомку та відеозапис з викорис-
танням фото-відеотехніки з вбудованим GPS-пристроєм, оскільки поперед-
ньо виконані фотозйомка та відеозапис таким чином дають змогу зберегти 
стан місця виявлення СВП до внесення змін, зумовлених вимогами безпеки 
проведення робіт із знешкодження вибухового пристрою. 

Крім цього, для встановлення особливостей внутрішньої будови вибу-
хового пристрою, визначення наявності детонатора та інших прихованих де-
талей існує можливість зробити рентгенограму СВП за допомогою компакт-
них інтроскопів чи рентген-апаратів (типу «3DX-RAY»). 

У всіх випадках попереднього дослідження саморобних вибухових 
пристроїв не припустимі ніякі механічні впливи (удари, струшування, висми-
кування проводів тощо), нагрівання, спроби переміщення та демонтажу. 
Однак, якщо з аналізу конкретної ситуації очевидна можливість його перене-
сення, то треба цим скористатися з метою ізоляції СВП від місць масового 
перебування людей — транспорту, будинків, вулиць тощо. Вивчення зібра-
них деталей і вузлів пристрою дозволяє встановити наявність необхідних і 
достатніх ознак, характерних для вибухового пристрою, а також попередньо 
оцінити його придатність для здійснення вибуху. Крім того, окремі деталі, 
механізми й вузли саморобного вибухового пристрою класифікуються за 
своїм функціональним призначенням [4, с. 14]. 

Криміналістично значимою інформацією про СВП можуть бути сліди, 
що виникли внаслідок дій осіб, які повʼязані з його виготовленням, встанов-
ленням та іншими обставинами вчинення злочину. За часом і характером 
утворення, їх умовно можна розділити на чотири групи: 

1) сліди виготовлення (спорядження) СВП; 
2) сліди транспортування СВП на місце встановлення; 
3) сліди, що утворені при встановленні СВП, у тому числі й сліди мас-

кування; 
4) сліди, що утворені при відході з місця мінування (включаючи й сліди 

приховування злочину). 
Саморобні вибухові пристрої мають різноманітні конструкції, до скла-

ду яких можуть входити: годинникові механізми, електронні плати для керу-
вання вибухом на відстані, елементи з пристроїв побутового призначення. 

Для всіх вибухових пристроїв, у тому числі саморобних, характерна 
певна сукупність елементів конструкції, частина яких в цілому вигляді або в 
залишку після вибуху може бути виявлена на місці події. Крім того, особа, 
яка виготовляє такий пристрій повинна володіти спеціальними знаннями і 
навичками, мати необхідні вихідні речовини, компоненти, деталі та вузли, 
обладнання та інструменти. 
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Таким чином предмети, які являються вибуховими пристроями або їх 

залишки зберігають сукупність ознак, виявлення яких дозволяє зробити ви-

сновок про їх конструкцію, особливості виконання, кваліфікацію та підго-

товку особи, що виготовила вибуховий пристрій, а також інколи дає можли-

вість проводити порівняння вибухових пристроїв щодо єдиного джерела по-

ходження [5, с. 160–163]. 

За результатами аналізу останніх резонансних подій повʼязаних з вибу-

хонебезпекою, які відбулися на території України, слід звернути увагу на ін-

цидент, що стався на території Харківської області в м. Балаклея. Де 23 бе-

резня 2017 року на декількох майданчиках (складах) зберігання ракетно-

артилерійського озброєння (танкові та артилерійські снаряди 125 та 152 мм) 

виникла пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів. Так, однією з версій 

слідства, що оприлюднювалася в офіційних засобах масової інформації, є акт 

диверсії за допомогою ракети випущеної з переносного комплексу чи вибу-

хового пристрою пронесеного на територію складів [6]. 

Для організації і розслідування кримінального провадження, до Єдино-

го реєстру досудових розслідувань внесено одразу два кримінальних право-

порушення за статтями 113, 425 ч. 3 Кримінального кодексу України [7]. 

Потреба у спеціальних знаннях із криміналістичного дослідження ви-

бухових речовин і продуктів їх вибухового перетворення може також виник-

нути при розкритті та розслідуванні злочинів, повʼязаних із протиправним 

застосуванням вибухових речовин та вибухових пристроїв, наприклад — ди-

версія (ст. 113 КК), умисне знищення або пошкодження майна (ст. 194, 347, 

352, 378, 399 КК), загроза знищення майна (ст. 195 КК), терористичний акт 

(ст. 258 КК України). 

На основі вищенаведеного напрошується висновок, що ефективність 

огляду місця події у разі виявлення СВП, у комплексі невідкладних слідчих 

дій під час розкриття та розслідування злочинів «за гарячими слідами», бага-

то в чому залежить від його науково обґрунтованого техніко-криміналістич-

ного забезпечення. 

Розглядаючи проблему організації техніко-криміналістичного забезпе-

чення огляду місця події у разі виявлення СВП, слід звернути увагу на клю-

чові завдання, які слід вирішити під час проведення цієї слідчої дії, а саме: 

– забезпечення безпеки; 

– вивчення та фіксація обстановки огляду місця події; 

– виявлення та вилучення слідів злочину; 

– встановлення винної особи та отримання необхідних даних для про-

ведення подальших слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. 

При розслідуванні зазначених злочинів основним завданням техніко-

криміналістичного забезпечення (ТКЗ) є застосування ефективних засобів, 

технологій та методів криміналістичної техніки з метою пошуку, обстеження, 

знешкодження, огляду, фіксації, вилучення і збереження компонентів СВП та 

інших виявлених носіїв оперативно значимої і доказової інформації. У звʼязку 

Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів
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з цим важливою умовою ТКЗ процесу розслідування є своєчасність застосу-

вання вдосконалення правової, організаційної та методичної бази застосу-

вання технічних засобів. 

Підсумовуючи викладене, слід зауважити, що особливістю вибухотех-

нічного забезпечення розслідування інцидентів, повʼязаних із саморобними 

вибуховими пристроями є комплексне використання всіх дієвих техніко-

криміналістичних засобів, які перебувають на озброєнні як вітчизняних так і 

зарубіжних органів правопорядку. 

Звичайно, під час розслідування інцидентів повʼязаних із застосуван-

ням саморобних вибухових пристроїв або його компонентів потрібен весь 

передбачений законом арсенал використання криміналістичної техніки та 

проведення всіх необхідних слідчих дій. Проте найобʼєктивнішими і найцін-

нішими для розслідування СВП-інцидентів, безсумнівно, є матеріальні дока-

зи (сліди злочину), отримані в результаті оглядів місць подій та експертних 

досліджень. 
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АНАЛИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 

САМОДЕЛЬНОГО ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 

А. Яковлев 

О. Парфило 

В указанной статье отражены особенности взрывотехнического обеспечения 

расследования инцидентов связанных с самодельными взрывными устройствами, ком-

плексное использование всех действенных технико-криминалистических средств, состоя-

щих на вооружении как отечественных, так и зарубежных органов правопорядка. Рассле-

дование происшествий связанных с взрывными устройствами, отдельные направления 

взрывотехнического обеспечения расследования инцидентов связанных с самодельными 

взрывными устройствами. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF THE USE OF FORENSIC TECHNOLOGY  

DURENG THE INSPECTION OF THE SCENE IN THE EVENT OF THE DETECTION 

OF A SELF-MADE EXPLOSIVE DEVICE 

A. Yakovlev 

O. Parfylo 

This article presents the features of explosive engineering support for the investigation of 

incidents involving improvised explosive devices, the comprehensive use of all effective 

technical and forensic means, which are in the arms of both domestic and foreign law 

enforcement agencies. Investigation of events related to explosive devices, separate areas of 

explosive engineering support for the investigation of incidents involving improvised explosive 

devices. 
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ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ 

ПОСЯГАНЬ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВʼЯ ЖУРНАЛІСТІВ 

Статтю присвячено дослідженню тактики огляду місця події під час розслідуван-

ня посягань на життя та здоровʼя журналістів. Запропоновано рекомендації щодо дій 

слідчого на кожному етапі проведення названої слідчої (розшукової) дії. Перелічено 

обʼєкти, які можуть бути відшукані в ході проведення огляду місця події під час розсліду-

вання посягань на життя та здоровʼя журналістів. Розглянуто особливості огляду тру-

пу, визначено негативні обставини, встановлення яких при огляді може свідчити про на-

магання злочинця приховати злочин шляхом інсценування. 

 

 

Сьогодні відомості про тактику окремих слідчих (розшукових) дій є 

важливою частиною більшості методик розслідування злочинів. 23,3 % із 366 

опитаних нами слідчих НП України підтримують включення названого блоку 

інформації до складу методики розслідування посягань на життя та здоровʼя 

журналістів.  

Однією з найскладніших слідчих (розшукових) дій під час розслідуван-

ня посягань на життя та здоровʼя журналістів, на думку практиків (21,3 % ре-

спондентів), є огляд місця події. На початковому етапі розслідування названа 

процесуальна дія виступає основним засобом збирання доказів та отримання 

інформації про злочин. Її складність зумовлена особливостями досліджува-

них посягань, зокрема місце події може збігатися з місцями проведення 

мітингів, територіями стихійних лих чи бойових дій; в ході огляду традицій-

но відшукуються специфічні предмети — знаряддя журналістської діяльності 
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тощо. Відтак, видається за доцільне дослідити особливості проведення огля-

ду під час розслідування досліджуваних злочинів, та надати методичні реко-

мендації щодо проведення названої слідчої (розшукової) дії.  

Тактиці огляду місця події увагу в своїх працях приділяли В. І. Алєк-

сєйчук, В. Т. Бачинський, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, В. К. Весельський, 

А. Г. Волеводз, А. Ф. Волобуєв, А. І. Дворкін, С. Ф. Денисюк, В. А. Жура-

вель, А. В. Іщенко Н. І. Клименко, В. О. Коновалова, Є. Д. Лукʼянчиков, 

М. П. Молибога, О. В. Одерій, Е. О. Разумов, М. В. Салтевський, К. О. Чап-

линський, В. Ю. Шепітько, М. Г. Щербаковський та інші вчені. Названими 

науковцями були розроблені основні положення тактики огляду місця події, 

проте його особливості під час розслідування посягань на життя та здоровʼя 

журналістів на сьогодні ще не були висвітлені у спеціальній літературі.  

Метою даної праці є розроблення рекомендацій з проведення огляду 

місця події під час розслідування посягань на життя та здоровʼя журналістів. 

Огляд найчастіше є першою та невідкладною слідчою (розшуковою) 

дією, яка здійснюється в рамках досудового розслідування злочинів. Дану 

тезу можна підтвердити статистичними даними, які наводить К. О. Чаплинсь-

кий. Так, у випадках, коли слідчий огляд проводився через 1 годину після по-

відомлення про злочин, сліди та інші речові докази виявлялися у 39 % огля-

дів, після 3 год з моменту вчинення злочину — у 31 %, упродовж 1 доби — у 

22 %, а впродовж кількох діб — лише у 8 % оглядів [1, с. 24]. 

Наведені в науковій літературі визначення огляду у більшості випадків 

виокремлюють наступні його ознаки: це слідча (розшукова) дія, що полягає у 

безпосередньому сприйнятті слідчим, прокурором обʼєктів з метою виявлен-

ня та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопо-

рушення, а також слідів злочину та інших речових доказів [2, с. 275; 

3, с. 272]. У спеціальній літературі прийнято виділяти підготовчий, робочий, 

та заключний етапи проведення огляду [4, с. 281; 5, с. 192]. 

Аналізуючи чинний КПК України, Є. Д. Лукʼянчиков та Б. Є. Лукʼян-

чиков за обʼєктом виділяють огляди місця події, місцевості, приміщень, 

трупа, предметів (речей), та документів [6, с. 269]. В ході розслідування 

зазначеного різновиду злочинів, в першу чергу проводяться огляд місця події 

та огляд трупу. Місце події В. І. Алєксєйчук, визначає як ділянку місцевості 

чи приміщення, де відбулася подія, що має ознаки злочину, або де виявлені її 

сліди, залишені в результаті дій злочинця або жертви у процесі вчинення 

злочину, готування до нього або приховання його наслідків [7, с. 16]. Як 

вірно зазначають А. В. Кофанов та співавтори, місце події, як правило, є 

відображенням певної події злочину [5, с. 197]. 

Специфіка підготовчого етапу огляду місця події залежить від обсягу 

інформації про злочин, наявного у слідчого перед проведенням огляду. Так, у 

випадку, коли слідчий готується до огляду місця виявлення невпізнаного 

трупу, рекомендації щодо підготовки такого огляду є найбільш загальними. 

До їх переліку можна віднести уточнення характеру події, вжиття заходів 
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щодо охорони місця події, визначення кола осіб, які братимуть участь в огля-

ді тощо [2, с. 278–279]. 

Вважаємо за доцільне додати, що сучасні технічні засоби, у тому числі 

картографічні сервіси у мережі Інтернет, дозволяють оперативно отримати 

доступ до карти, а також супутникового зображення місцевості, на якій буде 

проводитися огляд. Рекомендуємо слідчим в рамках підготовчого етапу огля-

ду, ознайомлюватися з такою інформацією з метою попереднього вивчення 

особливостей ландшафту території огляду, та, відповідно, правильного пла-

нування даної слідчої (розшукової) дії. 

У випадку, коли слідчому відомо, що ним буде здійснюватися огляд 

місця посягання на життя та здоровʼя журналіста, підготовчий етап такої 

слідчої (розшукової) дії набуває деяких особливостей. По-перше, якщо фізич-

ний та психічний стан потерпілого дозволяє, його можна залучити до прове-

дення огляду. У випадку отримання незначних ушкоджень, після надання 

медичної допомоги, потерпілий може залишатися на місці події до прибуття 

слідчого. При цьому слідчий має спланувати роль потерпілого в огляді та га-

рантувати його безпеку. По-друге, слідчому доцільно ознайомитися з перелі-

ком засобів та знарядь, що зазвичай використовуються під час здійснення 

професійної журналістської діяльності: чернетки, записи, зошити, листи, 

електронні носії з фото- відеозаписами, текстовими записами створені жур-

налістом з приводу його професійної діяльності; макети готових журналіст-

ських матеріалів, а також будь — які матеріальні носії, що містять готовий 

(опублікований) результат журналістської діяльності тощо. Такі предмети 

або їх фрагменти можуть бути виявлені на місці події. 

Більшість учених-криміналістів наголошують на важливості своєчасного 

та невідкладного проведення огляду місця події, що, з іншого боку, значно ско-

рочує час на підготовку до слідчої (розшукової) дії. Своєчасність, як обовʼязко-

ва умова проведення огляду, на думку В. К. Весельського, має на меті забезпе-

чення максимального збереження на момент огляду його обʼєктів і, отже, 

досягнення високої результативності цієї слідчої (розшукової) дії [8, с. 153]. 

З такої позиції, видається цілком обґрунтованою думка С. О. Сафро-

нова, щодо необхідності негайного виїзду на місце події при одержанні 

інформації про тілесне ушкодження, незалежно від відомостей про його сту-

пінь. Науковець також зазначає, що у більшості випадків потерпілі спочатку 

викликають швидку допомогу, і лише згодом повідомляють правоохоронні 

органи про злочин, що було скоєно. Отже, слід враховувати ймовірність того, 

що першою на місце події прибуде бригада швидкої допомоги. У ході надан-

ня медичної допомоги може бути порушена матеріальна обстановка місця 

події, сліди злочину можуть бути знищені, або зміниться їх смислове значен-

ня. У кожному випадку доцільно застосувати всі можливі заходи для збере-

ження обстановки події, попереджати і просити про це осіб, які повідомля-

ють про злочин по телефону [9, с. 112]. Водночас, слід памʼятати, що люди-

на, її життя і здоровʼя визнаються в Україні [10] та усьому світі [11] найбіль-
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шими соціальними цінностями. Жодні заходи із збереження обстановки події 

не мають перешкоджати наданню медичної допомоги постраждалим особам. 

Після прибуття на місце події слідчому необхідно переконатися, що 

здійснено заходи з охорони місця події, надано допомогу потерпілим, лікві-

довано наслідки події, та, якщо необхідно, вжити додаткових заходів з охо-

рони місця події та ліквідації шкідливих наслідків злочину [5, с. 192].  

Відповідно до ч. 7 ст. 223 КПК України, слідчий, прокурор зобовʼя-

заний запросити не менше двох незацікавлених осіб (понятих) для огляду 

трупа, в тому числі повʼязаного з ексгумацією, за винятком випадків застосу-

вання безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (роз-

шукової) дії. Підтримуємо позицію Р. Л. Степанюка та С. П. Лапти про те, 

що названі вимоги призводять до ускладнень на практиці з пошуком поня-

тих, до невиправданих психологічних травм осіб, котрих залучають як поня-

тих на огляд трупів, та жодним чином не сприяють забезпеченню законності 

в слідчій діяльності [12, с. 305]. Відтак, рекомендуємо слідчим забезпечувати 

застосування безперервного відеозапису огляду місця події та трупу під час 

розслідування посягань на життя та здоровʼя журналістів. 

Ще одним важливим аспектом підготовки до проведення огляду місця 

події є залучення спеціаліста до участі у зазначеній слідчій (розшуковій дії). 

Як вказує В. В. Коваленко, слідчий повідомляє спеціалісту всю наявну в 

нього інформацію про подію, що сталася. На підставі її аналізу спеціаліст-

криміналіст надає слідчому допомогу в визначенні науково-технічних засо-

бів, що необхідні при огляді, перевіряє їх комплектність і готовність до робо-

ти; рекомендує фахівців, участь яких може бути доцільною чи необхідною 

[13, с. 99]. Зазначена процедура знайшла відображення й у нормативній базі: 

відповідно до підп. 1 п. 1 Інструкції про порядок залучення працівників орга-

нів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства 

внутрішніх справ України, як спеціалістів для участі в проведенні огляду міс-

ця події, перед виїздом для участі в ОМП спеціалісти, у тому числі спеціалі-

зованої пересувної лабораторії, повинні отримати інформацію про подію, 

інші відомі обставини та підготувати необхідне технічне обладнання, при-

строї та прилади [14]. 

До елементів робочого етапу огляду, вчені-криміналісти відносять 

оглядову, статичну та динамічну стадії [2, с. 280; 5, с. 194] або стадії загаль-

ного та детального огляду [3, с. 280]. Обидва поділи відповідають один од-

ному, відрізняючись лише ступенем деталізації та назвами. Для потреб дослі-

дження особливостей робочого етапу огляду місця події посягань на життя та 

здоровʼя журналістів, застосуємо перший з наведених, більш детальний поділ. 

В ході оглядової стадії огляду місця події, слідчий визначає межі огля-

ду, оптимальні методи його здійснення та проводить орієнтуючу та оглядову 

фотозйомку [2, с. 280]. Оскільки, значна частина посягань на життя та здо-

ровʼя журналістів вчиняється під час здійснення потерпілим професійної 

журналістської діяльності або у короткий проміжок часу після її завершення, 
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зокрема у місцях масового скупчення людей, сліди злочину можуть бути не-

навмисно знищені або пошкоджені особами, які знаходяться на території 

огляду, як до приїзду слідчо-оперативної групи, так і під час огляду. Виходя-

чи з цього, слідчому рекомендується одразу, після приїзду на місце та визна-

чення меж огляду, організувати оточення оперативними співробітниками 

орієнтовної території огляду, видалити з неї сторонніх осіб. У випадках, коли 

оточення значної території ускладнено (наприклад, коли місце події збігаєть-

ся з місцем проведення мітингу, маніфестації або територією стихійного 

лиха, які висвітлювались потерпілим журналістом), доцільно шляхом поверх-

невого огляду виокремити квадрати (осередки скупчення слідів злочину) та 

організувати одночасний огляд таких квадратів учасниками слідчо-оператив-

ної групи. Подібний підхід покликаний забезпечити швидкий та ефективний 

огляд обраних ділянок з метою збереження речової обстановки та фіксації 

матеріальних слідів. 

Важливо паралельно з оглядом місця події доручити оперативним спів-

робітникам відшукання та опитування очевидців посягання. Зазначена реко-

мендація є найбільш актуальною для випадків, коли огляд здійснюється у ко-

роткий проміжок часу після вчинення злочину. Відтак, існує значна ймовір-

ність того, що очевидці посягання ще не покинули межі місця події.  

Статична стадія огляду передбачає огляд без порушення обстановки, 

окремих слідів і речових доказів. Слідчий пересувається місцем події, зосе-

реджуючи свою увагу на розташуванні окремих обʼєктів огляду з метою ви-

бору тих з них, які, за його припущенням, можуть мати відношення до події 

злочину [2, с. 280]. 

Перелік обʼєктів, що відмічаються слідчим в ході статичної стадії огля-

ду, у значній мірі зумовлюється специфікою злочинного посягання, що роз-

слідується. Зокрема, притаманним саме для категорії злочинів, що вивчається, 

є спосіб приховання злочину, повʼязаний із приховуванням або знищенням 

злочинцем знарядь та результатів здійснення професійної журналістської 

діяльності. За результатами проведеного нами опитування журналістів, під час 

здійснення професійної журналістської діяльності 67,1 % опитаних мають при 

собі записник або інші нотатки, 63 % — фото чи відео камеру, 60,3 % — 

мобільний телефон в якості знаряддя здійснення професійної журналістської 

діяльності, 45,2 % — диктофон або інший аудіо-записуючий пристрій. Отже, 

при огляді місця події посягання на життя або здоровʼя журналіста доцільно 

приділити окрему увагу відшуканню таких обʼєктів або їх частин. 

В ході динамічної стадії детальному вивченню підлягають сліди і речо-

ві докази, встановлюється їх місцезнаходження, взаєморозташування стосов-

но щонайменше двох орієнтирів, форма, розміри, особливості всіх обʼєктів, 

що знаходяться на місці події. Здійснюється вузлова і детальна фотозйомка, 

обʼєкти можуть братися в руки, переміщатися [2, с. 280; 3, с. 424].  

Варто звернути увагу на те, що огляд місця нелетального посягання на 

життя та здоровʼя журналіста, та огляд місця вбивства журналіста або його 
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близького родича чи члена сімʼї мають відмінності. У першому випадку, 

слідчому з повідомлення про вчинення злочину, найчастіше, вже відомі деякі 

обставини нападу. Потерпілий може знаходитися на місці події, або у медич-

ному закладі для отримання допомоги. Основними джерелами інформації 

про подію злочину є матеріальні відображення злочинця та потерпілого, за-

лишені ними на місці події. 

Одним з основних тактичних правил і найпершим завданням огляду 

місця події при заподіянні тілесних ушкоджень є вирішення питання про не-

обхідність надання медичної допомоги потерпілому. Якщо дозволяє стан 

його здоровʼя, огляд доцільно проводити за участю потерпілого. Пояснення 

останнього щодо механізму події, безпосереднього місця заподіяння ушко-

джень, шляхів приходу й відходу злочинця полегшать пошук слідів та інших 

речових доказів [15, с. 71]. 

У багатьох випадках, коли посягання на життя та здоровʼя журналіста є 

миттєвою реакцією на здійснення ним своєї професійної діяльності, момент 

посягання може бути відображений у фото та відео матеріалах, створених по-

терпілим під час своєї діяльності. Отже, якщо це можливо, доцільно оглянути 

та дослідити такі документи перед оглядом місця події, або здійснити повтор-

ний огляд місця події після дослідження названих матеріалів, в разі якщо їх 

дослідженням були встановлені раніше не відомі обставини посягання. 

У випадках, коли на місці події виявлено труп, його огляд має здійсню-

ватися одночасно з оглядом місяця події. Відповідно до ч. 1 ст. 238 КПК Ук-

раїни такий огляд проводиться за обовʼязкової участі судово-медичного екс-

перта або лікаря. 

Оскільки, тактика огляду трупу вже була неодноразово описана у кри-

міналістичній літературі, зупинимося на особливостях даної слідчої (розшу-

кової) дії в рамках розслідування посягань на життя та здоровʼя журналістів. 

Вбивства журналістів, їх членів сімʼї та близьких родичів найчастіше 

вчиняються в умовах неочевидності та супроводжуються намаганням зло-

чинця приховати сліди злочину. Виходячи з цього, при наявності інформації 

про те, що вбитий був журналістом, слідчому рекомендується звернути увагу 

на виявлення негативних обставин, які можуть свідчити про фальсифікацію 

відображень реального механізму вчинення злочину.  

Найхарактернішими ознаками негативних обставин у таких випадках 

можуть бути: зникнення грошей, прикрас, інших цінностей (інсценування 

злочину проти власності); наявність слідів переміщення трупа або посмерт-

них ушкоджень тощо. Також слід звернути увагу на такий прояв негативних 

обставин, як відсутність поряд с трупом знарядь професійної журналістської 

діяльності, у випадках, коли наявні ознаки, що на них вказують. Наприклад, 

наявність при трупі сумки із запасною батареєю до відеокамери, за відсут-

ності останньої, може свідчити про те, що сама відеокамера була відібрана 

злочинцем, та може бути прихованою або знищеною поблизу місця виявлен-

ня трупу. 
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Слід звернути увагу на предмети, які можуть бути відшукані на трупі 

журналіста або у безпосередній близькості від нього: посвідчення журналіс-

та, портативні аудіо- та відеозаписувальні пристрої, чернетки, зошити, ручки, 

олівці тощо. Погодимося з думкою науковців про те, що при виявленні та 

описі у протоколі таких предметів, необхідно вказати назву виявленого пред-

мета, його положення щодо трупа (лежить на передній поверхні черева, 

затиснений у пальцях лівої кисті тощо), наявність на предметі яких-небудь 

забруднень. У ході огляду слід дотримуватися обережності, щоб не поруши-

ти цілісності таких забруднень і не залишити додаткових, у тому числі й слі-

дів своїх пальців [16, с. 20]. 

На заключному етапі огляду місця події слідчий за допомогою спеці-

аліста складає протокол огляду, упаковує обʼєкти, вилучені з місця події, 

вживає заходів до збереження обʼєктів, що мають доказове значення, які не-

можливо вилучити з місця події тощо [3, с. 424]. 

Огляд місця події є однією з найважливіших слідчих (розшукових) дій, 

що проводяться під час розслідування посягань на життя та здоровʼя журна-

лістів. Кожен етап огляду має свої особливості, зумовлені специфікою дослі-

джуваних злочинів. Запропоновані рекомендації покликані сприяти ефектив-

ному проведенню практичними працівниками досліджуваної слідчої (розшу-

кової) дії. 
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ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИИ 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЖУРНАЛИСТОВ 

А. В. Коваленко  

Статья посвящена исследованию тактики проведения осмотра места происшествия 

при расследовании посягательств на жизнь и здоровье журналистов. Предложены реко-

мендации по действиям следователя на каждом этапе проведения данного следственного 

(розыскного) действия. Перечислены объекты, которые могут быть выявлены во время 

проведения такого осмотра. Рассмотрены особенности осмотра трупа при расследовании 

посягательств на жизнь и здоровье журналистов. 

THE TACTICS OF INSPECTION OF THE CRIME SCENE DURING INVESTIGATION 

OF INFRINGEMENTS ON LIFE AND HEALTH OF JOURNALISTS 

A. Kovalenko 

The article is devoted to the study of the tactics of inspection of the crime scene during 

investigation of infringements on life and health of journalists. Recommendations on the actions 

of the investigator at each stage of the conduct of the named investigative (search) action are 

offered. The expediency of using modern technical means, including cartographic services on the 

Internet, during the preparation for such inspection is substantiated. The author emphasizes the 

benefits of involving the victim in the inspection of the crime scene, if the state of health of the 

latter permits. 

The investigator is recommended to organize the enclosing of the target territory of 

inspection with the help of the operational staff and to remove unauthorized persons immediately 

upon arrival at the place of the event and determining the boundaries of the inspection. In cases 

where the enclosing of a large area is difficult, it is advisable, through a surface survey, to 

separate the squares (cells of the accumulation of traces of the crime) and arrange a simultaneous 

review of such squares by the participants in the investigation team. Attention is drawn to the 

need to instruct the operational staff to find and interview eyewitnesses simultaneously with 

interrogation. 
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The objects that can be found within the inspection of the crime scene during 

investigation of infringements on life and health of journalists are listed. The peculiarities of the 

inspection of the corpse are considered. Author determines the negative circumstances, which 

can testify to the attempts of the perpetrator to conceal the crime by staging. 
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МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК 

У статті приводяться кримінально-правова і криміналістична характеристики 

крадіжок чужого майна. Розкриті основні напрямки і зміст діяльності слідчого (слідчо-

оперативної) групи на початковому та наступному етапах розслідування таємного ви-

крадення чужого майна, взаємодія в розкритті злочинів та інше. 

 

 

Відповідно до чинного законодавства України, зокрема ст. 13 Консти-

туції України [1], всі форми власності в Україні користуються рівним 

захистом. Так, «…усі субʼєкти права власності рівні перед законом».  

Відповідальність за злочини проти власності встановлена розділом 

шостим Кримінального кодексу України [2] з санкцією за конкретний злочин 

незалежно від того, на яку форму власності було скоєне злочинне посягання. 

Так, кримінальна відповідальність за крадіжку передбачена ст. 185 КК України. 

Дослідженням проблем методики розслідування крадіжок займалися 

різні науковці, зокрема: В. П. Бахін, І. А. Возгрін, В. К. Гавло, І. Ф. Гера-

симов, В. Г. Гончаренко, Л. Я. Драпкін, О. Н. Колесниченко, В. О. Конова-

лова, Г. А. Кушнір, В. Л. Підпалий, Н. А. Сенчик та ін.  

Причини, що призводять до крадіжок: зниження життєвого рівня 

населення, безробіття, відсутність регулярних виплат заробітної плати на 

фоні «фінансової кризи», слабкість соціального захисту населення і, як 

наслідок, зростання частки незаможних елементів, потенційно готових до 

скоєння злочинів проти власності, процеси приватизації, відсутність коштів, 

необхідних для забезпечення захисту обʼєктів від злочинних посягань тощо. 

Практика свідчить, що розкриття крадіжок залежить від ефективності 

діяльності слідчих підрозділів, зокрема слідчого (слідчо-оперативної групи), 

на початковому етапі розслідування, вибору найоптимальніших напрямів 

розшуку злочинців, встановлення каналів збуту викраденого, місць його 

зберігання тощо. 

У криміналістичній літературі визначені причини низької ефективності 

роботи слідчих підрозділів у розкритті крадіжок. Зокрема, недоліки в орга-
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нізації цієї діяльності, низка результативність тактики проведення слідчих 

дій, вибір помилкових напрямів розслідування, слабка взаємодія слідчих із 

підрозділами кримінального розшуку, міліції громадської безпеки.  

Крадіжка включає значне коло злочинів, які відрізняються предметом 

посягання, способом вчинення і приховування, місцем реалізації злочинного 

задуму. Виходячи з цього, можна поділити крадіжки: 

– з приміщень: магазинів, кіосків, складів, санаторіїв, гуртожитків, го-

телів, квартир, будинків, дач тощо; 

– особистих речей громадян у потягах, па вокзалах тощо; 

– матеріальних цінностей з цехів промислових підприємств, підпри-

ємств агропромислового комплексу, комунального господарства і будівель-

них майданчиків, а також вантажів на залізничному, річковому, морському і 

повітряному транспорті; 

– кишенькові (у громадському транспорті, на базарах); 

– транспортних засобів (автомобілів, мотоциклів, мопедів тощо). 

Криміналістична характеристика має важливе значення для вирішення 

широкого кола питань теорії і практики розкриття та розслідування злочинів, 

зокрема для деталізації обставин, що підлягають встановленню у криміналь-

них справах, а також ефективних засобів вирішення цього завдання. Отже, 

для методики розслідування окремих категорій злочинів важливі як обстави-

ни, що підлягають доказуванню, так і криміналістична характеристика зло-

чинів. Предмет доказування є початковою базою для визначення компонентів 

криміналістичної характеристики злочинів. Разом з тим елементи криміна-

лістичної характеристики наповнюютьпредмет доказування по певній кате-

горії злочинів конкретним змістом. 

До криміналістичної характеристики повинні увійти такі компоненти, 

які безпосередньо з криміналістичних позицій характеризують дану катего-

рію злочинів (механізм, спосіб, обстановку вчинення злочину тощо) і сприя-

ють швидкому і кваліфікованому їх розслідуванню. 

Науковому дослідженню криміналістичної характеристики присвячена 

значна кількість праць, але у них не йдеться про єдине уявлення про поняття 

і структуру криміналістичної характеристики злочину. 

Криміналістична характеристика злочинів певного виду або групи роз-

глядається, насамперед, як система відомостей про елементи механізму їх 

вчинення, які важливі для побудови методики розслідування. 

Криміналістична характеристика може розглядатися в двох аспектах: 

1) поняття, що безпосередньо характеризує особливе явище — продукт ді-

яльності людини з виділенням в ньому характерних якостей, в яких відобра-

жаються кримінальні (злочинні) його властивості, і 2) поняття узагальнене, 

таке, що є науковою абстракцією, що містить в собі загальні риси, властиві 

криміналістичним характеристикам певних груп злочинів. 

Багато хто з науковців, говорячи про криміналістичну характеристику, 

звертають увагу на зʼясування кола елементів, що входять до її змісту, не 
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даючи при цьому наукового поняття у вигляді визначення або даючи визна-

чення, де інколи все зводиться до перерахування зазначених елементів.  

Криміналістичну характеристику крадіжок становлять дані про підго-

товку до здійснення крадіжок, про способи здійснення й прийоми прихован-

ня, слідах, місці й часі, предметі злочинного зазіхання, місцях збуту викраде-

ного, особистісних властивостях субʼєкта злочину та ін. Роль цих даних по-

лягає в тому, що вони дозволяють побачити звʼязки між різними обставинами 

здійснення злочину і в умовах недоліку вихідної інформації висунути обґрун-

товані версії, вибрати оптимальний шлях по встановленню осіб, що зробили 

крадіжку, установити місцезнаходження викраденого майна та ін.  

Аналіз наукових поглядів на криміналістичну характеристику свідчить 

про те, що серед науковців немає єдиної думки про її структуру та зміст. У 

той же час узагальнення цих поглядів дає змогу встановити, що до її елемен-

тів відносять: 

1) дані про потерпілу особу; 

2) спосіб підготовки, вчинення і приховування злочину; 

3) типові джерела матеріально-фіксованої інформації; 

4) типові джерела ідеальної інформації; 

5) дані про особу злочинця; 

6) типові мотиви і цілі вчинення злочину.  

Конкретна подія крадіжки характеризується притаманною їй індивіду-

альною сукупністю ознак. Однак ці злочини мають і спільні риси, які дозво-

ляють дати їм узагальнену характеристику і виділити при цьому певну спе-

цифіку розслідування деяких видів крадіжок і на цій основі визначити основ-

ні елементи криміналістичної характеристики цього виду злочинів, зокрема: 

обстановку, в якій готуються і вчиняються крадіжки; предмет злочинного по-

сягання; способи вчинення крадіжок; типові сліди; особу злочинця; особу по-

терпілого від злочину. 

Так, основними елементами криміналістичної характеристики крадіжок є: 

1) способи вчинення крадіжок; 

2) предмет злочинного посягання; 

3) типова «слідова картина»; 

4) особа злочинця; 

5) особа потерпілого; 

6) відомості про типовий час вчинення крадіжок. 

Важливе місце серед елементів криміналістичної характеристики кра-

діжок займає обстановка, в якій готуються і вчиняються ці злочини. В обста-

новку включаються місце і час скоєння крадіжок. Місце вчинення у більшості 

випадків обмежено невеликою площею (ділянка місцевості, приміщення 

тощо). Щодо даних про час скоєння крадіжок, то питома вага їх у загальній 

кількості злочинів, що скоюються в святкові і вихідні дні, дещо нижча, ніж в 

інші дні тижня. Більшість квартирних крадіжок, як показує вивчення практи-

ки, вчиняється з 8 до 18 години, коли основна маса працюючих мешканців від-
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сутня; крадіжки автомобілів із гаражів вчиняються найчастіше в пічний час, з 

відкритих стоянок вдень; значна кількість кишенькових крадіжок вчиняється в 

ранкові і вечерні часи пік, коли створюються сприятливі для них умови п місь-

кому транспорті, магазинах та інших багатолюдних місцях [3, с. 384]. 

Спосіб вчинення крадіжки є основним елементом криміналістичної ха-

рактеристики, оскільки обʼєднує одним задумом систему дій щодо приготу-

вання, вчинення і приховання злочину. 

В криміналістичній характеристиці крадіжок важливе місце займають 

дані про типові сліди та інші джерела. Механізм слідоутворення під час вчи-

нення крадіжки обумовлюється характером взаємодії злочинця з навколиш-

ньою матеріальною обстановкою. 

Особа злочинця в криміналістичній характеристиці крадіжок також 

займає важливе місце. Злочинців, що скоїли крадіжки, можна умовно поділи-

ти на дві групи: 

– особи зі стійкою антисуспільною установкою, які вчиняють крадіжки 

великої кількості предметів і добре продуманим способом;  

– особи, що вчинили крадіжку у звʼязку з виникненням певних кон-

кретних обставин.  

Особа потерпілого є одним із елементів криміналістичної характерис-

тики крадіжок. Злочинець, як правило, не випадково вибирає обʼєктом пося-

гання майно конкретної особи, оскільки йому відомо про знаходження в да-

ній квартирі певних цінностей, про відсутність гаража у власника автомобіля 

тощо. Завдання слідчого полягає в зʼясуванні характеру звʼязку елементів у 

системі «жертва злочинець».  

Висунення робочих версій у конкретному випадку розслідування зале-

жить від обсягу зібраної первісної інформації та слідчої ситуації, що склала-

ся. Так, при висуненні версій про осіб, причетних до вчинення крадіжки, бе-

руться до уваги спосіб учинення злочину, вид і кількість викрадених ціннос-

тей, а також відомості, отримані в результаті дослідження слідів та інших ре-

чових доказів, виявлених на місці злочину [4, c. 332].  

Злочини такого роду є досить розповсюдженими, а розкриваність їх не-

велика. Це відноситься, в першу чергу, до квартирних і кишенькових краді-

жок [5, с. 722].  

Характер злочину, його механізм залежить від ряду факторів, що вхо-

дять у систему елементів, що утворюють криміналістичну характеристику, це 

являє собою систему обʼєктивних даних: слідів злочину, що відображають 

механізм злочинної дії й обумовлюють методику розслідування крадіжок, 

застосування криміналістичних прийомів і засобів, використаних з метою 

розкриття цих злочинів. 

Передумовою правильної організації розслідування справи про крадіж-

ки є вивчення слідчим методичних рекомендацій, що містяться в спеціальних 

посібниках і матеріалах по обміну позитивним слідчим досвідом, по розслі-

дуванню крадіжок, зроблених аналогічними способами, а також глибоке за-
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своєння і послідовна реалізація на практиці криміналістичних рекомендацій 

із планування й організації наслідку — одного з основних положень наукової 

організації праці слідчого.  

Випливаючи з задач, визначених планом розслідування, організаційні 

заходи являють собою раціональний вибір, розміщення і додаток сил і засо-

бів, який розташовує слідчий, спрямованих на створення і використання оп-

тимальних умов для досягнення цілей розслідування; і при цьому організа-

ційні заходи самі вимагають планування і включаються в план роботи по 

справи. Вони охоплюють підготовчі заходи, первісні слідчі дії, подальше роз-

слідування і заключний етап попереднього слідства. 

Ефективність розслідування крадіжок обумовлено наявністю узгодже-

них планів слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Планами розсліду-

вання передбачаються міри по встановленню і затриманню злочинця. Органі-

зуюча роль в цій діяльності належить слідчому. Він визначає пріоритетні на-

прямки розслідування, дає окремі доручення органу дізнання на проведення 

оперативно-розшукових заходів. 

Справи про крадіжки можуть бути порушені на підставі:  

а) заяви потерпілого про крадіжку майна, яке у нього знаходилось;  

б) заяви очевидців або інших осіб, які взнали про крадіжку;  

в) повідомлення посадових осіб про крадіжку, скоєній на ввіреному їм 

обʼєкті;  

г) безпосереднього виявлення слідчим, органом дізнання або прокуро-

ром ознак розкрадання. 

Вирішення питання про порушення кримінальної справи не завжди мож-

ливо на підставі лише матеріалів, що надійшли без їх перевірки та додаткового 

збору інформації. Така перевірка проводиться шляхом відібрання пояснень 

осіб, які в якійсь мірі можуть бути відповідальні за порушення закону або 

причасні до виявлення злочинного факту, однак без здійснення слідчих дій. 

Методика розслідування крадіжок багато в чому визначається тим, де, 

що та яким чином було викрадено.  

Слідчий, прийнявши до провадження кримінальну справу даної катего-

рії, виходячи з даних, що містяться в ній, намічає план проведення первісних 

слідчих дій, а також підготовчих і організаційних заходів. 

Своєчасне порушення кримінальної справи щораз створює сприятливу 

атмосферу для взаємодії з органами дізнання й активізує роботу з розкриття 

злочину. 

Зміст початкового етапу розслідуванні крадіжок визначається слідчою 

ситуацією, яка склалася в залежності від часу, що пройшов з моменту кра-

діжки чи виявлення її слідів, предмета крадіжки, поведінки винних, потерпі-

лих, свідків тощо. Кожна конкретна крадіжка на початковому етапі розсліду-

вання характеризується притаманною лише їй слідчою ситуацією. 

Типовими слідчими ситуаціями початкового етапу розслідування кра-

діжок є: 

Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів



  

158 

 

– факт крадіжки встановлено, є відомості про уявного злочинця. Осно-

вні завдання полягають у затриманні крадія, виявлення викраденого майна;  

– факт крадіжки виявлено, але відсутні відомості про особу, що скоїла 

злочин;  

– виявлено факт нестачі особистого майна при відсутності слідів про-

никнення злочинця до місця його знаходження;  

– факт крадіжки виявлено і підозрюваний затриманий з речовими 

доказами;  

– виявлено викрадене майно, але відсутні відомості про потерпілого та 

особу, що скоїла крадіжку;  

– про факт крадіжки заявив обвинувачений, що проходить за іншою 

кримінальною справою, заяви від потерпілого не надходило.  

В кожному окремому випадку розслідування крадіжки особливості да-

ного етапу залежать під результатів слідчих дій, оперативно-розшукових за-

ходів, виконаних на початковому етапі, та конкретній слідчій ситуації, що 

склалася на цей час.  

Наступний етап розслідування крадіжок спрямований на подальше роз-

ширення доказової бази, уточнення обстановки і встановлення мотивів ско-

єння злочину, вивченню причин та умов, які йому сприяли. В кожному 

випадку розслідування крадіжки особливості даного етапу залежать під ре-

зультатів слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, виконаних на почат-

ковому етапі, та конкретній слідчій ситуації, що склалася на цей час. 

Такими ситуаціями можуть бути:  

– подія злочину не мала місця (предмет крадіжки виявлено потерпілим 

на іншому місці);  

– факт крадіжки й особа, що її скоїла, установлені, злочинець визнає 

себе винним у повному обсязі предʼявленого обвинувачення, його показання 

не суперечать зібраним по справі, доказам, викрадене майно виявлено;  

– у діях підозрюваного відсутній склад злочину (особа заволоділа на-

лежним їй майном);  

– факт крадіжки встановлено, зібрані докази про винність особи, яка її 

вчинила, однак обвинувачений визнає свою вину частково (визнає, що вкрав 

лише майно, яке виявлено у нього під час обшуку, заперечує окремі епізоди 

злочинної діяльності, збут викраденого тощо);  

– факт крадіжки встановлено, зібрані докази щодо вини обвинувачено-

го в її скоєнні, але він предʼявленого обвинувачення не визнає, посилаючись 

на алібі (називає місце перебування в момент крадіжки та осіб, які можуть це 

підтвердити), викрадене майно не виявлено.  

Важливо знати та використовувати особливості тактики проведення 

окремих слідчих дій, таких як: огляд місця події, допит потерпілого, допит 

свідків, особистий обшук підозрюваного, освідування підозрюваного, допит 

підозрюваного (обвинуваченого). Також важливим є своєчасне проведення 

експертизи. 
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Крім того, успішне розслідування крадіжок, особливо квартирних, ви-

значається умінням слідчого і працівників карного розшуку використати до-

помогу громадськості. Тому, під час складання плану розслідування необхід-

но також врахувати можливості залучення громадськості в ході провадження 

слідчих дій, а також з метою профілактики крадіжок. 

Тому можна зробити висновок, що увага, яка приділяється розробці 

криміналістичної характеристики, повʼязана з необхідністю удосконалення 

методики розслідування певного виду злочину на підставі пізнання механіз-

му його вчинення, способів слідоутворення тощо. Диспозиції відповідних 

кримінально-правових норм є правовою основою криміналістичної характе-

ристики злочинів, у якій набувають конкретизації описаний у них склад тих 

чи інших злочинів, його елементи. 

На сучасному етапі розвитку нашої країни криміналістика, вдоскона-

лення методик, тактик, прийомів та модернізація обладнань має важливе зна-

чення для розслідування злочинів проти власності; досвід та професіоналізм 

правоохоронних органів сприяє скорішому та результативному розкриттю 

злочинних посягань на власність. 
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МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ 

А. И. Жеребко 

В статье проанализированы криминально-правовая и криминалистическая характе-

ристики краж чужого имущества. Раскрыты основные направления и содержание деятель-

ности следователя (следственно-оперативной) группы на начальном и последующем эта-

пах расследования тайного похищения чужого имущества, взаимодействие в раскрытии 

преступлений и прочее. 

По результатам проведенного исследования сделано вывод о том, что внимание, 

которое уделяется разработке криминалистической характеристики, связано с необходи-

мостью совершенствования методики расследования определенного вида преступления на 

основании познания механизма его совершения, способов следообразования и др. Диспо-

зиции соответствующих уголовно-правовых норм является правовой основой кримина-

листической характеристики преступлений. Криминалистическая характеристика преступ-

лений конкретизирует описанные в уголовно-правовых нормах составы тех или иных пре-

ступлений, его элементы. Криминалистическая характеристика преступлений, в том числе 

и краж, является одним из важнейших элементов криминалистической методики. Она яв-

ляется взаимосвязанной совокупностью индивидуальных особенностей определенной ка-

Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів



  

160 

 

тегории преступлений, характеризующей обстановку, способ и механизм совершения и 

сокрытия преступления, личности преступника и потерпевшего, имеющих значение для 

выявление, раскрытие и расследование преступления. Элементами криминалистической 

характеристики краж являются: способы совершения краж; предмет преступного посяга-

тельства; типичная «следовая картина»; личность преступника; личность потерпевшего; 

сведения о типичном время совершения краж.  

На современном этапе развития нашей страны криминалистика, совершенствова-

ния методик, тактик, приемов и модернизация устройств имеет важное значение для 

расследования преступлений против собственности; опыт и профессионализм правоохра-

нительных органов способствует скорейшему и результативному раскрытию преступных 

посягательств на собственность. 

THE METHODOLOGY OF INVESTIGATING THEFTS 

A. Zherebko 

The article deals with the criminal-legal and criminalistics characteristics of thefts of 

someone elseʼs property. The main directions and content of the investigatorʼs (investigatory-

operational) group activity are revealed in the initial and subsequent stages of the investigation 

of the secret abduction of anotherʼs property, the interaction in the disclosure of crimes, and 

others. 

According to the results of the study, it was concluded that the attention paid to the 

development of forensic characteristics was due to the need to improve the methodology for 

investigating a certain type of crime on the basis of knowledge of the mechanism of its 

accomplishment, methods of tracing, etc. The disposition of the relevant criminal law is the legal 

basis for criminalistics characteristics crimes. Criminalistics characteristics of crimes specify the 

constitutions of certain crimes described in norms of criminal law, its elements. Criminalistics 

characteristics of crimes, including thefts, are one of the most important elements of the forensic 

methodology. It is an interconnected set of individual characteristics of a certain category of 

crimes, characterizing the situation, the method and mechanism of committing and concealing a 

crime, the identity of the perpetrator and the victim, relevant for the detection, disclosure and 

investigation of the crime. Elements of criminalistics characteristics of thefts are: the methods of 

committing thefts; the subject of a criminal offense; a typical “follow-up picture”; identity of an 

offender; identity of a victim; information about the typical time of theft. 

At the present stage of our countryʼs development, criminalistics, the improvement of 

techniques, tactics, techniques and devicesʼ modernization is important for the investigation of 

crimes against property; the experience and professionalism of law enforcement agencies 

promotes the prompt and effective disclosure of criminal misconduct on property. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ 

У статті на основі аналізу наукових підходів, матеріалів слідчої та судової прак-

тики, норм чинного законодавства України проаналізовано особу злочинця як елемент 

криміналістичної характеристики злочинів.  

 

 

Найбільш дискусійним в теорії криміналістичної характеристики є пи-

тання про якісний та кількісний склад елементів криміналістичної характе-

ристики злочинів. 

В літературі існує декілька точок зору на структуру криміналістичної 

характеристики злочинів (щонайменше їх десять: Р. С. Бєлкіна, С. І. Вино-

курова, І. Ф. Герасімова, А. Н. Колесніченка, Н. А. Селіванова, В. Г. Танасе-

вича, Н. П. Яблокова й ін.), причому підходи різні.  

Більшість авторів вказують на чотири елементи структури криміналіс-

тичної характеристики, а саме: 1) предмет злочинного посягання (в деяких 

випадках — особа потерпілого); 2) спосіб вчинення злочину; 3) «слідова кар-

тина» злочину; 4) особа злочинця. 

Сергеєв Л. О., одним з перших дослідивши криміналістичну характе-

ристику, виділив такі її елементи: особливості способів і слідів певних видів 

злочинів; обставини, що характеризують учасників злочинів та їх злочинні 

звʼязки; обʼєктивну сторону; час, місце і обстановку вчинення злочинів; обʼєкт 

замаху та інші, а також взаємозвʼязок вказаних факторів [1, с. 43]. 

На думку С. П. Мітрічева: «При вивченні методики розслідування 

окремих видів злочинів слід звертати увагу на типові ознаки, що мають кри-

міналістичне значення, на особливості даного виду злочинів, що виражають-

ся у способах вчинення злочинів, характерних слідах, професіональних і зло-

чинних навиках злочинця, тобто на все те, що є типовим, загальним і вклю-

чається у криміналістичну характеристику злочинів. Видова криміналістична 

характеристика повинна мати найбільшу кількість ознак, що мають криміна-

лістичне значення» [2, с. 13–14]. Таким чином, не розкриваючи загального 
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поняття криміналістичної характеристики, С. П. Мітрічєв, зробив спробу ви-

значити її зміст і назвав три основні взаємоповʼязані елементи: спосіб вчи-

нення злочину; сліди, що залишаються злочинцем, і особа злочинця. При 

цьому автор вказав, що цими елементами зміст криміналістичної характерис-

тики не вичерпується, тому що вона повинна охоплювати найбільшу кіль-

кість ознак, що мають криміналістичне значення 

Танасевич В. Г. і Образцов В. О. у спільній статті виділили елементами 

криміналістичної характеристики [3, с. 101]:  

а) спосіб вчинення злочину;  

б) обстановку вчинення злочину;  

в) умови охорони обʼєкту від замаху (включаючи характеристику осіб, 

повʼязаних із забезпеченням недоторканості благ, на які вчинено замах);  

г) маскування, направлене на приховання слідів злочину і осіб, що його 

вчинили; 

д) особу злочинця і спосіб його поведінки до і після вчинення злочину. 

Своє бачення змісту криміналістичної характеристики запропонував 

В. К. Гавло, який виділив такі елементи [4, с. 123]:  

а) ситуація, що виникла перед вчиненням злочину;  

б) спосіб злочину (підготовка, вчинення, приховання); 

в) слідча реальна ситуація, що склалася на момент порушення кримі-

нальної справи;  

г) ситуація розслідування на початковому етапі, на момент предʼяв-

лення обвинувачення і після нього. 

До елементів криміналістичної характеристики С. І. Винокуров відніс 

типові ситуації вчинення злочину, спосіб вчинення злочину; слідчі (типові) 

ситуації; коло обставин, що підлягають встановленню на першочерговому 

етапі розслідування [5, с. 102]. 

Філіппов О. Г. до переліку основних елементів криміналістичної харак-

теристики включив: 

а) безпосередній предмет злочинного замаху; 

б) спосіб вчинення і приховання злочину;  

в) обставини, при яких готувався і був вчинений злочин (час, місце, 

умови охорони обʼєкту і т.п.);  

г) особливості слідів, що залишаються злочинцем (механізм слідоутво-

рення в широкому розумінні);  

д) особа злочинця і потерпілого (включаючи сюди і мотиви злочину) 

[6, с. 12]. 

Пʼять елементів криміналістичної характеристики виділив А. І. Баянов, 

зокрема, це спосіб підготовки, вчинення і приховання злочину, предмет і на-

слідки злочинного замаху, особа потерпілого, особа злочинця, мотив і ціль 

вчинення злочину [7, с. 107]. 

На думку Р. С. Бєлкіна, до криміналістичної характеристики повинні 

входити характеристика вихідної інформації, система даних про спосіб вчи-
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нення, приховання злочину та типових наслідках його застосування; особу 

ймовірного злочинця та ймовірні мотиви і цілі злочину; деякі обставини вчи-

нення злочину (місце, час, обстановка) [8, с. 192]. 

Більше коло елементів криміналістичної характеристики виділив  

І. П. Лузгін:  

а) типові способи вчинення і приховання злочинів, знаряддя злочину, 

що використовуються, послідовність дій;  

б) типові умови кримінальної ситуації (місце, час, погодні та інші умови);  

в) типові фактори, що детермінують вибір способів і умов підготовки, 

вчинення і приховання злочинів, мотив і ціль діяння;  

г) стійкі особливості обʼєкту (предмету) замаху, що впливають на під-

готовку, вчинення та приховання злочину; 

д) типові сліди та документи як матеріальні джерела інформації, особ-

ливості їх утворення, знищення, приховання, взаємні звʼязки слідів; е) най-

більш ймовірні свідки; є) особливості особи злочинця, потерпілого, свідка, 

фактори, що впливають на формування їх показань і поведінки під час слід-

ства; ж) характер і розмір збитків [9, с. 27–28]. 

Колесніченко О. Н. основними елементами криміналістичної характе-

ристики виділив сукупність ознак, що визначають: а) спосіб підготовки, вчи-

нення і приховання злочинів; б) місце, час, обстановку, знаряддя і засоби 

вчинення злочину; в) предмет замаху; г) особу злочинця; д) особу потерпіло-

го; е) сліди злочину (в широкому розумінні) [10, с. 34–41]. 

Немає єдиного погляду на елементи криміналістичної характеристики і 

в останніх роботах вчених-криміналістів. 

Так, А. Ф. Лубін структурними елементами криміналістичної характе-

ристики виділяє: а) субʼєкти (субʼєктивні фактори); б) ситуацію (обʼєктивні 

фактори); в) способи виконання злочинних дій; г) сліди злочину (джерела ін-

формації) [11]. 

Яблоков М. П. виділяє елементами криміналістичної характеристики: 

а) дані про спосіб вчинення злочину; б) дані про механізм вчинення злочину; 

в) обстановку вчинення злочину; г) дані про властивості особи як субʼєкта; 

д) дані про особу потерпілих [12, с. 46–56]. 

Образцов В. О., виходячи з того, що злочин — це цілісна система ді-

яльнішого типу, елементами криміналістичної характеристики злочину виді-

ляє субʼєкт (субʼєкти), обʼєкт впливу, мотив, ціль, задачі, засоби досягнення 

цілі, механізм (технологія) реалізації цілі, результат злочину (наслідки і слі-

ди) [13, с. 31]. 

Білоруські вчені-криміналісти І. С. Андрєєв, Г. І. Грамович та М. І. По-

рубов в одному з останніх навчальних посібників «Криміналістика» ви-

ділили такі елементи криміналістичної характеристики: дані про матері-

альні сліди злочину, про спосіб вчинення та приховання злочину, про 

місце, час і механізм його вчинення, про обстановку вчинення злочину, 

предмет злочинного замаху, про цілі та мотиви злочину, про властивості 
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особи учасників кримінального процесу і обставинах, що сприяють вчи-

ненню злочину [14, с. 180]. 

Провідні вчені-криміналісти України, автори підручника (Советская 

криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. 

Под ред. В. К. Лисиченко. Київ, 1988), виділили пʼять елементів криміналіс-

тичної характеристики: 1) спосіб приготування, вчинення і приховання зло-

чину; 2) місце, час. обстановка, знаряддя і засоби вчинення злочину; 3) пред-

мет замаху; 4) особа потерпілого; 5) особа злочинця; 6) сліди злочину (в ши-

рокому розумінні). 

Провівши аналіз структур криміналістичних характеристик, М. В. Сал-

тевський [15, с. 130–133] зробив висновок, що в основному більшість авторів 

виділяють елементи, які можна звести до чотирьох основних: 1) предмет 

безпосереднього замаху; 2) спосіб вчинення злочину в його широкому розу-

мінні; 3) слідова картина в її широкій інтерпретації; 4) особа злочинця. Про-

аналізовані нами структури криміналістичних характеристик, що запропо-

новані останнім часом також в основному виділяють елементи, які можна 

звести до чотирьох основних, виділених М. В. Салтевським та підтриманих 

рядом вчених (О. П. Дубовим, П. М. Кубраком, В. К. Чаюком та ін.). 

Таким чином, на нашу думку при побудові криміналістичної характе-

ристики слід використовувати структуру криміналістичної характеристики 

запропоновану М. В. Салтевським, бо вона найбільш повно відображає кри-

міналістично значимі ознаки злочинів. 

Особа злочинця. Система ознак особи злочинця включає дані демогра-

фічного характеру, деякі моральні властивості і психологічні особливості. 

Особа злочинця — це поняття, що виражає сутність особи, що вчинила зло-

чин. У цьому звʼязку можна говорити про типові ознаки особи, схильної до 

вчинення тих або інших видів злочинів (це стосується в першу чергу профе-

сійної та організованої злочинності). Узагальнені дані про найбільш пошире-

ні мотиви злочину дозволяють визначати коло потреб злочинця, що штовх-

нули його на вчинення злочину, і тим самим встановлювати основні напрями 

розслідування. 

На ранніх етапах розвитку суспільства дослідники пояснювали причи-

ни вчинення злочинних діянь впливом на особу чогось божественного або 

диявольського, впливом психічних відхилень та соціуму. Водночас потрібно 

розуміти, що специфічні риси, що характеризують особу злочинця, знаходять 

своє виявлення, передусім, у його поведінці, що передує вчиненню злочину. 

Ці риси, що доречно зазначає Б. С. Волков, зазвичай полягають у ставленні 

до праці, навчання, своїх обовʼязків, суспільства, колективу, інших осіб, ви-

являється у поведінці в сімʼї, побуті тощо. Що ж до рис, які характеризують 

особу злочинця, то в юридичній літературі висловлюються різні точки зору 

щодо їх кількості та змісту. 

Особа злочинця — це соціально-психологічне поняття, яке охоплює 

сукупність типових психологічних і моральних якостей індивіда, що форму-
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ються внаслідок вчинення злочинів. Особа злочинця охоплює цілу систему 

психологічних властивостей: спонукання, установки, переконання, емоційні 

й вольові особливості тощо. Дослідження особи злочинця передбачає необ-

хідність вивчення механізмів протиправної поведінки, мотивацій вчинення 

різних видів злочинів, індивідуально-психологічних і соціальних чинників, 

ситуативних реакцій людини [16, с. 6]. 

Кривошеєва А. С., Цветкова П. П., зазначають, що особа злочинця є 

обʼєктом самостійного вивчення в криміналістиці, при чому характер вчине-

ного злочину знаходиться в тісному звʼязку з визначеними властивостями і 

якостями особи злочинця, його злочинним минулим, що створюють злочину 

індивідуальність і неповторність [17; 18]. 

Коршунова О. М. і Степанова О. О., визнаючи, що злочини вчиня-

ються конкретними особами, котрі мають певну сукупність ознак, що ха-

рактеризують їх в особистісному відношенні та є основою для їх визнання 

як субʼєктами посягання, називають цього субʼєкта елементом системи 

злочину, тобто конкретною особою, яка фактично вчинила суспільно не-

безпечне діяння і стала центральною фігурою в системі посягання. Від 

цього залежить створення, функціонування і розпад системи злочину. Він 

продукт суспільства, середовища, в якому виріс, виховувався, живе і пра-

цює. У нього є розум, воля, емоції, знання, потреби і навички, що визна-

чають його ставлення до дійсності, до своєї поведінки та до вчинюваного 

злочинного посягання [19, с. 63]. 

Комісарова В. І., традиційно виділяє два напрямки вивчення особис-

тості злочинця. Перший передбачає отримання даних про особу злочинця 

по залишених на місці події слідах, як матеріальних, так і ідеальних. Вияв-

лені сліди дозволяють швидко знайти і затримати злочинця, а згодом про-

вести його ідентифікацію. Другий напрямок передбачає вивчення особис-

тості підозрюваного у процесі досудового розслідування з метою встанов-

лення вичерпної криміналістичної характеристики про особу потерпілого 

[20, с. 8]. 

Погоджуючись з такою інтерпретацією субʼєкта злочину названими 

науковцями, підкреслимо важливість чіткого виділення особи злочинця у 

системі злочину як основного, адже від відомостей про нього буде залежати 

ефективність його розслідування. 

Зміст особи злочинця як елемента криміналістичної характеристики 

полягає в розгляді людини як певної системи, властивості та ознаки якої зна-

ходять відображення в навколишньому середовищі та використовуються під 

час розслідування. До таких властивостей людини, наприклад, М. В. Сал-

тевський відносив фізичні, біологічні та соціальні. В. Ю. Шепітько зазначив, 

що особа злочинця має певні дані демографічного характеру, деякі моральні 

якості та психологічні особливості. 

Демідов М. М., під особою злочинця як елементом криміналістичної 

характеристики розуміє стійку криміналістично значиму сукупність психофі-
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зичних властивостей і якостей, мотиваційних установок, емоційної і раціо-

нальної сфер людської свідомості, що відобразились у слідах злочину в про-

цесі підготовки, вчинення і приховання слідів злочину, а також поведінки пі-

сля вчинення злочину. 

Цвєтков П. П., включає до предмету вивчення особи злочинця два еле-

менти: соціально-правові дані; природно-біологічну інформацію про особу, 

що притягується до кримінальної відповідальності. 

Глазирін Ф. В. розрізняє: соціально-демографічні властивості; психоло-

гічні якості; біологічні особливості особи. 

Єнікеєв М. І. зазначає, що особа злочинця — це сукупність типологіч-

них якостей індивіда, які обумовили вчинене ним злочинне діяння. 

Узагальнивши дані, наведені в спеціальній літературі щодо особи зло-

чинця, можна зробити наступні висновки:  

1. Система ознак особи злочинця включає дані демографічного харак-

теру, деякі моральні властивості і психологічні особливості. Особа злочин-

ця — це поняття, що виражає сутність особи, яка вчинила злочин. У цьому 

звʼязку можна говорити про типові ознаки особи, схильної до вчинення тих 

або інших видів злочинів (це стосується в першу чергу професійної та органі-

зованої злочинності). 

2. Можна констатувати, що вивчення особи злочинця в сучасній кримі-

налістиці досягло рівня, при якому можливе створення методик розслідуван-

ня окремих видів злочинів, орієнтованих на особу злочинця. Для реалізації 

сказаного необхідна розробка, зокрема, відповідного понятійного апарату, 

що базується на вже існуючому в криміналістичній науці. 
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

А. И. Жеребко 

Ю. В. Синенко 

В статье на основе анализа научных подходов, материалов следственной и судеб-

ной практики, норм действующего законодательства Украины проанализированы лич-

ность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений. 

В результате исследования сделано вывод о том, что содержанием криминалисти-

ческой характеристики преступлений является определенная система данных, предназна-

ченных для организации расследования преступлений с использованием криминалисти-

ческих методов, приемов и средств. По своей сути они являются основой для научных ре-

комендаций, предназначенных органам предварительного расследования для обоснован-

ного выдвижения версий, определения основных направлений расследования и решения 

других задач. Личность преступника представляет собой типичную модель личности че-

ловека, совершившего преступление, с присущими ему биологическими, психологичес-

кими и социальными свойствами, признаками, которые участвуют в процессе детермина-

ции механизма преступления и обусловливают особенности его отражательных возмож-

ностей и процесса следообразования. Вместе с тем они испытывают на себе и отражают 

влияние других лиц, предметов и процессов, взаимодействующих с ними. 

Система признаков личности преступника включает данные демографического ха-

рактера, некоторые моральные качества и психологические особенности. Личность пре-
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ступника — это понятие, выражающее сущность лица, совершившего преступление. В 

этой связи можно говорить о типичных признаках лица, склонной к совершению тех или 

иных видов преступлений (это касается в первую очередь профессиональной и организо-

ванной преступности).  

Изучение личности преступников предоставляет возможность выявления неко-

торых закономерностей в поведении обвиняемых в ходе следствия и в суде, что может 

быть использовано следователем при выборе тактики процессуальных и следственных 

действий, а также для направления расследования по конкретному уголовному делу. Изу-

чение личности преступника в современной криминалистике достигло уровня, при кото-

ром возможно создание методик расследования отдельных видов преступлений, ориенти-

рованных на личность преступника. Для реализации сказанного необходима разработка, в 

частности, соответствующего понятийного аппарата, основанная на уже существующем в 

криминалистической науке. 

PERSONAL CRIME  

AS AN ELEMENT OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF CRIMES 

A. Zherebko 

Yu. Sinenko 

The article deals with the personality of the criminal on the basis of the analysis of 

scientific approaches, materials of investigative and judicial practice, and norms of the current 

legislation of Ukraine as an element of the criminalistic characterization of crimes. 

As a result of the study, it was concluded that the content of the criminalistics 

characteristics of crimes is a certain data system designed to organize the investigation of crimes 

using forensic methods, techniques and tools. In their essence, they are the basis for scientific 

recommendations intended for the preliminary investigation bodies for substantiated nomination 

of versions, determining the main directions of investigation and solving other problems. The 

identity of a criminal is a typical model of the person who committed the crime, with the 

biological, psychological and social properties inherent to him, the signs that participate in the 

determination of the mechanism of the crime and determine the specifics of its reflective 

capabilities and the process of trace formation. At the same time, they experience themselves and 

reflect the influence of other individuals, objects and processes interacting with them. 

The system of signs of a criminalʼs personality includes demographic data, some moral 

qualities and psychological characteristics. The person of a criminal is a concept expressing the 

essence of the person who committed the crime. In this connection one can speak of typical signs 

of a person inclined to commit one or another type of crime (this primarily concerns professional 

and organized crime). 

The study of the identity of criminals provides an opportunity to identify certain patterns 

in the behavior of the accused during the investigation and in court, which can be used by the 

investigator in choosing the tactics of procedural and investigative actions, as well as for sending 

an investigation into a specific criminal case. The study of the criminalʼs personality in modern 

criminalistics has reached the level at which it is possible to create methods for investigating 

certain types of crimes that are oriented toward the identity of a criminal. To implement what has 

been said, it is necessary to develop, in particular, an appropriate conceptual apparatus, based on 

what already exists in criminal science. 
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СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ВИБУХІВ 

В статті проведено аналіз можливостей техніко-криміналістичного забезпечення 

розслідування кримінальних вибухів. Враховуючи специфіку даного виду злочинів було ви-

вчено перелік технічних засобів, які використовуються при огляді місця події за фактом 

вибуху, а також ті, які використовуються при виявленні та знешкодженні вибухонебез-

печних предметів.  

 

 

Завдання криміналістики, як науки при розслідуванні злочинів полягає 

в розробці та застосуванні засобів, прийомів і методів виявлення та усунення 

обставин, що сприяють вчиненню злочинів. Також велике значення має роз-

робка засобів, прийомів і методів, спрямованих на попередження, припинен-

ня злочинів, що готуються, перешкоджають скоєнню та полегшують вияв-

лення винних у розслідуванні скоєних злочинів. 

Вирішенню зазначених завдань сприяє техніко-криміналістичне забез-

печення попередження та розслідування злочинів, в тому числі повʼязаних з 

кримінальними вибухами. Кримінальні вибухи вчиняються, як правило, з ви-

користанням вибухових пристроїв і вибухових речовин. Статистичні дані 

свідчать про зростання даної категорії злочинів. Якщо взяти у порівнянні за 

період 2007–2009 роки загальна кількість скоєних вибухів по Україні складає 

118 з них 74 кримінального характеру, то протягом 2010–2012 років загальна 

кількість скоєних вибухів складає вже 192 з них кримінальних 97 [1, с. 220].  

Враховуючи події останніх років, кількість кримінальних вибухів по-

мітно збільшилась як в Україні, так і за кордоном — про це свідчать повідо-

млення засобів масової інформації. 

Окремими питаннями щодо технічного забезпечення розслідування 

злочинів повʼязаних з використанням вибухових пристроїв, а також криміна-

лістичного забезпечення розслідування вибухів займались і займаються такі 

відомі вітчизняні та закордонні вчені, як: А. Ю. Аполлонова, І. І. Артамонова, 

М. І. Асташова, Л. В. Бертовський, С. І. Винокуров, В. П. Власов, Ю. М. Дільдін, 
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A. М. Єгоров, С. М. Колотушкин, М. В. Кобець, В. В. Мартинов, М. А. Михай-

лов, І. Д. Моторний, І. П. Пантелєєв, В. М. Плескачевський, А. С. Подшибякін, 

М. А. Погорецький, В. В. Поліщук, В. А. Ручкін, та багато інших. 

Однак, питання щодо висвітлення особливостей техніко-криміналістич-

ного забезпечення розслідування злочинів, повʼязаних з кримінальними вибуха-

ми, ще не знайшло належного відбиття у науковій літературі. Новизна даного 

дослідження полягає у розгляді питання — використання науково-технічних за-

собів і методів забезпечення попередження і розслідування злочинів, повʼязаних 

з кримінальними вибухами. 

Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, повʼя-

заних з кримінальними вибухами потребує використання певних наукових 

знань. При цьому звʼязки криміналістичних досліджень з існуючими науко-

вими знаннями, що застосовуються для їх проведення, мають різнобічний ха-

рактер. В одних випадках ці звʼязки безпосередні, якщо наукові положення 

використовуються для криміналістичних досліджень без відповідного 

доопрацювання або переопрацювання (наприклад, наукові положення про 

теорію і практику вибуху, властивості вибухових речовин і засобів вибуху, 

способи поводження з ними і характер протікання процесу вибуху). В інших 

випадках ці звʼязки опосередковані, коли наукові положення перетворюють-

ся і на їх основі розробляються спеціальні методи, прийоми та засоби вияв-

лення, фіксації, вилучення, зберігання і дослідження матеріальних носіїв ін-

формації про обставини вибуху та інші обставини, повʼязані з ним [2, с. 87–92]. 

Техніко-криміналістичні засоби — це пристрої, пристосування або ма-

теріали, що використовуються для збирання й дослідження доказів, або ство-

рення умов, що перешкоджають вчиненню злочинів [3, с. 227].  

Різні точки зору в криміналістиці існують не тільки щодо поняття тех-

ніко-криміналістичних засобів, але і їх класифікації.  

П. Т. Скорченко пропонує класифікувати техніко-криміналістичні за-

соби на наступні групи: ті, що підвищують результативність слідчих дій; ті, 

що підвищують результативність діяльності слідчого; ті, що застосовуються 

для одержання пошукової інформації; ті, що застосовуються в лабораторних 

дослідженнях; ті, що застосовуються в профілактиці злочинів; ті, що застосо-

вуються при проведенні оперативно-розшукових заходів [4, с. 7–10]. 

Одним з основних положень криміналістики є правило, відповідно до 

якого організація й тактика огляду місця події визначається слідчою ситуаці-

єю, яка склалася на даному етапі розслідування.  

Але незалежно від виду вихідної «експертної» ситуації, субʼєкти огля-

ду місця події повинні мати у своєму розпорядженні засоби польової кримі-

налістики загального призначення, тобто ті, які використовуються для вияв-

лення й фіксації слідів і при огляді місця подій, повʼязаних в тому числі з 

кримінальними вибухами. До них відносяться: засоби фото й відеозапису, за 

допомогою яких фіксується загальна обстановка на місці події, окремі 

обʼєкти й сліди; вимірювальні інструменти й пристосування; засоби обчис-
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лювальної техніки, що дозволяють проводити первинні розрахунки на місці 

події, мікрокалькулятори, спеціальні компʼютерні програми і т. ін.;  

Значний перелік технічних засобів, які можуть бути використані для 

забезпечення розслідування злочинів, повʼязаних з кримінальними вибухами 

надає підставу розглянути його через класифікуючі ознаки. 

У спеціальній літературі існує класифікація спеціального обладнання, 

яка заснована на її групофікації за ознаками основних видів виконання спеці-

альних вибухотехнічних робіт. При цьому виділяється окреме спеціальне об-

ладнання, яке за функціональними можливостями призначено для виконання 

декількох операцій у різних видах виконання спеціальних вибухотехнічних 

робіт.  

За ознаками умов використання спеціального обладнання, воно поділя-

ється на стаціонарне та польове: стаціонарне — спеціальне обладнання вико-

ристовується в пунктах постійної дислокації та на постійно визначених нор-

мативними документами підривних майданчиках; польове — спеціальне об-

ладнання використовується при виїздах для ліквідації інцидентів, повʼязаних 

з вибуховими матеріалами. 

При використанні спеціального обладнання основна увага повинна 

приділятися можливостям представлених зразків, їх надійності та функціо-

нальному призначенню. Кожний зразок обладнання не може задовольнити 

усім функціональним можливостям проведення повного обсягу вибухотех-

нічних робіт і повинен розглядатися у сукупності з іншими.  

За ознаками функціонального призначення спеціальне обладнання по-

діляється на: індивідуальні засоби захисту; колективні засоби захисту та 

транспортування вибухових пристроїв; засоби для виявлення та ідентифікації 

вибухових пристроїв і речовин; засоби для контактної та дистанційної роботи 

з вибуховими пристроями; спеціальні пересувні вибухотехнічні лабораторії. 

У прикладному значенні науково-технічні засоби, які застосовуються 

під час попередження і розслідування кримінальних вибухів, доцільно кла-

сифікувати за походженням, загальним призначенням і конструктивними 

особливостями, а також за функціональним призначенням. 

Спеціально розроблені науково-технічні засоби — це різні типи науко-

во-технічного обладнання, приладів та інструментів, які пройшли сертифіка-

цію, рекомендовані для практичного застосування і прийняті на оснащення у 

вибухотехнічні підрозділи правоохоронних органів [2, с. 87–92].  

При дослідженні місць кримінальних вибухів в основному застосову-

ються так звані засоби «польової криміналістики» — техніко-криміналістич-

ні засоби й методи роботи з доказами, які використовуються або можуть бути 

використані не в кабінеті слідчого або в лабораторіях експерта, а безпосеред-

ньо в «польових умовах» — на місці події при огляді або при проведенні на 

цьому місці інших слідчих дій або дослідницьких експертних операцій [5, с. 37]. 

На нашу думку, за функціональним призначенням техніко-криміналіс-

тичні засоби і методи дослідження кримінальних вибухів можна класифі-
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кувати на такі групи: техніко-криміналістичні засоби і методи пошуку 

(виявлення) вибухового пристрою та слідів його застосування; техніко-кримі-

налістичні засоби і методи фіксації та вилучення слідової інформації з місця 

кримінального вибуху; техніко-криміналістичні засоби дослідження вибухо-

небезпечних обʼєктів; техніко-криміналістичні засоби і методи запобігання 

кримінальних вибухів. 

Основним завданням при огляді місця події, коли у наявності є інфор-

мація про знаходження на певному обʼєкті вибухового пристрою або предме-

тів, подібних з ним, є їхній пошук. Тому, науково-технічні засоби і методи 

для виявлення вибухонебезпечних обʼєктів, їх розробка (або пристосування 

вже існуючих) значною мірою залежить від властивостей та особливостей 

вибухонебезпечних обʼєктів, що є предметами пошуку експертів-криміна-

лістів [6, с. 91].  

В кожному випадку перед здійсненням пошуку вибухового пристрою, 

безпосередньо фахівцем в галузі вибухотехніки, необхідно попередньо засто-

совувати службово-пошукову собаку, натренованого на виявлення вибухових 

речовин. Якщо реакція службово-пошукової собаки була позитивною, тобто 

виявлений вибухонебезпечний предмет, подібний з вибуховим пристроєм, 

необхідно використовувати комплекти дистанційних маніпуляторів і робото-

технічних комплексів, обладнаних відеокамерами для дистанційного зовніш-

нього огляду. 

Після обстеження місця події з використанням службово-пошукової 

собаки, що не дав результатів, до пошуку вибухового пристрою, приступає 

фахівець вибухотехнік. При цьому, він використовує ряд технічних засобів і 

методів, що дозволяють виявити вибуховий пристрій. До них відносяться 

криміналістичні й армійські металошукачі різних типів, газоаналізатори (де-

тектори), що реагують на молекули вибухових речовин у повітрі, наприклад, 

газовий хроматограф «Кристал-2000», який використовується для експрес-

аналізу різних речовин, виявлених на місці події, та портативний газоаналіза-

тора, наприклад «МО-2», що використовується для виявлення парів вибухо-

вих речовин. Використовуються стетоскопи й віброфони, призначені для ви-

явлення годинникового механізму вибухового пристрою [7, с. 214]. 

Якщо, є достатні підозри про наявність у конструкції вибухового при-

строю елемента уповільнення, не можна здійснювати детальний огляд, фото-

графування, відеозапис до повного знешкодження або знищення шляхом під-

риву. Якщо таких підозр немає, вибухотехнік приступає до дистанційного 

обстеження виявленого обʼєкта. Зокрема, при цьому рекомендується застосо-

вувати портативне рентгенівське устаткування. 

Визнання можливості механічних переміщень вибухового пристрою 

здійснюється зокрема при наявності вибухозахисного контейнера, якими 

оснащені спеціальні вибухотехнічні лабораторії й спеціалісти-вибухотехніки. 

Так, наприклад, вибухозахисні контейнери типу «ЕТЦ» виготовляються чо-

тирьох видів і розраховані на безпечне перевезення вибухових пристроїв із 
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вибуховими речовинами у тротиловому еквіваленті, відповідно: ЕТЦ-1 до 

10 г.; ЕТЦ-2 — до 400 г., ЕТЦ-3 — до 850 г., ЕТЦ-4 — до 5 кг. Крім того, ви-

пускається контейнер типу «Плутон-1», що дозволяє здійснювати перевезен-

ня до 400 г тротилу. [8. с. 140–142]. 

Для виявлення дрібних металевих фрагментів підірваного вибухового 

пристрою може використовуватися металошукач «Корунд». Саме для таких 

цілей можна застосовувати спеціальний комплект для виявлення й вилучення 

осколків «Хрест», до складу якого входять: підйомник для пошуку осколків в 

ущелинах, водоймах, колодязях до 10 метрів глибиною, щуп для виявлення 

осколків у вузькому лабіринтовому просторі, граблі для роботи в траві, ка-

люжі, бруді й т. п., магнітна кисть для дослідження ґрунту, сміття, снігу і 

т.д.[ 4, с. 54]. 

 З метою виявлення осколків у важкодоступних місцях можуть вико-

ристовуватися металеві щупи, рентгенівські апарати «Інспектор», «Особняк–

4». Останні можуть застосовуватися й для дослідження внутрішнього устрою 

предметів, що викликають підозру на їхню приналежність до вибухового 

пристрою. Крім того, для визначення центру вибуху рекомендується вико-

ристовувати спеціальні засоби візування польоту окремих елементів вибухо-

вого пристрою («откос», мотузка й т. п.) Для вилучення фрагментів вибухо-

вого пристрою й предметів навколишнього оточення, необхідно мати столяр-

ні й слюсарні інструменти [9, с. 93–96]. 

На наш погляд, назріла необхідність створення й впровадження в прак-

тику уніфікованого спеціалізованого комплекту для роботи зі слідами вибуху 

на місці події. Очевидно, що різноманіття завдань, які доводиться вирішувати 

учасникам огляду вибухового пристрою або місця вибуху не дозволяє зробити 

такий комплект компактним. Тому, з метою технологізації розслідування 

даної категорії злочинів створюються пересувні вибухотехнічні лабораторії.  

Засоби і методи криміналістичної фіксації доказової інформації (відпо-

відно до різних способів такої фіксації — вербальної (словесної), графічної, 

предметної, наочно-образної). 

Вербальна (словесна) фіксація є найпоширенішою і здійснюється шля-

хом складання протоколів окремих слідчих дій і звукозапису із застосову-

ванням технічних засобів, наявних у слідчій валізі, а також органолептичних 

засобів. 

Різні прилади, апарати, інструменти та матеріали використовуються і 

для доволі поширеної у криміналістичному дослідженні вибухонебезпечних 

обʼєктів графічної форми фіксації, за якої шляхом складання планів, схем, 

креслень, малюнків тощо можна відобразити ті чи інші властивості, сторони 

та якості обʼєкта [10, с. 35–38]. 

Зважаючи на те, що вибухові речовини змінюють свої властивості під 

дією кисню (що відбивається на їх збереженні (консервації), а у подальшо-

му — і на результати їх дослідження та транспортуванні), важливе значення 

має застосування фото- та відеозаписувальної апаратури, за допомогою якої 
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фіксуються образ обʼєкта, його ознаки і властивості, недоступні для безпосе-

реднього сприйняття. Ця форма фіксації доказової інформації, дозволяє наоч-

но відтворити місце події для подальшого його аналізу субʼєктами судового 

розгляду і забезпечує високу точність та обʼєктивність відтворення місця 

злочину. 

Усі технічні засоби такого призначення поділяються на: засоби, які ви-

користовуються для аналізу окремих складових досліджуваного обʼєкта; за-

соби, які полегшують порівняльне дослідження обʼєктів; засоби, які полег-

шують оцінку даних, одержаних під час дослідження [11, с. 215]. 

Різноманіття технічних засобів, що застосовуються для дослідження 

вибухонебезпечних обʼєктів, зумовлюється різноманіттям конструкції вибу-

хових пристроїв та матеріалів, з яких вони виготовлені. Так, хімічний склад 

вибухової речовини, якою було споряджено вибуховий пристрій, досліджу-

ється за допомогою газового аналізатора (наприклад, прилад типу «EGIS», 

США). Для складних і точних досліджень вибухових речовин та їх слідів у 

лабораторних умовах можуть застосовуватися газові хроматографи, рентге-

нофлуоресцентні аналізатори тощо. 

До технічних засобів, які полегшують проведення порівняльного дослі-

дження вибухонебезпечних обʼєктів, дозволяють наочно і швидко порівняти 

їх за якісними і кількісними характеристиками, належать мікроскопи, лупи, 

освітлювальні прилади тощо. 

Оцінка даних, отриманих під час дослідження вибухонебезпечних 

обʼєктів, проводиться з використанням компʼютерної техніки зі спеціальним 

програмним забезпеченням, що дозволяє автоматизувати процес дослідження. 

Залежно від характеру профілактичних адміністративних заходів із 

цією метою можуть застосовуватися ті самі прилади, інструменти, пристрої, 

що і для виявлення, огляду, фіксації, вилучення і дослідження вибухонебез-

печних обʼєктів.  

Так, для проведення огляду і спеціального контролю на режимних 

обʼєктах застосовуються стаціонарні та інші засоби металовиявлення, детек-

тори парів вибухових речовин тощо (наприклад, в аеропортах проводиться 

контроль багажу із застосуванням рентгенотелевізійної техніки; аналогічна 

апаратура використовується для виявлення вибухових пристроїв і засобів, що 

імітують їх, у поштовій кореспонденції, посилках тощо).  

Перевірка важкодоступних місць в автомобілях, будівельних конструк-

ціях, каналах вентиляції здійснюється із застосуванням оглядових дзеркал та 

ендоскопів (набір МК-1, МК-2 (Німеччина), набір спеціального інструменту 

PIRO-1 (Англія), набір спеціального інструменту PIRO-2M (Польща, Україна). 

Для блокування радіосигналу радіоприймачів, яким можуть бути укомп-

лектовані підривачі саморобних вибухових пристроїв використовуються ге-

нератори перешкод типу «Персей», «Завада», «Форт». Високопотужний час-

тотний генератор перешкод «Камиш-М4» дозволяє запобігти вибуху відпо-

відних пристроїв, керованих радіоканалом.  
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У випадку застосування на автотранспортних засобах мін-пасток з маг-

нітним кріпленням типу «МПМ», «СПМ» доцільно використовувати систему 

«Талос» (Великобританія), що має високу стійкість до завад і перемінних 

магнітних полів [12, с. 87–92]. 

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що ефективність засто-

сування зазначених засобів залежить від багатьох чинників, у тому числі на-

явності їх у достатній кількості, уміння використання, своєчасності технічно-

го обслуговування, ремонту і т. ін. 

Наведений в статті перелік науково-технічних засобів і методів, які ви-

користовуються для попередження та розслідування кримінальних вибухів, 

має важливе значення для створення нових й удосконалення вже існуючих 

технічних засобів. Також дана інформація необхідна для підготовки навчаль-

но-практичної літератури щодо застосування засобів і методів криміналіс-

тичної техніки такої спрямованості. 

Створення ефективних засобів та методів виявлення, вилучення, дослі-

дження та знешкодження вибухонебезпечних обʼєктів, дозволить підвищити 

рівень матеріально-технічного забезпечення вибухотехнічних підрозділів су-

часними науково-технічними засобами (комплексами). Тому ці питання не-

обхідно вирішувати, як в середині держави так і на міжнародному рівні. Так, 

як боротьба з кримінальними вибухами та умовами які сприяють їх вчинен-

ню не може замикатись в межах однієї держави, то на наше глибоке переко-

нання необхідний постійний обмін досвідом відповідних фахівців різних 

держав і взаємодопомога щодо технічного оснащення підрозділів, які розслі-

дують даного виду злочини та запобігають вчиненню кримінальних вибухів. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ ВЗРЫВОВ 

Ю. П. Приходько 

 С. Г. Луценко  

В статье проведен анализ возможностей технико-криминалистического обеспече-

ния расследования криминальных взрывов. Учитывая специфику данного вида преступ-

лений, было изучено перечень технических средств, используемых при осмотре места 

происшествия по факту взрыва, а также тех, которые используются при обнаружении и 

обезвреживании взрывоопасных предметов. Также в статье дается определение технико-

криминалистического средства, обще-криминалистическая классификация технико-

криминалистических средств. При описании технико-криминалистических средств в от-

дельную категорию вынесено специальное оборудование, которое используется при 

расследовании криминальных взрывов, с описанием возможностей его применения. Дан-

ная статья может быть полезной как для практических работников, так и для ученых. Сде-

ланный в статье анализ, побуждает к совершенствованию существующих технических 

средств и разработки новых, с учетом использования их при расследовании криминальных 

взрывов. 

MODERN TECHNICAL POSSIBILITIES  

TO ENSURE CRIME EXPLOSIONS INVESTIGATION 

Yu. Prykhodko  

S. Lutsenko 

The article deals with the possibilities of technical-criminalistic maintenance of 

investigation of criminal explosions. Taking into account the specific of such kind of crimes, the 

list of technical means was studied during the inspection of the site of occurrence on the fact of 

explosion and those technical means which are used during the detection and defusing of highly 

explosive objects. In the article is given the definition of technical-criminalistic means and 

generally criminalistic classification of technical-criminalistic means as well. At the description 

of technical-criminalistic means, the special equipment, which is used under the investigations of 

criminal explosions, is listed in the separate category with the description of its applicable 

possibilities. This article both can be useful for the experts and for the scientists. The analysis 

made in the article motivates the study and improvement of existent technical means and the 

development of the new ones with the account of their usage at the investigations of the criminal 

explosions. 
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ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОБУТОВОГО ШАХРАЙСТВА 

У статті розглядається поняття методики розслідування побутового шахрайства. 

 

 

Криміналістична методика розслідування — система наукових знань, 

на основі яких розробляються рекомендації до організації розслідування і за-

побігання окремих видів злочинів. Значення криміналістичної методики в 

тому, що вона сприяє оптимізації розслідування, вирішення інформаційно-

пізнавальних і пошукових завдань, практичної реалізації положень криміна-

лістичної техніки і криміналістичної тактики щодо окремих видів злочинів. 

Формування конкретної методики передбачає наявність деякої загаль-

ної методики або загальної моделі діяльності з розкриття та розслідування 

злочинів. Якщо є необхідність у створенні базової методики, то повинні бути 

обґрунтовані її типові параметри, котрі повʼязані з функціональною і логіч-

ною структурою, етапністю. 

Не виникає сумнівів, що у структурі криміналістичної методики основ-

ним елементом інформаційно-пізнавальної моделі, серцевиною її ретроспек-

тивного рівня є криміналістична характеристика злочину. 

В даний час в окремих криміналістичних методиках криміналістична 

характеристика злочинів розглядається як обовʼязковий елемент, наукова 

розробка якої дозволяє визначити найбільш суттєві специфічні особливості 

роду, виду і групи злочинів, які, в свою чергу, необхідні для того, щоб мето-

дичні рекомендації, положення окремих методик враховували особливості, а 

у багатьох випадках були ними обумовлені. 

«Криміналістична характеристика» як термін зʼявився у 60-ті роки в 

наукових працях А. Н. Колісниченка, який обмежився загальними зауважен-

нями про сутність криміналістичної характеристики злочинів. Вперше пере-

лік елементів криміналістичної характеристики злочинів розробив 

Л. А. Сергєєв, на думку якого в їх число входять відомості про зміст способу 

вчинення злочину, про умови в яких вчиняються злочини і особливості об-

становки, особливості, повʼязані з безпосереднім обʼєктом злочинного пося-

гання, з субʼєктом та субʼєктивною стороною злочину, звʼязках злочину 

конкретного виду з іншими злочинами та конкретними діями, які не є кримі-

нально караними , але мають схожість з даним злочином за деякими 

обʼєктивними ознаками, взаємозвʼязку між зазначеними групами обставин. 
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Практично з того часу почались численні спроби визначення поняття 

криміналістичної характеристики злочинів та розкриття її змісту. Так, і сьогод-

ні активно триває дослідження криміналістичної характеристики злочинів. 

Криміналістична характеристика злочинів може бути використана для 

розроблення рекомендацій з методики розслідування злочинів певних видів і 

груп, уніфікації та спрощення процесів доказування. Велика її роль у вивченні 

кола типових вузлових питань, що підлягають вирішенню при розслідування 

злочинів певного виду чи групи, побудові моделей механізму конкретного 

злочину, що розслідується та особи винного та потерпілого, виявлені обста-

вини, що сприяли вчиненню злочину й прийняття заходів щодо їх усунення. 

Отже, відсутня єдність щодо поняття й місця вказаної категорії у сис-

темі науки криміналістики, при цьому криміналістичну характеристику зло-

чинів визначають як: систему узагальнених даних про найбільш типові кри-

міналістично-значущі ознаки певного виду злочинів, наукові положення 

окремої методики розслідування, що являють собою систему відомостей про 

елементи механізму вчинення злочину, наукову категорію, в якій з достатнім 

ступенем конкретності описані типові ознаки і властивості події злочину, 

наукову абстракцію, що відображає в основному на статистичному рівні дані 

про прийоми підготовки і способи вчинення окремих видів злочинів, систему 

закономірно взаємоповʼязаних криміналістичних даних про елементи складу 

злочину, ідеальну сукупність криміналістично-значущих елементів та їх оз-

нак про закономірності механізму конкретного виду злочинів, інформаційну 

модель, що являє собою якісно –кількісний опис типових ознак конкретного 

виду злочинів, модель системи зведених відомостей про криміналістично-

значущі ознаки виду, групи або конкретного злочину. 

Висловлені точки зору дають можливість описати концептуальну сут-

ність поняття та виокремити його структурні елементи та завʼязки. Розгля-

даючи побудови криміналістичної методики, в якій центральне положення 

займає криміналістична характеристика, більшість авторів тлумачать її як ін-

формаційну модель злочину, у якій відображені кореляційні залежності між 

певними елементами. В цій моделі елементи становлять певну систему типо-

вих ознак, які характеризують певну кваліфікаційну групу злочинів, і специ-

фічні, які можливо відрізнити від іншої групи, але кожний елемент самостій-

но впливає на вирішення загальних питань досудового розслідування, вису-

нення версій та визначення напрямів збирання доказів. 

Думка О. Ф. Лубіна про криміналістичну характеристику злочинної ді-

яльності, уявляється авторові більш точною оскільки для науки і практики 

становить інтерес не злочин, як такий, а все те, що характеризує його вчи-

нення, сприяє конкретній роботі з розкриття та розслідування. 

Іншої думки дотримується І. О. Возгрін, який вважає, що криміналіс-

тична характеристика злочинів є описанням стану та особливостей боротьби 

з різними категоріями злочинів, що включає найширше коло питань, зокрема: 

визначення поняття та загальних умов досудового розслідування, описання 
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стану та особливостей боротьби зі злочинами певного виду, криміналістичну 

класифікацію злочинів, обставини, що підлягають встановленню. 

Незважаючи на існуючі у визначеннях деякі відмінності, спільним є те, 

що криміналістична характеристика переважно розуміється як сукупність да-

них про найбільш суттєві криміналістичні ознаки і про властивості певної 

групи злочинів, зведена у взаємозвʼязані між собою елементи. І представляє 

собою теоретичну базу для розробки окремих методик розслідування, зокре-

ма: побудови типових моделей певного аиду злочинів, розробки спеціальних 

тактичних прийомів і технічних заходів розслідування, а також організації 

розслідування конкретної справи. 

Однак, не тільки поняття криміналістичної характеристики є неодноз-

начним у теорії криміналістики, а елементи, з яких вона складається є різно-

манітними з точки зору вчених. 

До елементів криміналістичної характеристики вчені відносять дані: про 

спосіб вчинення злочину; характерні наслідки, що залишилися на місці злочи-

ну; механізм злочинного діяння; обстановку вчинення злочину; типові криміна-

лістичні ситуації; осіб, які вчиняють злочини даної категорії; предмети пося-

гання; особистість потерпілого; слідчу ситуацію; поширеність розглянутих зло-

чинів; обставини, що спричиняють вчиненню злочинів; наслідки злочинів; 

характерні мотиви; характеристику вихідної інформації; обставини, що підля-

гають доказуванню; переваги та недоліки розкриття даного виду злочинів. 

Дискусійним є питання співвідношення криміналістичної характерис-

тики злочинів із предметом доказування, оскільки саме він розглядався ви-

хідним елементом методики розслідування окремих видів злочинів у кримі-

налістичній літературі до 70-х років минулого сторіччя. Тоді вчені вважали, 

що елементи криміналістичної характеристики злочинів ідентичні з предме-

том доказування, або криміналістична характеристика злочинів ширша за 

предмет доказування, чи криміналістична характеристика злочинів і предмет 

доказування — різнопланові поняття. На нашу думку, остання точка зору має 

рацію, що предмет доказування та криміналістична характеристика призна-

чені для вирішення різних завдань, різні по юридичній природі та гносеоло-

гічній сутності, тому вони є різноплановими. Коло обставин, що підлягають 

доказуванню; закріплені в кримінальному процесуальному законодавстві, 

вказано, слідчим у процесі розслідування злочинів повинно бути обовʼязково 

встановлено. А криміналістична характеристика злочину виступає засобом 

для поновлення предмета доказування та певним змістом з метою розкриття, 

розслідування та профілактики злочину. 

З чого можна зробити висновок, що перелік обставин, які входять до 

предмету доказування, повинні бути відображені у структурі окремої мето-

дики розслідування поряд з криміналістичною характеристикою злочинів, як 

основа для розробки ефективних та цілеспрямованих засобів по-швидкому, 

повному та неупередженому розслідуванні кримінальних правопорушень та 

викриттю винних. 
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Незважаючи на явні розбіжності, спільним є те, що вона розуміється як 

система даних найбільш істотних криміналістичних ознак і властивостей пев-

ного виду або групи злочинів, зведених у взаємозалежні між собою елементи, 

тобто являє собою концептуальну модель, систему знань про певну групу 

злочинів. Щодо кримінальної характеристики заволодіння чужим майном або 

придбання права на нього, то слід сказати, що вона також являє собою сис-

тему даних про найбільш істотні властивості і ознаки, що проявляються в 

таких взаємоповʼязаних елементах як своєрідність обстановки вчинення шах-

райства, особливостей безпосереднього предмета злочинного посягання, ха-

рактеристики особистості потерпілого, даних про спосіб вчинення злочину, а 

також властивостей особистості субʼєкта шахрайства, які в сукупності мають 

важливе значення, як для розробки методичних рекомендацій з розслідуван-

ня, так і в цілях використання узагальнених даних у ході розслідування конк-

ретних кримінальних справ про шахрайство. 

Таким чином, узагальнюючи вищесказане, для створення криміналістич-

ної характеристики у сфері побутового шахрайства необхідно використовувати 

широкий підхід, який дозволить врахувати всі різновиди даного виду злочину. 

Найбільш значимими структурними елементами криміналістичної ха-

рактеристики шахрайства є обстановка вчинення шахрайства, способи підго-

товки, вчинення і приховування шахрайства і властиві даній діяльності сліди, 

предмет злочинного посягання, характеристика шахрая та його мотивація, 

характеристика потерпілого. 

Криміналістична характеристика побутового шахрайства має свою 

специфіку, яка значною мірою визначається особливостями вчинення цих 

злочинів. Структуру криміналістичної характеристики побутового шахрайст-

ва утворюють наступні складові елементи: 

1. Інформація про особу злочинця. Побутові шахраї, у тому числі шлюб-

ні аферисти, використовують для заволодіння майном побутові стосунки та 

довіру, іноді користуючись і підробленими документами, тому, важливе зна-

чення має не тільки кримінальна характеристика субʼєкта такого виду шах-

райства, але й кримінологічна та криміналістична характеристики, в які вхо-

дять демографічні дані, моральні і психологічні особливості, певна частина 

яких розглядається з урахуванням можливості їх порівняння з захопленнями, 

інтересами з потерпілим. Так, як побутовому шахрайству більш характерний 

звʼязок — «злочин–потерпілий–злочинець». 

2. Інформація про особу потерпілого має важливе значення при розслі-

дуванні скоєного побутового шахрайства. Така інформація має бути повною 

та відповідати на питання про те, які риси особи підвищують ймовірність по-

трапити у таку ситуацію, які стосунки між шахраєм та потерпілим, демогра-

фічні відомості потерпілого, риси характеру, соціальні звʼязки, прояви вік-

тимної поведінки. 

3. Інформація про предмет злочинного посягання. Привласнення чужо-

го майна шляхом шахрайства направлено на заволодіння майна чи права на 
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майно, тобто предметами матеріального світу, які покликані задовольнити 

різні потреби злочинців, найчастіше якими у сфері побуду бувають гроші, 

але наряду з ними користуються перевагою і матеріальні цінності, транспорт-

ні засоби, побутова техніка, одяг і дорогоцінні прикраси і. т.і. 

4. Інформація про обстановку вчинення шахрайства. В криміналістиці 

обстановку розуміють як систему різного роду взаємодіючих умов місця і 

часу, речові фізико-хімічні, метеорологічні та інші умови навколишнього 

середовища, виробничі фактори, особливості поведінки непрямих учасників 

протиправної події, психологічні звʼязки між ними та інші фактори 

обʼєктивної реальності, що визначають можливість , умови та інші обставини 

вчинення злочину. 

Тож, щодо побутового шахрайства ми будемо розуміти місце, час, при-

родно-кліматичні умови, соціальні, психологічні чинники, умови, що сприя-

ють вчиненню шахрайства, та їх вплив на поведінку фігурантів злочинної 

події. Дана інформація про обстановку має важливе значення для кваліфіка-

ції, організації розслідування, висунення версій та їх перевірки шляхом про-

ведення слідчих дій і негласних слідчих дій. 

1. Інформація про спосіб підготовки, вчинення, приховування злочину, 

обумовлена умовами зовнішнього середовища, особистими якостями шахрая 

і власника майна, а також відносинами, які склалися між ними. Хоча не 

завжди при скоєнні побутового шахрайства включаються зазначені елементи, 

може бути відсутнім підготовка або приховування. 

До способів можна віднести наступні прояви цього злочину: 

– позичання грошей без наміру їх повернути; 

– вступ у фіктивні шлюбні відносини з метою отримання права воло-

діння та користування майном з подальшим його заволодінням; 

– привласнення коштів та цінностей, які потерпілий доручив передати 

певній особі; 

– привласнення грошових коштів під виглядом надання послуги; 

– привласнення майна, техніки, яка була надана для тимчасового 

користування. 

1. Інформація про типові сліди шахрайства. Як зазначається «для кри-

міналістів при вчинені злочину на перший план виступають ті його інформа-

тивні сторони, які є результатом прояву поза характерних ознак даного спо-

собу». Виявлення та опис типових слідів способу вчинення злочину в зовніш-

ньому середовищі дозволяє субʼєкту розслідування отримати необхідну ін-

формацію про подію злочину і способах його підготовки, вчинення і прихо-

вування, яка в кінцевому підсумку може бути використана в доказуванні по 

кримінальній справі. 

У криміналістичній літературі неодноразову здійснювалися спроби 

дати опис типових слідів шахрайства. До традиційних описів матеріальних 

слідів шахрайства можна віднести: підробні документи, засоби і пристосу-

вання для підробки документів, листи, записи, номери телефонів, предмети і 

Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів



  

182 

 

речі залишені на місці події (сліди пальців рук, ніг, транспортних засобів мік-

рочастинки та запахові сліди). Що ж стосується ідеальних слідів, то нерідко 

вченими даються лише загальні вказівки на те, що основними джерелами ві-

домостей про ознаки шахрайства виступають, перш за все, різні обізнані осо-

би, коло яких змінюється в залежності від конкретної слідчої ситуації. 

Загальна класифікація слідів шахрайства розроблена в криміналістиці 

недостатньо повно. На наш погляд, в якості підстави для кваліфікації слідів 

шахрайства, зокрема у досліджуваній темі, доцільно, як і для опису способів 

шахрайства, використовувати модель комунікації «джерело повідомлен-

ня» — «повідомлення» — «одержувач повідомлення». Іншими словами, ви-

користовуючи дану модель, можна говорити про ідеальні та матеріальні слі-

ди побутового шахрайства, в яких містяться відомості про джерело повідом-

лення, про саме повідомлення і його одержувача. 

Отже, типовими ідеальними слідами, збереженими у памяті потерпі-

лих, свідків, а також співучасників шахрайства можуть бути: відомості про 

зовнішній вигляд, особливості поведінки шахрая, від імені яких генерувалися 

повідомлення, а також осіб, вільно чи мимоволі надавали їм сприянні в реалі-

зації посягання; відомості про зміст повідомлення, а також інформація про 

параметри каналу передачі та засобах його передачі; відомості загальної кіль-

кості одержувачів, зовнішньому вигляді, їх поведінкових характеристиках. 

Що стосується типових матеріальних слідів, що виявляються при роз-

слідуванні злочину, то слід віднести наступні: 

– про джерело повідомлення фізичної особи, а саме сліди рук, сліди 

взуття, запахові сліди, документи. 

– До інформації про повідомлення: а) матеріальні обʼєкти, в яких зафік-

совано зміст повідомлення справжні та підроблені документи, грошові кош-

ти, тощо., б) ознаки, що вказують на використання певного каналу передачі 

повідомлення (фотокартка або відеозапис особистого контакту, або аудіо за-

пис розмови або роздруківка телефонних розмов між шахраєм та потерпілим. 

– Про одержувача повідомлення документи, в яких відображені відо-

мості про кількість і характеристику постраждалих фізичних осіб, сліди рук, 

ніг, документи. 

Безумовно, в залежності від особливостей того чи іншого різновиду 

шахрайства, показники зазначених позицій, як якісні, так і кількісні можуть 

змінюватися. Якщо використовувати запропоновану класифікацію стосовно 

даного різновиду побутового шахрайства, наприклад до позичання коштів 

для оформлення земельної ділянки без наміру повернути борг, то опис типо-

вих слідів може виглядати наступним чином — ідеальними слідами будуть: 

1) про джерело повідомлення: інформація про шахрая збереглася в 

памʼяті потерпілого або можливих свідків, 

2) про повідомлення: відомості про надані шахраєм підроблених доку-

ментах, а також аргументів шахрая, за допомогою яких він обґрунтував своє 

прохання; 
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3) відомості про одержувача повідомлення, тобто потерпілого, що кон-

тактували з шахраєм, подібна інформація можливо відображена свідками або 
родичами потерпілого, а також відомості про мотиви, які спонукали потерпі-

лого піти на укладення договору. 
Матеріальними слідами, в свою чергу, будуть : 

1) джерело (документи, асвідчуючи особу шахрая); 
2) повідомлення (підроблене рішення Ради про затвердження проекту 

відведення земельної ділянки, а також складена розписка між шахраєм і по-
терпілим; 

3) обставини про одержувача (документи, що характеризують особу); 
Слід зазначити, що не всі елементи можуть розглядатися у криміналіс-

тичній характеристиці побутового шахрайства, а тільки ті, які містять в собі 
типові відомості про механізм вчинення такого шахрайства, враховуючи ко-

реляційний звʼязок між ними. Необхідно вивчити та простежити кореляційні 
звʼязки між такими елементами як: спосіб вчинення шахрайства — предмет 

побутового шахрайства, спосіб шахрайства — особа злочинця, оскільки ці 
звʼязки сприяють виявленню такого підвиду шахрайства та плануванню його 

розслідування. 
Проведення криміналістичного аналізу побутового шахрайства дозво-

ляє зробити наступні висновки: 
1. Сфера побутових відносин — це поза виробнича сфера життєдіяль-

ності суспільства, яка охоплює певні суспільні відносини та в якій задоволь-
няються матеріальні та духовні потреби людей. Йдеться про родинні, шлюб-

ні, сусідські, дружні відносини. Відносини побутової сфери регламентуються 
переважно нормами моралі, звичаями, традиціями. 

2. Характерними ознаками побутового шахрайства є: 
– наявність між злочинцем і потерпілим до вчинення шахрайства ро-

динних, шлюбних, сусідських чи дружніх відносин; 
– способи вчинення шахрайства; 

– умови конфліктної ситуації, яка утворюється внаслідок неповернення 
предмету злочину. 

3. Криміналістична характеристика побутового шахрайства містить у 
собі інформацію про злочин в цілому, а також складових його елементах. 

Вона являє собою систему тільки криміналістично значущих відомостей про 
ознаки шахрайства зазначеної категорії, які описані на якісно-кількісному 

рівні, що підвищує практичне пизначення даного елемента у структурі мето-
дики розслідування. 

4. Також, характеристика побутового шахрайства має практичне зна-
чення. Вона надає змогу слідчому в процесі розслідування керуватися знан-

нями про типові риси та особливості даного підвиду шахрайства, про його 
окремі ознаки, що характеризують елементи та звʼязок між ними, будувати 
загальні та окремі версії, тощо. Використання слідчим знань про криміналіс-

тичну характеристику побутового шахрайства у сфері побутових відносин 
таким чином сприятиме оптимізації розслідування кримінальних проваджень. 
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БЫТОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА 

Д. Р. Поддубный 

Данная статья раскрывает само понятие такого подвида мошенничества, как быто-

вое мошенничество, разработку его криминалистической классификации. Для расследова-

ния бытового мошенничества освещены определенные следственные ситуации, действия, 

которые непосредственно возникают в ходе расследования. Пути совершенствования так-

тического проведения определенных следственных действий при его расследовании. 

Приведенная уголовная характеристика методики расследования бытового мошен-

ничества, ее составных частей, соотношение уголовной характеристики и предмета до-

казывания, составляющие элементы уголовной характеристики и их описание. 

Освещена и исследована позиция ученых, посвятивших свои труды изучению дан-

ного аспекта, их мнения относительно исследований уголовной характеристики, методики 

расследования. 

Также, раскрывается практическое значение характеристики бытового мошенни-

чества, а, именно то, что она дает возможность следователю в ходе расследования руко-

водствоваться знаниями о типичных чертах и особенности данного подвида мошенничес-

тва, о его отдельных признаках, характеризующих элементы и связи между ними, строить 

общие и отдельные версии, и тому подобное. 

В статье рассмотрены практические знания, которые используются следователем в 

криминалистической характеристике бытового мошенничества в сфере бытовых отноше-

ний, раскрыты аспекты оптимизации расследования уголовных производств. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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THE CONCEPT AND STRUCTURE  

OF THE CRIMINALISTICS CHARACTERISTICS OF A FRAUD 

D. R. Piddunyi 

This article describes the very concept of such a subspecies of a fraud as domestic fraud, 

the development of its criminalistic classification. Certain investigative situations, actions that 

arise directly during the investigation are considered for the investigation of a domestic fraud. 

Ways of improving tactical conduct of certain investigative actions in its investigation are 

considered as well. 

The criminal description of the domestic fraud method of investigation is given, its 

components, the ratio of criminal characteristics and the subject of evidence, the components of 

the criminal characteristics and their description. 

In the article were highlighted and researched the position of scholars who devoted their 

work to studying this aspect, their thoughts on investigations of criminal characteristics, and 

methods of investigation. 

The practical significance of the characteristics of domestic fraud is also revealed, 

namely, that it enables the investigator in the investigation to be guided by knowledge about the 

typical features and features of this subtype of fraud, about its separate features that characterize 

the elements and the relationship between them, to build general and separate versions, etc. 

The article deals with practical knowledge used by the investigator in the criminalistic 

characterization of domestic fraud in the sphere of household relations, and the aspects of 

optimizing the investigation of criminal proceedings are disclosed. 

 

Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів
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ГРАФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ У КРИМІНАЛІСТИЦІ 

ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ 

У статті досліджено прояви і перспективи одного з поки що нетрадиційних почер-

кознавчо — криміналістичних вчень — графології. Обгрунтовано думку, що сама поста-

новка питання про графологічні дослідження в почеркознавстві у повному обсязі право-

мірно повʼязана із тим етапом розвитку криміналістичного почеркознавства, коли бу-

дуть отримані достовірні експериментальні напрацювання про стійкість ознак почерку 

та вивчені ознаки, які піддаються зміні під впливом комплексу протидіючих чинників. 

Відтак, ще не можна говорити про повноцінне визнання графології у криміналістиці. 

Однак, відродження самої ідеї про можливість встановлювати різні якості людини за її 

почерком на часі.  

Наука, як відомо, не застигла і статична система знань, а система — 

динамічна і така, що постійно змінюється унаслідок відповідних на неї впли-

вів чи навіть обʼєктивно обумовлених суспільних запитів. Раз і назавжди ви-

знаних на загал за абсолют наукових істин, передусім, у гуманітарних сфе-

рах — майже не існує. Зрозуміло, на противагу природничо-науковим сфе-

рам із їх відомими теоретико-прикладними аксіомами. Однак, і в точних нау-

ках — не все так стабільно. Згадаймо хоча б те, як відкриття у фізиці першої 

половини ХХ ст., передусім, теорія відносності та квантова механіка, поста-

вили перед вченими чималі як філософські, так і, винятково, технічно- при-

кладні проблеми узгодженості та співвідношення: ньютонівського і ейнштей-

нівського розуміння категорій часу, простору, розмірів, швидкості, гравітації; 

співвідношення ньютонової і квантової механіки, і взагалі, як все це посили-

ло навічну проблему виокремлення визначальності в активно- конструюючій 

теоретичній діяльності вченого [1, с. 161–204] Саме на цій основі спробуємо 

започаткувати сумнівність одного із вже майже постулатів вітчизняної кри-

міналістичної науки.  
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Мова йде про потребу перегляду ставлення до одного із так званих не-

традиційних методів дослідження рукописної письмової мови, а саме, методу 

графології, або по іншому, методу психологічного аналізу письма. Тобто, 

коли за письмом вважають за можливе діагностувати та, навіть, ідентифіку-

вати не лише автора чи виконавця письмового документа, а й виконати більш 

менш повний і всебічний аналіз самої особистості цього автора, виокремити 

його характер, здібності, психічні вади і навіть захворювання, себто здійсни-

ти його психотерапію. 

19-21 вересня 2012 р. у Вроцлавському університеті (Республіка Поль-

ща) відбувся 15 міжнародний криміналістичний симпозіум, присвячений 

проблемам судочинного дослідження письма. Із 74 заявлених до виступу 

учасників симпозіуму 35 — присвятили свої наукові повідомлення пробле-

матиці, винятково, графології. Усі доповідачі, згідно викладеного у програм-

ці анонсу, відомі і затребувані практикуючі експерти і, одночасно, професори 

назагал авторитетних світових навчальних закладів. Назву лише деякі: Він-

ченсо Мастронарді, Джузеппе Ґіордано, Франческо Делевалле, Ліана Вітторі, 

Вінченцо Тарантіно, Дженаро Мацца (всі професори із Італії), Антоні Фелус 

(Румунія), Ярослав Можінскі, Катаржіна Хмілевска (РП), Ракеш Кумар Ґард, 

Вайбхар Саран (Індія), Манфред Хеккер (ФРН), Тереза Аддіс (Іспанія), Пав-

лос Кіпоурас, Ніколаос Калатціс (Греція), Дорота Зінкевіч (Словенія), Валь-

тер Бранднер (Австрія), Сусанна Лоріѓа (Ізраїль), Кароліна Кременс (Угор-

щина) та ін.  

Зрозуміло, українських дослідників серед наведеного переліку — не 

знаходимо. Адже продовжуємо вважати, що цей метод «…межує із гаданням 

на магічному кристалі…» [2, с. 44; 3, с. 33]. Відтак, вітчизняна література 

взагалі і, особливо, криміналістична зокрема, була і залишається не багатою 

на наукові праці, присвячені графології. А в тих, що є, так чи інакше, мали 

місце і продовжують висловлюватись думки, винятково, про ненауковість 

графології. Для прикладу, у Великій Радянській Енциклопедії (1952 р.) ска-

зано: «Графологія (від грецьк. графо — пишу і логос — слово, вчення) — це 

лженаукова теорія, згідно якої за почерком людини нібито можна судити про 

її характер і навіть про зовнішність... Ці висновки не наукові». Також в енци-

клопедіях, але виданих пізніше (1972, 1985 рр.), йдеться: «Графологія — це, 

за припущенням, вчення про почерк та дослідження його з точки зору влас-

тивостей, що відображаються в ньому, і психічних станів того, хто пише. 

Дані графології, згідно тих, хто її визнає, застосовуються для дослідження 

індивідуальних особливостей людини в психології, а також в медицині і кри-

міналістиці» [4, с. 336].  

Про лженауковість теорії графології у цьому варіанті, як бачимо, вже 

напряму не зазначено. Як і не зазначено у варіанті, що майже дослівно по-

вторює попередній, у 1 томі української Юридичної енциклопедії 1998 р. 

(укладачами цієї статті енциклопедії є П. Д. Біленчук і А. В. Старушкевич) [5, 

с. 630]. Хоча цей, хай не значний, прогрес все ж не став перешкодою, щоби 

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз
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про ненауковість графології обовʼязково згадувати на сторінках криміналіс-

тичних видань категоричними висновками, на кшталт: «... той, хто ствер-

джує, що може встановити за почерком характер, зазвичай є або обманщи-

ком, або людиною, яка щиро помиляється. Професійні графологи працюють 

за допомогою спритного трюку», «графологія найчастіше граничить із шар-

латанством, так би мовити, в його чистому вигляді».  

Відтак, запитання: «Невже із графологією все так однозначно зрозуміло 

і беззаперечно зʼясовано та аксіомовано? А чи немає тут відомих нам і непо-

одиноких з історії радянського періоду традиційних «гонитних» характерис-

тик графології, поряд із поліграфологією, одорологією, гіпнорепродукцією та 

іншими різновидами, так званого нетрадиційного криміналістичного інстру-

ментарію, багато засобів із якого вже на сьогодні, нарешті, безповоротно за-

служили собі право на правомірне існування в сенсі самостійних методів нау-

ково — практичного пізнання, які буквально до недавна носили тавро «реак-

ційних напрямів буржуазної науки»? (на увазі маю, передусім, — поліграфо-

логію). Мабуть, таки — є. Як на нас, має місце певна упередженість і далеко 

не науковий, субʼєктивний та, скоріш за все, відомчо — керманицький підхід 

[6, с. 128–129; 7, с. 304–314]. 

Невже всі ті, хто впродовж не те що десятиліть, а сотень років напра-

цювання наукового потенціалу людства, скрупульозно досліджували різно-

манітні питання графологічної проблематики, в тім числі криміналістичної, 

були винятково «обманщиками…, шарлатанами… або ж людьми, які щиро 

помилялися» [8, с. 182]. Невже Арістотель, Діонісій Галикарнаський, Свето-

ній, Теофраст та інші автори античності винятково через свої банальні інте-

лектуально-виховні вади !!! примітивно розмірковували над можливостями 

характеристики особи за її почерком і наївно писали про це у своїх творах, 

які, попри це, все ж чомусь стали культурно-науковою спадщиною усього 

людства [9, c. 77–81]. 

А як стосовно праць Ж.-І. Мішона, який першим зробив спробу систе-

матизувати окремі відомості про графологію і першим запровадив термін 

«графологія» у книзі «Таємниця письма» [10]. Так само, як ставитись до 

праць цієї тематики за авторством А. Бертильйона [11], Д. М. Зуєва-Інсарова 

[12], С. Оттоленгі [13], М. Д. Ахшарумова і Ф. Ф. Тішкова [14], І. Морген-

штерна [15] та інших?  

Відомо й те, що графологією активно займалися Йоганн Вольфганг фон 

Ґйоте [16], О. Дюма-син, Ж. Санд, В. Шекспір, Ч. Дарвін, І. Гумбольдт, 

В. Скотт, Е. По, В. Соловйов, А. П. Чехов [10]. Усі вони, на наше «перекон-

ливе» здивування «чомусь» вважали графологію наукою, що має власні ме-

тоди дослідження певних обʼєктів.  

Аналогічну оцінку графології давали, як не дивно, і усім нам відомі 

класики вітчизняної криміналістики. Зокрема, Є. Ф. Буринський писав, що 

«пошук звʼязків між психологічними властивостями особи і почерком пови-

нен бути центральним завданням почеркознавства» [17, с. 177]; С. М. Пота-

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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пов — визначав почерк як «систему звичних рухів, виражених у письмових 

знаках із проявами психологічних особливостей як чинників, що впливають 

на їх індивідуальність» [18, с. 150]; А. І. Вінберг, своєю чергою, виокремлю-

вав почерк як системно утворений процес, що охоплює поряд з фізіологіч-

ними та анатомічними — також і психологічні компоненти [19]; М. В. Терзі-

єв психофізіологію письма, себто графологію, у системі почеркознавства — 

визначав як обовʼязкову і самостійну її частину [20]. 

Не менш відома криміналістам дослідниця проблематики криміналіс-

тичної ідентифікації В. Ф. Орлова серед чинників, що впливають на форму-

вання індивідуальних властивостей почерку, назвала, крім іншого також і ти-

пологічні властивості нервової системи й усвідомлений вплив, який можна 

вважати психологічним компонентом [21; 22]. 

Так чи інакше, на необхідності дослідження проблематики криміналіс-

тичної графології наголошували у своїх працях класики криміналістичної 

науки, а саме Р. С. Бєлкін [23, с. 50–51; 24, с. 188–193], І. М. Лузгін [25, 

с. 114], В. О. Снєтков [26] та багато інших відомих і авторитетних науковців-

криміналістів.  

У звʼязку з цим, є сподівання того, що послуговуючись напрацювання-

ми науковців і практиків з Угорщини, Італії, Німеччини, США, Ізраїлю та 

інших вже згаданих і не згаданих країн, в яких не лише існують солідні та ав-

торитетні графологічні товариства, а й здійснюється вивчення графології у 

вищих навчальних закладах, і українські вчені-дослідники [27] робитимуть 

свій вагомий внесок у напрацювання окремого криміналістичного вчення про 

психолого-почеркознавчий, себто графологічний, аналіз письмової мови, 

придатного для вирішення мети і завдань кримінального провадження. Або 

ж, так само обгрунтовано і науково переконливо, констатують неспромож-

ність цього методу інформаційного забезпечення досудового розслідування 

та судового розгляду. Саме тому, у цьому контексті цілком справедливою й 

слушною є думка метра вітчизняної криміналістичної науки В. П. Бахіна, 

який за схожої ситуації стосовно поліграфа і гіпнології свого часу разом із 

своїми послідовниками писав: «немає необхідності відмовлятись від 

використання у розслідуванні будь-яких засобів лише тому, що вони можуть 

бути застосовані для зловживань або ж вони поки що комусь видаються не-

зрозумілими, недоречними, не науковими і т. ін. Головна увага та зусилля 

науковців повинні бути скеровані на чітке розмежування у кожному засобі 

(технічному, тактичному, організаційному) допустимого і корисного і, на-

впаки, — неправомірного і недопустимого, та на розробці на цій основі чіт-

ких процедур їх правомірного і ефективного використання у діяльності із 

розкриття й розслідування злочинів». Тож, як далі пише автор: «теоретичне і 

практичне вирішення зазначених проблем, а саме чітке розмежування діалек-

тичних аспектів поки що невідомих загалу явищ, процесів чи категорій — 

повинно стати одним зі шляхів розширення арсеналу реальних засобів 

боротьби із сучасною злочинністю» [28]. Відтак, необхідно працювати, а не 
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відмовлятись від досліджень певних явищ, процесів, питань тощо, передусім, 

через офіційне на них табу, або ж їх субʼєктивне таврування чи далеку від 

науки ситуативно-офіційну незрозумілість. 

На загал, почерк — це індивідуально-стереотипна функціонально-дина-

мічна система рухів виконання людиною письмових знаків, літер, що сформо-

вана під впливом різноманітних чинників субʼєктивного та обʼєктивного ха-

рактеру і ситуативно відображена у виконаному цією людиною рукописі. 

Зʼясування механізму функціонування цієї системи допомагає встановити 

кореляцію між її елементами та процесами, що відбуваються як усередині 

системи, так і поза нею.  

Початково почерк сприймали як простий руховий акт, що забезпечу-

ється точно обмеженою ділянкою мозкової кори — центром почерку. Відтак, 

місцезнаходженням цього центру вважали або задній відділ другої лобової 

звивини, або середню частину передньої центральної звивини (В. В. Томілін).  

І. М. Сєченов одним з перших встановив цілісність нервового акту. У 

своєму трактаті «Рефлекси головного мозку» стверджував, що основу всіх 

без винятку проявів психічного життя людини складає рефлекторна діяль-

ність головного мозку, джерелом якої є винятково враження, отримані люди-

ною з оточуючого його середовища. Він вважав, що причиною будь-якого 

вчинку людини, будь-якої її думки, будь-якої найпримітивнішої чи, навпаки, 

складної її спонуки є лише відповідний зовнішній поштовх. Науковець казав, 

що нервова система не може працювати інакше, як за рахунок зовнішніх сил. 

У всіх своїх працях, як і з фізіології центральної нервової системи, так і пси-

хології, завжди прагнув показати єдність нервово-психічного процесу. У цей 

спосіб ним була показана невідʼємність психічних процесів від мозку і одно-

часну обумовленість психіки людини її зовнішнім оточенням (світом). Як на-

слідок цих уявлень, такий руховий акт, як почерк, завжди залежав від обста-

новки і умов його застосування. Притаманні цьому процесу зміни закономір-

но екстраполюються через центральну нервову систему людини. 

Період, що розпочинається з 70-х рр. XX ст. і триває по нині, характе-

ризується переглядом, уточненням і доповненням деяких загальних поло-

жень криміналістичного почеркознавства, а також продовженням досліджень 

з метою розширення інформаційних можливостей почерку.  

Як на нас, розробка методики дослідження інформаційного змісту по-

черку як одного з багатокомпонентних і складних обʼєктів криміналістичного 

вчення про почерк, мав би відбуватись у двох основних напрямах: традицій-

ному і нетрадиційному («новому»). Традиційний аспект цієї розробки при-

пускає подальше вивчення ознак (властивостей) почерку, істотних з точки 

зору експертних завдань. Приміром, має бути продовжене вивчення, при-

наймні, таких основних криміналістичних ознак почерку, як його динамічна 

стійкість (усталеність) та вибіркова нестабільність (змінність). У центрі уваги 

цього напряму мають бути структурно-геометричні навички, що вивчаються 

на якісному і кількісному рівнях.  
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Останнім часом інтерес становлять динамічні (натискувальні) навички, 

які так само несуть в собі інформацію про почерк виконавця рукопису. Кіль-

кісні характеристики ознак також вимагають подальшого вивчення. Тут го-

ловне не збільшення їх кількості, а дослідження взаємозвʼязків і закономір-

ностей їх системного характеру. Так, у рамках формування теоретичних ос-

нов криміналістичного почеркознавства виправданим є, власне, роздільне до-

слідження ідентифікаційної і діагностичної значущості ознак почерку. На су-

часному ж етапі правильніше розглядати дві ці частини у їх взаємозвʼязку. 

Адже інформаційну сутність у більшому будь-якої ознаки почерку не можна 

розглядати як корисність винятково для ідентифікації або діагностики. До 

того ж таке розмежування штучне: воно потрібне в теорії, а на практиці про-

стежуються інтеграційні процеси. Складні експертні завдання повинні вирі-

шуватися комплексно, тобто потрібно використовувати як традиційні, так і 

кількісні методи, експериментальну техніку, компʼютерні системи тощо. 

«Новий» напрям в розвитку криміналістичного почеркознавства по-

вʼязаний із вивченням залежностей між почерком і властивостями особи. Тут 

складність полягає в тім, що обидві згадані системи («особа» і «почерк») — в 

науковому аспекті аж ніяк неоднозначні і як у контексті їх пізнання (ви-

вчення, дослідження), так і співвідношення та їх взаємозалежності.  

Звичайно, на сьогодні вже є певні розробки методик відповідних екс-

пертно-діагностичних, та, частково, ідентифікаційних досліджень у сфері 

«особа-почерк», зокрема визначення психічних розладів, стресового, психо-

логічного (емоційного) і незвичного психо-фізіологічного стану особи — ви-

конавця рукописного тексту, власне за його почерком. Однак, це лише у ца-

рині медичної, а не криміналістичної науки. Що ж до можливостей експертно-

криміналістичних діагностико-ідентифікаційних досліджень, передусім гра-

фологічних, то для проведення, власне таких необхідних — головним є знання 

про типи особи, види особистісних властивостей і т. д. Реалізація цього на-

пряму неуникно призводить до потреби напрацювання науково обгрунтованих 

і практично апробованих прийомів типології. Скажімо, щоби описати характе-

ристики окремих явищ, необхідно спочатку виявити їх спільність між собою, а 

вже потім розмежувати (систематизувати) їх за рубриками виду, роду, класу і 

т. д., тим самим розробити і проаналізувати наукову класифікацію.  

Багато наук про людину займаються вивченням типології особи: пси-

хологія, анатомія, фізіологія та ін. Створені ними знання повинні послужити 

основою для встановлення закономірностей між почерком і властивостями 

особи. Між тим метод типології доцільно застосувати також і під час типіза-

ції самого почерку, оскільки цей процес повинен відбуватись паралельно. 

Відтак, типологія як метод дослідження є суттєвим у розвитку почеркознав-

чо-графологічної діагностики та ідентифікації, як і криміналістики загалом. 

Для сфери почеркознавчо-графологічного аналізу особливо необхідним 

є метод узагальнення практики вирішення діагностичних та ідентифікаційних 

експертних завдань. По-перше, узагальнення експертної практики допомагає 
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виявити коло питань, що піддаються розробці вченими, тим самим визначити 

напрями подальшої роботи. По-друге, проводячи аналіз існуючих методик, 

можна виявити недоліки і підкреслити переваги кожної з них. Не менш важ-

ливим методом у створенні експертно-криміналістичних методик діагно-

стичного й ідентифікаційного дослідження (розумій — графологічного) є ме-

тод опису ознак і експертних ситуацій. Тут опис має бути повним і точним, 

себто на відповідному рівні (якісно-описовому, напівкількісному або кількіс-

ному), не повинно бути багатозначності під час інтерпретації змісту ознаки 

або експертної ситуації.  

У психодіагностиці широко застосовується метод тестування: під час 

його використання випробовуваним пропонується виконати стандартизовані 

завдання, в результаті виконання яких можна виміряти деякі особові харак-

теристики (знання, увагу, уміння, памʼять тощо). Існує чимала кількість пси-

ходіагностичних методик у вигляді опитувань, вживаних для досягнення різ-

них завдань у різних галузях знань. Ще під час процедури вибору тесту необ-

хідно звернути увагу на вимоги до них. Створена у майбутньому діагностич-

на методика має бути заснована на певному стандарті, тобто процедура про-

ведення експерименту, оцінка отриманих результатів мають бути заздалегідь 

детально окреслені, засновані на єдиних критеріях. Особливо важливу роль 

відіграють вимоги надійності та валідності, які також мають бути враховані у 

ході проведення почеркознавчо-графологічних досліджень. 

У криміналістичній графології як підвиду криміналістичного почерко-

знавства повинні активно застосовуватись різноформні, передусім письмові, 

тести стосовно визначення темпераменту за силою процесів збудження і 

гальмування, рухливості нервових процесів; визначенню полярних власти-

востей: збудженості–урівноваженості, екстраверсії- інтроверсії, ригідності-

пластичності; темпу реакції і т. д. Експериментальні ж дослідження із вико-

ристанням саме цих тестів також будуть особливо корисними у майбутній 

розробці методики визначення психологічних властивостей особи за почер-

ком, що має стати підґрунтям формування теорії криміналістичної (судової) 

графології.  

Те, що графологія — хоча і прикладна, але все ж наука, в Україні до 

тепер ще не визнано. Частково це повʼязано з тим, що графологія за радянсь-

кої доби опинилася забутою і практично не розвивалась. Втім, графологія як 

технологія психодіагностики та ідентифікації особи за її почерком, перекон-

ливо зарекомендувала себе поза межами нашої країни. А це, в свою чергу, 

зумовлює переглянути ставлення до неї. 

Графологічний аналіз базується на розумінні того, що почерк форму-

ється в більшій мірі не моторикою людини, а її мозком. Відтак, головне — 

визначається її підсвідомими реакціями. У процесі письма рука є лише ін-

струментом мозку людини, яка виконує рукописний виклад своїх думок.  

Науковим підґрунтям криміналістичного графологічного аналізу є від-

повідні знання фізіології, психології, психопатології та інших наук, а також 
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повинні бути узагальнені й апробовані результати наукових досліджень у цих 

сферах, та відповідний максимально обсяжний статистичний матеріал. 

Перелік посилань 

1. Брайсон Б. Краткая история почти всего на свете: пер. с англ. Москва, 2007. 672 с. 

2. Когутич І. І. Основні питання вчення про негативні обставини та їх роль в розслі-

дуванні злочинів: моногр. Львів, 1999. 80 с.  

3. Когутич І. І. Допустимість використання в процесі розслідування кримінальних справ 

інструментального методу діагностування негативних обставин. Львів. 1999. 74 с.  

4. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. Москва, 

1985. 1600 с. 

5. Юридична енциклопедія: в 6 т. /редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — 

Київ, 1998. Т. 1: А — Г. 672 с. 

6. Лисиченко В. К., Когутич І. І. Негативні обставини та їх використання в практиці 

розслідування злочинів: моногр. Київ, 2002. 182 с.  

7. Когутич І. І. Криміналістичні знання, їх сутність і потреба розширення меж вико-

ристання: моногр. Львів, 2008. 420 с.  

8. Глотов О. М. О криминалистике // От преступления к наказанию. Ленинград, 1973. 

С. 182–140. 

9. Гонгало С. Й. Графологія чи почеркознавча експертиза? // Інформаційне забезпечен-

ня розслідування злочинів: матеріали Міжнар. круглого столу. Одеса, 2015. С. 77–81. 

10. Лисиченко В. К., Липовский В. В. Исправленному не верить. Київ, 1990. 128 с. 

11. Bertillion A. La comparaison des ecritures et Iʼidentification grafique // Revues 

scientifiques. 1897. 18 dec. et 1 janv. 1898. 

12. Зуев-Инсаров Д. М. Почерк и личность. Київ,1992. 96 с. 

13. Оттоленги С. Экспертиза почерка и графическая идентификация: пер. с итал. 

Москва, 1926. 64 с.  

14. Графология, или Учение об индивидуальности письма (об отношении почерка к 

характеру) Рига, 1894. 84 с. 

15. Моргенштерн И. Ф. Психографология, или Наука об определении внутреннего ми-

ра человека по его почерку. Репринт. вид. 1903 г. Санкт-Петербург, 2014. 714 с. 

16. Klages L. Handschrift des Menschen. Munchen, 1941. 

17. Буринский Е. Ф. Судебная экспертиза документов, производство ея и пользование 

ею. Санкт-Петербург, 1903. 386 c. 

18. Потапов С. М. Судебная фотография: учеб. и практ. рук. Москва, 1936. 135 с. 

19. Винберг А. И. Криминалистическая экспертиза письма. Москва, 1940. 234 с.  

20. Терзиев Н. В. Идентификация и определение родовой (групповой) принадлежности: 

лекции по криминалистике. Москва, 1961. 38 c. 

21. Орлова В. Ф. Основы идентификации личности по почерку в советской кримина-

листике: дис… канд. юрид. наук. Москва, 1952. 297 с.  

22. Орлова В. Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации в советской кри-

миналистике: дис. . д-ра юрид. наук. Москва, 1972. 438 с.  

23. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. Москва, 1997. 342 с. 

24. Белкин Р. С. Репортаж из мастерской следователя: рассказы о криминалистике. 

Москва, 1998. 336 с. 

25. Лузгин И. М. Расследование как процесс познания. Москва, 1969. 179 с. 

26. Снетков В. А. Криминалистическая диагностика в деятельности экспертно-крими-

налистических подразделений МВД России по применению экспертно-кримина-

листических методов и средств: учеб. пособ. Москва, 1998. 40 с.  

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз



  

194 

 

27. Калаянова О. Д. Сучасні підходи до складання комплексу завдань криміналістичної 

експертизи почеркових обʼєктів // Південноукраїнський правничий часопис. 2015. 

№ 3. С. 194–197. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2015_3_59. 

28. Бахин В. П., Карпов Н. С., Строков И. В. О допустимости применения полиграфа и 

использования гипноза при расследовании преступлений // Криминалистика и су-

дебная экспертиза: межвед. науч.-метод. сб. Київ, 2004. Вып. 52. С. 28. 

ГРАФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

И ЕГО ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

И. И. Когутич 

В статье рассматриваются проявления и перспективы одного до сих пор нетради-

ционного судебного почерковедческого исследования — графологии. Обосновано мнение, 

что сама постановка вопроса о графологических исследованиях в почерковедении в пол-

ном объеме правомерно связана с тем этапом развития криминалистического почеркове-

дения, когда будут получены достоверные экспериментальные наработки об устойчивости 

признаков почерка и изучены признаки, которые подвергаются изменению под влиянием 

комплекса противодействующих факторов. Поэтому еще нельзя говорить о полном при-

знании графологии в криминологии. Однако возрождение самой идеи о возможности 

установления разных качеств человека по ее почерку звучит вовремя. 

Можно полагать, что, опираясь на опыт исследователей и практиков из Венгрии, 

Италии, Германии, США, Израиля и других стран, где созданы не только респектабельные 

и авторитетные графологические общества, но и графология изучается в высших учебных 

заведениях, украинские ученые и исследователи также внесут весомый вклад в разработку 

отдельной криминалистической доктрины. То есть, это графологический анализ письмен-

ности, принципы преподавания которого будут уместны для достижения целей и решения 

задач уголовного судопроизводства. В противном случае они могут обоснованно устано-

вить научно убедительным образом бесполезность и неэффективность этого метода для 

информационного обеспечения досудебного расследования и судебного разбирательства. 

Разработка методологии исследования, изучающей информационное содержание 

почерка как одного из многокомпонентных и сложных объектов судебной доктрины, ка-

сающейся почерка, должна проходить по двум основным направлениям: традиционная и 

нетрадиционная («новая»). Традиционный аспект этой разработки предполагает дальней-

шее изучение особенностей (свойств) почерка, которые необходимы с точки зрения 

экспертных задач. «Новая» тенденция в развитии судебного графоанализа (экспертиза 

исследуемого документа) связана с исследованием отношений между почерком человека 

и личностными свойствами. Трудность здесь состоит в том, что обе упомянутые системы 

(«личность» и «почерк») не являются однозначными в научном аспекте как в контексте их 

познания (исследования), так и в их взаимосвязи, корреляции и взаимозависимости.  

Криминалистическая графология, как подвид судебного анализа почерка, должна 

активно использовать различные формы тестов, прежде всего написанные, для определе-

ния темперамента человека в соответствии с силой процессов возбуждения и торможения, 

подвижности нервных процессов; определение полярных свойств: возбуждение-баланс, 

экстраверсия-интроверсия, жесткость-пластичность; скорость реакции и т. д. Эксперимен-

тальные исследования с использованием именно этих тестов также будут особенно полез-

ны для будущей разработки методологии определения психологических свойств личности 

на основе личного почерка, который должен стать основой для формирования теории су-

дебной (судебной) графологии. 
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GRAPHOLOGICAL ANALYSIS IN CRIMINALISTICS AND ITS PERSPECTIVES 

I. Kohutych  

 The article examines the manifestations and prospects of one of the so far non — 

traditional forensic handwriting studies — graphology. It is grounded that the very formulation 

of the question of graphological studies in handwriting in its entirety is rightfully related to such 

stage of the development of forensic handwriting, when reliable experimental results on the 

stability of signs of handwriting will be obtained together with the studies of characteristics that 

are subjected to change under the influence of a complex of counteracting factors. Therefore, one 

can not yet speak of the full recognition of graphology in criminology. However, the revival of 

the very idea of the possibility of establishing different qualities of a person by her handwriting 

is on time. 

It may be hoped that, based on the experiences of scholars and practitioners from 

Hungary, Italy, Germany, the USA, Israel and other countries, where not only respectable and 

authoritative graphological societies have been created, but also graphology is studied in higher 

education institutions, Ukrainian scientists and researchers will also make a significant 

contribution to the development of a separate forensic doctrine dealing with psychological 

examination of handwriting, that is graphological analysis of written language, which teaching 

principles will be appropriate for achieving the objectives and solving the tasks of criminal 

proceedings. Otherwise they may reasonably ascertain in a scientifically convincing way the 

worthlessness and inefficiency of this method for the informational provision of pre-trial 

investigation and forensic examination. 

The elaboration of an investigation methodology studying the informational content of 

handwriting as one of multicomponent and complex objects of the forensic doctrine concerning 

handwriting should take place in two main directions: traditional and non-traditional (“new”). 

The traditional aspect of this elaboration involves the further study of handwriting features 

(properties) which are essential in terms of expert tasks. The “new” trend in the development of 

forensic graphoanalysis (questioned document examination) is associated with the investigation 

of relationships between a personʼs handwriting and personality properties. The difficulty here is 

that both of the mentioned systems (“personality” and “handwriting”) are not unambiguous in 

the scientific aspect, both in the context of their cognition (study, research) and in their 

relationship, correlation and interdependence. 

The forensic graphology, as a subspecies of forensic handwriting analysis, should 

actively use various forms of tests, first of all written ones, for the determination of a personʼs 

temperament according to the force of excitation and inhibition processes, mobility of nervous 

processes; definition of polar properties: excitement — balance, extraversion — introversion, 

rigidity — plasticity; reaction rate, etc. The experimental research using exactly these tests also 

will be especially useful for the future elaboration of a methodology for determining the 

psychological properties of an individual based on the personal handwriting, which should 

become the foundation for the formation of the theory of forensic (judicial) graphology. 

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз
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ПОНЯТТЯ ПРОПАГАНДИ:  

ЮРИДИЧНИЙ ТА ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ 

У статті розглянуто особливості тлумачення поняття пропаганди в юриспруден-

ції та у судово-лінгвістичній експертизі. На прикладах існуючих визначень певних різно-

видів пропаганди показано розбіжності у зазначених тлумаченнях, невиправдані звужен-

ня і, навпаки, розмитість змісту, які закладені законодавцем або правниками у поняття 

«пропаганда». Запропоновано авторське визначення загального змісту пропаганди, по-

няття деструктивної пропаганди, а також авторські визначення пропаганди війни, про-

паганди расової, національної, релігійної нетерпимості, пропаганди вживання шкідливих 

для здоровʼя людини засобів, речовин, пропаганди самогубства, деякі уточнення у визна-

чення пропаганди культу насильства і жорстокості. 
 

 

В умовах сучасної соціально-політичної ситуації в Україні вирішення 

питання наявності і конкретизації виду пропаганди у виступах, публікаціях, 

інтервʼю та інших мовленнєвих джерелах інформації стало одним із найакту-

альніших для судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи. Зо-

крема, спочатку оперативні підрозділи, а потім і слідчі органи, суди, відпо-

відно, з метою виявлення ознак правопорушення або здійснення правової 

кваліфікації матеріалів постійно звертаються по допомогу до експертів щодо 

розпізнання обʼєктивного змісту мовленнєвих текстів на предмет наявності в 

них пропаганди війни, пропаганди расової, національної, релігійної винятко-

вості або нетерпимості, пропаганди культу насильства і жорстокості, пропа-

ганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітар-

них режимів тощо. При цьому поняття пропаганди, яким оперують юристи, з 

одного боку, та експерти-лінгвісти, з іншого, не зовсім збігаються, і виника-

ють проблеми при наданні правової кваліфікації матеріалам після отримання 

висновку експерта. Іноді доходить до казусів як в юридичному, так і в лінг-

вістичному сенсах. 

Наприклад, поширення, розʼяснення з певною деталізацією та повто-

рюваністю ідей 1) необхідності висування ультиматумів Україні під час пе-

реговорів у Мінську з погрозами бомбувати, знешкоджувати, знищувати, за-

стосовувати ракетно-ядерні засоби, 2) необхідності ввести війська в Україну, 

щоб визволити її від «хунти», злочинної київської влади, окупувати Україну, 

створити на південно-східній території України нову державу Новоросію, 

допомогти ДНР та ЛНР, взагалі визволити споконвічно руські землі на тери-
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торії України (Донбас, Луганськ, Чернігів, Одесу, Крим, південно-східний 

регіон в цілому), щоб географічно повернутися до кордонів Російської Імпе-

рії, з лінгвістичної точки зору є пропагандою агресивної війни, а з юридич-

ної, за відсутності у досліджених виступах закликів, не є такою пропагандою. 

Як це може бути?  

З юридичної точки зору пропаганда війни, з огляду на ст. 436 Кримі-

нального кодексу України, — публічні заклики до агресивної війни або до 

розвʼязання воєнного конфлікту. Заклики в граматиці української чи російсь-

кої мови обмежені певними визначальними морфологічними, синтаксичними 

та іншими елементами, під які не підпадають роздуми, міркування і тому по-

дібне, виражені стверджувальними реченнями чи складними реченнями з 

підрядними умови тощо. Так, висловлювання «Единственным способом ста-

билизации ситуации в Украине я считаю введение русских войск на террито-

рию Донбасса с последующим захватом Киева и изгнанием из нее хунты», не 

зважаючи на очевидність свого змісту, не є закликом з позиції граматики і 

тому не є пропагандистським з позицій чинного КК України — це висловлю-

вання особистої думки. 

Пропаганда расової, національної, релігійної винятковості або нетер-

пимості розглядається у науково-практичних коментарях до ст. 161 КК Укра-

їни як складова визначення поняття розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті. При цьому ані форма вираження, ані якісь 

інші ознаки такої пропаганди не уточнюються. З огляду на такий коментар 

властивий кожній релігії постулат про її виключну істинність є пропагандою 

релігійної винятковості. І таке розуміння пропаганди винятковості неабияк 

відбивається на практиці: експерти-лінгвісти, фахівці у галузі релігієзнавства 

на сьогоднішній день завалені виданнями релігійного характеру всіх напря-

мів і течій для вирішення питання щодо наявності в них пропаганди релігій-

ної винятковості і нетерпимості. 

За ст. 1 («Визначення термінів») Закону України «Про засудження ко-

муністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних ре-

жимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» пропаганда кому-

ністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режи-

мів — публічне заперечення, зокрема через засоби масової інформації, зло-

чинного характеру комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років в 

Україні, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, по-

ширення інформації, спрямованої на виправдання злочинного характеру ко-

муністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режи-

мів, діяльності радянських органів державної безпеки, встановлення радянсь-

кої влади на території України або в окремих адміністративно-територіаль-

них одиницях, переслідування учасників боротьби за незалежність України у 

XX столітті, виготовлення та/або поширення, а також публічне використання 

продукції, що містить символіку комуністичного, націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів [4].  
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Взагалі-то заперечення — це заява про незгоду з чимось, доказ проти 

чогось, спростування чого-небудь, невизнання доцільності чогось [2, с. 411]. 
Висловлювання позитивних оцінок, характеристик щодо якихось аспектів іс-

нування згаданих режимів, діяльності радянських органів державної безпеки, 
встановлення радянської влади на території України або в окремих адміні-

стративно-територіальних одиницях вже є певним запереченням, спросту-
ванням категорично визнаного законом злочинного характеру цих режимів.  

За логікою такого визначення розповсюдження будь-якого позитивного 
згадування, наприклад, про науково-технічні, економічні, культурні досяг-

нення нашого суспільства в період панування тоталітарного режиму 1917–
1991 років в Україні, будь-яких позитивних сторін суспільного життя при то-

талітарному режимі, публічне висловлювання згоди з якимись складовими 
ідеології комунізму, нацизму, розповсюдження гасел того періоду, будь-яке 

схвальне цитування висловлювань лідерів та ідеологів комунізму, нацизму 
буде запереченням, спростуванням злочинного характеру комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і їх пропаган-
дою. Таке надто широке визначення пропаганди в законі призводить до того, 

що сам факт цитування робіт, виступів Володимира Леніна, Карла Маркса, 
Фрідріха Енгельса, Адольфа Гітлера, Йозефа Геббельса, інших лідерів, ідео-

логів комунізму, націонал-соціалізму, фашизму та розповсюдження їх у ЗМІ 
багатьма експертами, оперативними співробітниками, слідчими вважається 

пропагандою комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) то-
талітарних режимів.  

Наведу приклади деяких гасел, широко розповсюджених в період па-
нування комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталі-

тарних режимів, відповідно, в Україні та в Німеччині: 
1) «Миру — мир!», «Человек человеку — друг, товарищ и брат!», «Про-

летарии всех стран, объединяйтесь!», «Мы не хотим войны!», «Кадры ре-
шают всё», «Всё ради человека, всё на благо человека», «За высокую боевую 

готовность и твердый воинский порядок!», «Сохранять, осваивать, преум-
ножать!», «Нет националистическому экстремизму!», «Строго храни госу-

дарственную тайну!» тощо; 
2) «ARBEIT MACHT FREI» («Праця робить вільним»), «SIEG UM 

JEDEN PREIS!» («Перемога будь-якою ціною!»), «DEUTSCHLAND ÜBER 
ALLES» («Германия превыше всего»), «JEDEM DAS SEINE» («Кожному своє») 

тощо.  
Самі по собі ці гасла не містять ніякої злочинної складової, навпаки, 

вони є позитивними, гуманними, патріотичними, філософськими за своїм 
обʼєктивним змістом. 

Наведу також приклади деяких загальновідомих висловлювань лідерів 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних ре-
жимів та ідеологів комунізму, нацизму: 

1) «Больших слов нельзя бросать на ветер», «Учиться, учиться и ещё 
раз учиться!», «Прямая политика — самая лучшая политика. Принципиаль-
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ная политика — самая практичная политика», «Государство — это есть 

машина для поддержания господства одного класса на другим», «Абстракт-
ной истины нет, истина всегда конкретна» (В. І. Ленін); «Экономика долж-

на быть экономной», «На раскачку у нас времени нет. Надо работать, надо 
делать дело» (Л. І. Брежнєв); «Піддавай все сумніву!» (Карл Маркс) тощо; 

2) «Найгірший ворог будь-якої пропаганди — інтелектуалізм», «Май 

мужність жити у небезпеці!», «Щоб у брехню повірили, вона має бути жа-

хаючою» (в інших перекладах — «страхітливою»), «Людина була і залиша-

ється твариною. З низькими чи високими інстинктами. З любовʼю та нена-

вистю. Але твариною вона залишається завжди», «Я не боюся втратити 

голову: я боюся втратити обличчя», «Большевизм, являющийся на самом 

деле нападением на мир личности, делает вид, будто он является светочем 

разума» (Йозеф Геббельс); «Якщо казати неправду достатньо довго, до-

статньо голосно і достатньо часто, люди почнуть вірити», «…для нас іс-

нує лише одна доктрина — народ і вітчизна», «Нема такої нації, яка не мог-

ла б відродитися» (Адольф Гітлер) тощо.  

Як бачите, самі по собі ці висловлювання є привабливими, розумними, 

мудрими, може, дискусійними, але не злочинними. 

У радянські часи про західних філософів, ідеологів капіталістичної мо-

делі побудови економіки та суспільного життя дізнавалися лише за переказами 

вузького кола особливо довірених фахівців, які мали доступ до західної літе-

ратури, інших джерел інформації. З такими надто широкими тлумаченнями 

понять у законах ми можемо дійти до того, що, як у радянські часи, нове 

покоління вивчатиме не справжню, а однобічно переписану історію, читатиме 

радянську чи за часів Російської Імперії літературу з відповідними купюрами 

або короткий зміст творів у переказі, так би мовити, для загальної ерудиції.  

Вихід із ситуації, на мою думку, — свідомо звузити характеристику 

«злочинний» з такої, що описує тоталітарні режими в цілому, до тієї, що сто-

сується лише злочинних проявів, конкретних злочинів, заподіяних цими ре-

жимами, тобто, вирішуючи питання про наявність відповідної пропаганди, 

зосередитися на виявленні виправдувань голодомору, юдофобії, масових ре-

пресій, розстрілів, переслідування інакомислячих, на знеславленні націо-

нально-визвольної боротьби українського народу тощо. 

Пропаганда культу насильства і жорстокості — вихваляння застосу-

вання грубої фізичної сили як засобу вирішення конфліктів між людьми, спо-

відування жорстокості і насильства як необхідних умов життєдіяльності сус-

пільства, смакування подробиць вбивств, наявність натуралістичних і де-

тальних зображень та описань знущань, тортур, кривавих розправ, жахів, 

вампіризму, садизму, розкриття технології насильства і вбивств, методів ви-

готовлення та використання пристосувань для катування тощо [Науково-

практичні коментарі до ст. 300 КК України: 6; 7; 8]. За такого визначення 

розповсюджені зараз видання з історії катування, ілюстровані малюнками, 

схемами засобів катування разом з детальним описом їх дії і наслідків для 
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людини, музеї, де зібрані різні знаряддя, які застосовувалися для катування, 

тортур, і де проводять екскурсії на цю тему, пропагують насильство і жорс-

токість. І вітчизняні засоби масової інформації, які кожного дня по декілька 

разів розповідають нам про вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 

статеві злочини, знущання над тваринами, інші види насильства, демонстру-

ючи місця вчинення злочинів, деталізуючи спосіб їх вчинення тощо, також 

пропагують насильство і жорстокість. 

Раніше я неодноразово проводила експертизи друкованих матеріалів, 

інтернет-публікацій на предмет наявності в них пропаганди наркоманії, нар-

котичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, але потім це питання 

якось раптово зникло з експертної практики. На свій великий подив, дізнала-

ся, що в нашій європейській, цивілізованій державі взагалі не передбачена 

відповідальність не тільки за таку пропаганду, а й за рекламу наркотичних 

засобів, психотропних речовин та їх аналогів (тут не мається на увазі вико-

ристання останніх у медичних цілях). Є певні проекти щодо внесення змін у 

чинне законодавство з цього приводу, лунають поодинокі пропозиції кримі-

нологів, правників щодо введення кримінальної або адміністративної відпо-

відальності за вказану пропаганду, але з самого початку в цих проектах, про-

позиціях закладається суттєва помилка — здебільшого дану пропаганду ото-

тожнюють з рекламою та закликами до споживання наркотичних засобів, 

психотропних речовин та їх аналогів.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про рекламу» реклама — інфор-

мація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який 

спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів рек-

лами та їх інтерес щодо таких особи чи товару. За тлумачним словником ук-

раїнської мови рекламувати означає популяризувати що-небудь, повідомляти 

про щось (товари, видовища, послуги і т.ін.) з метою привернути увагу 

покупців, споживачів, глядачів, замовників і т.ін. [2, с. 1210–1211]. Очевидно, 

що критеріїв формування обізнаності, інтересу, привернення уваги не достат-

ньо, щоб ототожнити рекламу з пропагандою, за яку була б передбачена від-

повідальність. Будь-яка телевізійна передача, де розповідається про боротьбу 

з розповсюдженням наркотичних засобів із вказівкою на їх види, властивості, 

про динаміку їх поширення серед певних верств населення, відносну просто-

ту їх здобування, про ціни на цей товар, містить, за таким визначенням, скла-

дові реклами наркотичних засобів. Не можна дорівнювати пропаганду нар-

команії, наркотичних, психотропних речовин та їх аналогів і до закликів 

вживати наркотики тощо. Тоді демонстрація переваг яскравого стану нарко-

тичного спʼяніння над сірістю, рутиною буденного життя, розповідь про те, 

якою вільною від всіх неприємностей, проблем стає людина у такому стані, 

які творчі пориви відчуває, і таке інше не будуть вважатися зазначеною про-

пагандою. 

Поступово в експертній практиці зʼявляються і питання щодо наявності 

пропаганди сепаратистського спрямування (поняття, яке не використовується 
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у КК України), взагалі антиукраїнської пропаганди. Шановні колеги, кому за 

45, останнє нічого не нагадує? 

Що таке «сепаратистське спрямування»? А це як релігійне, політичне, 

неонацистське, насильницьке спрямування, тобто не релігія, не політика, не 

неонацистська ідеологія, не насилля, а щось навколо них, поряд з ними, 

чимось нагадує їх, перетинається якимись ознаками. А антиукраїнська пропа-

ганда включає все, де йдеться про події, вчинки, явища, де міститься критика, 

які негативно представляють українську історію, культуру, традиції, звичаї, 

національні особливості, взагалі будь-яку альтернативну думку, яка не схва-

лює чогось в Україні, псує імідж України у міжнародному середовищі тощо.  

Антиукраїнською пропагандою сепаратистського спрямування, напри-

клад, вважається згадування у виступах, публікаціях факту існування на 

нашій сьогоднішній території Новоросії і якихось позитивних подій на той 

час (побудови портів, міст, розвитку міжнародних звʼязків, певної політико-

економічної автономності). Антиукраїнською пропагандою, яка паплюжить 

історію українського національно-визвольного руху, вважається згадування 

сумнозвісних подій стосовно польського населення на Волині. Антиукраїн-

ською пропагандою, яка ганьбить сучасну владу, принижує її міжнародний 

авторитет, вважається критика її дій, висміювання певних вчинків, поведінки 

її лідерів. В нашій історії були часи, коли увʼязнювали за анекдот про Сталі-

на, коли замовчували багатотисячні поховання замордованих у підвалах 

НКВС, коли викреслювалися всі сторінки літератури, мистецтва, науки, тієї 

ж історії, національної самобутності, які суперечили, йшли врозріз з понят-

тям новоствореної соціальної спільноти — радянським народом, з виключно 

позитивним іміджем СРСР. І це називалося боротьбою з антирадянською 

пропагандою. В кожного народу є свої неперевершені досягнення і є свої 

темні плями, і не одразу сформувалися теперішні територіальні кордони 

держав, і завжди знаходилися ті, хто критикував, висміював владу навіть при 

тоталітарних режимах. На мою думку, у таких випадках якась кримінальна 

чи адміністративна відповідальність має наступати, коли встановлено факт 

свідомої брехні, перекручення даних. 

Виходячи з наведеного вище, у чинному законодавстві України, в юри-

дичних тлумаченнях спостерігаються суттєві прогалини стосовно поняття 

«пропаганда», її видів, що або невиправдано звужує сутність правопорушень, 

або настільки розмиває їх зміст, що зачіпається закріплена Конституцією Ук-

раїни свобода слова. Яке ж первісне значення слова «пропаганда», не моди-

фіковане під завдання судової та правоохоронної діяльності? 

Пропаганда — поширення і постійне глибоке та детальне розʼяснення 

яких-небудь ідей, поглядів, знань; ідейний вплив на широкі маси або певні 

групи людей, що має політичний або релігійний характер [2, с. 1162]. Пропа-

гувати — поширювати і постійно, глибоко та детально розʼяснювати які-

небудь ідеї, погляди, знання [2, с. 1162]. Пропаганда, як свідчать словникові 

статті, чітко, однозначно має дві складові — поширення та розʼяснення, 
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також може мати ідейний, політичний, релігійний зміст і націлена на вплив у 

суспільстві. До речі, будь-який публічний виступ передбачає вплив на ауди-

торію, певну масу людей. На відміну від пропаганди, агітація, окрім компо-

ненти розʼяснення, передбачає активну складову — заклики до боротьби за 

якусь ідею, політику тощо або проти неї, переконання в чомусь, спонукання 

до чогось, це усна та писемна діяльність, спрямована на політичний та інший 

вплив на маси, спонукання до дій шляхом розповсюдження певних ідей, сло-

ганів [2, с. 10 та ін.]. На сьогодні судовий експерт має писати «пропаганда», а 

розуміти під цим і «агітацію», тому що, з юридичної точки зору, поширення 

та розʼяснення ідей мало чим відрізняється від публічного висловлювання 

думок, міркувань, роздумів, оціночних суджень.  

Наприклад, з юридичної точки зору, публічне розʼяснення того, що 

таке війна, її переваг у вирішенні тих чи інших суспільних, економічних про-

блем, її позитивних наслідків для певних прошарків населення тощо відно-

ситься до категорії висловлювання і розповсюдження своїх поглядів, мірку-

вань, реалізацією гарантованої Конституцією України свободи слова. Якщо 

особа не зупиняється на цьому, а публічно закликає до агресивної війни або 

до розвʼязування іншого воєнного конфлікту [1; 3], виготовляє матеріали, які 

містять заклики вчиняти такі дії для їх подальшого розповсюдження, то тоді 

це вже дійсно буде злочином. 

На мою думку, в юриспруденції слід домовитися про нове змістовне 

наповнення терміну «пропаганда», яке б включало і поняття агітації, і такі 

елементи, як беззаперечне схвалення чогось за наявності негативних сторін 

чи навпаки, однобічне висвітлення інформації за наявності певних супереч-

ностей, безальтернативність запропонованого, тобто свідома брехня шляхом 

замовчування, перекручення даних або вигадування неіснуючих тощо, і таку 

складову, як — поширення з метою впливу на прийняття кимось певних рі-

шень. При цьому, на мій погляд, визначення кожного виду пропаганди має 

чітко конкретизуватися за зазначеною змістовою моделлю. І ще одне: при 

оцінюванні матеріалів як пропаганди необхідно враховувати комунікативну 

ситуацію — наприклад, чи є це відповіддю на конкретно поставлене питання 

співрозмовником, обʼєктивним нетенденційним аналізом історичних подій 

минулого, чи є це цитуванням якихось джерел із подальшим їх обʼєктивним 

аналізом, а не вибірковим однобічним цитуванням тощо.  

Не претендуючи на безспірність, пропоную взяти за основу для по-

дальшого опрацювання з юридичної точки зору визначення в частині 

обʼєктивного змісту деяких видів пропаганди: 

Враховуючи термінологію у воєнній сфері [1; 3], пропаганда війни 

(окрім національно-визвольної) — 1) публічні заклики, інші види схиляння 

до агресивної війни або до розвʼязання іншого воєнного конфлікту; 2) пу-

блічні беззаперечні схвалення, вихваляння агресивної війни, розвʼязання 

іншого воєнного конфлікту як способу вирішення суперечностей політично-

го, економічного, етнічного і релігійного характеру між окремими країнами, 
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групами країн, всередині держави, без привʼязки до територіально-адміні-

стративних утворень, державних кордонів; 3) публічне представлення агре-

сивної війни або розвʼязання іншого воєнного конфлікту як безальтерна-

тивного, єдино можливого, вимушеного обставинами способу вирішення за-

значених вище суперечностей (незалежно від форми вираження вказаного у 

пп. 2, 3 — у вигляді тверджень, оціночних суджень, риторичних питань тощо).  

Пропаганда расової, національної, релігійної нетерпимості (термін 

«винятковість», як було зазначено вище, має бути виключений) — 1) публіч-

ні заклики, інші види схиляння до розвʼязання суперечностей етнічного, релі-

гійного характеру насильницьким шляхом, до знищення, вигнання, депорта-

ції і тому подібного представників певної раси, національності, іншої етніч-

ної групи, релігійної течії тощо; 2) публічне беззаперечне вихваляння влас-

тивостей, рис, вчинків, досягнень, демонстрація виключно або переважно по-

зитивних якостей і т.ін. однієї раси, національності, іншої етнічної групи, ре-

лігії, конфесії тощо у контексті з тенденційною демонстрацією виключно або 

переважно негативної інформації, з якою не можна миритися, щодо інших 

раси, національності, етнічної групи, релігії, конфесії тощо (незалежно від 

форми вираження — у вигляді тверджень, оціночних суджень, риторичних 

питань тощо); 3) публічне тенденційне представлення виключно або перева-

жно негативної інформації, з якою не можна миритися, щодо певної раси, на-

ціональності, іншої етнічної групи, релігії, конфесії тощо (незалежно від фор-

ми вираження — у вигляді тверджень, оціночних суджень, риторичних пи-

тань тощо). 

У визначенні пропаганди культу насильства і жорстокості в частині 

розкриття технології насильства і вбивств, методів виготовлення та викорис-

тання пристосувань для катування тощо я б додала — з метою спонукання до 

насильницьких дій, жорстокого поводження, виправдування останніх і тому 

подібне, а також якимось чином розповсюдила би дане визначення не тільки 

на людей, а й на тварин як обʼєкт злочинного посягання.  

Пропаганда вживання шкідливих для здоровʼя людини засобів, ре-
човин (надається перелік) — заклики та інші види схиляння до вживання за-

значених засобів, речовин (якщо йдеться не про застосування в медичних ці-

лях), вихваляння, однобічне висвітлення їх позитивних якостей при замовчу-

ванні негативних наслідків від їх споживання або перекручуванні інформації 

щодо останніх, доведення, створення враження, що таке вживання є нормою 

суспільної поведінки, широко розповсюдженим явищем, яке не заслуговує на 

осуд, необхідним, найкращим, найпростішим шляхом для досягнення певних 

позитивних результатів (наприклад, посилання у даному контексті на вжи-

вання цих засобів і речовин відомими, популярними особами, повʼязування 

вживання засобів і речовин із стимулюванням творчої діяльності, появою 

впевненості, розкутості, виходом із депресії і т.ін.) тощо. 

Пропаганда самогубства — заклики та інші види схиляння людини до 

умисного позбавлення себе життя, доведення, створення враження, що само-
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губство є розповсюдженим явищем, яке обʼєктивно не заслуговує на осуд, 

найкращим (гордим, героїчним і т. п.), найпростішим, необхідним, єдиним 

правильним шляхом виходу із ситуації, яка склалася, ознакою неординарнос-

ті, сили духу людини, способом її переходу у кращий світ, задля реінкарнації 

тощо. 

Це далеко не повний перелік видів деструктивної пропаганди, яка при-

зводить до загострення відносин, ескалації напруженості, виникнення воєн-

них конфліктів між різними верствами населення всередині країни, між дер-

жавами, між представниками певних рас, національностей, релігійних конфе-

сій, між носіями певних ідеологічних поглядів, призводить до нанесення 

шкоди психічному і фізичному здоровʼю людей, до вчинення самогубств, до 

жорстокого поводження з тваринами, до руйнування моральних устоїв сус-

пільства тощо. 

Підсумовуючи викладене, хочу нагадати, що пропаганда — один із мо-

гутніших засобів маніпуляції свідомістю суспільства, який може як зцемен-

тувати український народ, так і зруйнувати всі наші спільні надбання. Якщо і 

в подальшому у чинному законодавстві спостерігатиметься такий безлад у 

визначенні поняття пропаганди, ми стикнемося або із безкарністю деструк-

тивної пропаганди, або знов скотимося у темряву тотальної заборони інако-

мислення. 
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ПОНЯТИЕ ПРОПАГАНДЫ: 

ЮРИДИЧЕСКИЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Т. В. Будко 

В статье рассматриваются особенности толкования понятия пропаганды в юрис-

пруденции и в судебно-лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизе. Анализи-

руются определения пропаганды в действующем уголовном и административном законо-

дательстве Украины, а также в научно-практических комментариях к соответствующим 

статьям законов. Установлены существенные различия как в понимании пропаганды в 

различных сферах юриспруденции между собой, так и с толкованиями в языке. В юрис-

пруденции, в том числе в законах, наблюдаются неоправданное сужение данного понятия, 

непозволительное расширение его содержания, а также вообще отсутствие его определе-

ния. Автором выявлены основные составляющие содержания понятия «пропаганда». 

Предлагается ввести в обиход понятие деструктивной пропаганды, а также предлагаются 

на обсуждение авторские определения пропаганды войны, пропаганды расовой, нацио-

нальной, религиозной нетерпимости, пропаганды самоубийства, пропаганды употребле-

ния средств и веществ, наносящих ущерб здоровью человека, уточнения к существующе-

му определению пропаганды культа насилия и жестокости. Доказано, что отсутствие 

должного внимания к вопросам деструктивной пропаганды со стороны юристов может 

привести как к безнаказанности ее осуществления, так и к тотальной борьбе с инако-

мыслием.  

THE CONCEPT OF PROPAGANDA: 

LEGAL AND LINGUISTIC ASPECTS 

Т. Budko 

The article deals with the features of interpretation of the concept of propaganda in 

jurisprudence and in forensic-linguistic (semantic-textual) examination. Definitions of 

propaganda in the current criminal and administrative legislation of Ukraine are analyzed, as 

well as in scientific and practical comments on relevant articles of law. There are significant 

differences both in the understanding of propaganda in various areas of jurisprudence, and with 

interpretations in the language. In jurisprudence, including in laws, there is an unjustified 

narrowing of this concept, an inadmissible extension of its content, as well as the absence of its 

definition. The author reveals the main components of the content of the concept of 

“propaganda”. It is proposed to introduce the notion of destructive propaganda as well as the 

authorʼs definitions of propaganda of war, propaganda of racial, national, religious intolerance, 

propaganda of suicide, propaganda of the use of funds and substances harmful to human health, 

clarification to the existing definition of propaganda of the cult of violence and cruelty. It is 

proved that the lack of due attention to the issues of destructive propaganda on the part of 

lawyers can lead to both impunity for its implementation and to a total struggle against dissent. 

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз
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ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ 

ЗРАЗКІВ АТИПОВОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 

У статті розглянуто деякі питання судово-експертного дослідження атипової 

вогнепальної зброї. Розкрито історіографію і передумови виникнення деяких зразків за-

значеної зброї їх тактико-технічні характеристики, дана порівняльна характеристика 

найбільш цікавих зразків зброї з точки зору автора. Коротко сформульовано стадійність 

дослідження атипової вогнепальної зброї. 

 

 

Останнім часом у суспільно-політичному житті значної ваги набув так 

званий людський фактор. Зокрема, з прийняттям деяких нормативних актів, 

розширилися рамки законного самозахисту громадян України окремих про-

фесій від суспільно-небезпечних посягань на їх життя та власне майно. З 

урахуванням гуманізації окремих правомірних дій підрозділів органів внут-

рішніх справ під час несення служби та позаслужбовий час, зʼявилися нові 

види зброї з характеристиками, які не вписуються в поняття норм ККУ, а 

іноді навіть протирічять їм. 

Вогнепальна зброя, що використовується в злочинних цілях, поділяєть-

ся за способом виготовлення на стандартну промислову, кустарну, самороб-

ну. Як відомо, стандартна зброя виготовляється серійно в спеціалізованих за-

водських (фабричних) умовах, у відповідності з еталонами і вимогами ДСТУ 

(ТУ). Вона має власне цільове призначення. Кустарною вважається зброя, ви-

готовлена не в заводських умовах майстрами-зброярами. Від промислової і 

кустарної суттєво відрізняється за якістю (гіршою) виготовлення саморобна 

вогнепальна зброя.  

Атипова зброя має своєрідні балістичні і конструктивні характеристи-

ки, тому повинна розглядатися як самостійний вид вогнепальної зброї. У 

криміналістичній літературі вказано, що атипова зброя є зброєю особливого 

виду [1].  

Відповідно до існуючої класифікації на теперішній час розрізняється 

три основні види атипової зброї: саморобна, перероблена і комбінована. Що є 

явним суміщенням двох окремих класифікацій за різними критеріями, а саме 

за способом виготовлення та устроєм частин і механізмів зброї або навіть її 

видів (вогнепальної та холодної зброї).  

Саморобною атиповою вогнепальною зброєю, на наш погляд, є такі її 

зразки, у яких всі частини виготовлені особою (особами) саморобно. Такий 
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різновид атипової зброї є доволі розповсюдженим і грубим імітуванням за-

водської зброї. До переробленої атипової зброї належать зразки, виготовлені 

шляхом внесення значних змін кустарним (або ін.) способом в заводський ек-

земпляр вогнепальної зброї, а також деякі види заводської зброї, спеціально 

пристосовані для проведення пострілів та зберігання (транспортування) в 

певних умовах. Наприклад, виготовлення «обріза» в результаті укорочення 

ствола і ложа гвинтівки або карабіну. В експертній практиці і в спеціальній 

літературі перероблену зброю інколи безпідставно відносять до суто само-

робної, з чим погодитися, на наш погляд, неможливо. Така зброя виокремлю-

ється у самостійну групу. Деякі експерти вважають атиповими зразками за-

водську зброю, конструктивно утворену шляхом видалення деревʼяних (по-

лімерних) частин або однієї з основних металевих частин-деталей. Видалення 

деревʼяних (полімерних) частин у такому разі не змінює властивостей мета-

левих частин і механізмів (ствола, ударного і спускового механізмів). Це сто-

сується: малокаліберних гвинтівок серії «ТОЗ»; «АК»-47; 74 (деяких зразків 

109-серії); гвинтівок «Мосіна» зразка 1891/30 рр.; пістолетів-кулеметів різ-

них систем («Шпагіна», «Томсона») і т. п. Зовнішні зміни в цій зброї не 

впливають на взаємодію частин, не порушують принципу її дії і не змінюють 

балістичну характеристику зразка. Таку вогнепальну зброю, на наш погляд, 

не можна відносити до атипової, це більше стосується визначення технічної 

справності зброї. З нашої точки зору, це «некомплектна» стандартна зброя.  

Атипова ручна вогнепальна зброя найбільш повно відображає сукуп-

ність головних її властивостей всіх різновидів: можливість проведення по-

стрілу — вогнепальність і відхилення від типу, стандарту — атиповість. У 

спеціальній літературі атипова зброя визначається як така, що відрізняється 

від «загально розповсюджених зразків». Таке визначення виду зброї доволі 

дискусійне. Атиповою ручною вогнепальною зброєю, на наш погляд, слід 

вважати таку, що має специфічні балістичні та бойові якості, нестандартної 

своєрідної конструкції, виготовлену саморобним способом повністю, частково 

або повністю змінену (перероблену) заводську зброю, промислового вигото-

влення «спеціального призначення», «виживання», що використовується сило-

вими структурами виконавчої влади зі спеціальним статусом (МВС, МО, СБУ 

і т.п.) деяких країн світу у дуже обмеженій кількості, а також комбіновану 

(з ознаками холодної, вогнепальної зброї). Таким чином, поняття «атипова 

вогнепальна зброя» визначається двома сукупностями ознак: перша — що ха-

рактеризує предмет як вогнепальну зброю, друга — по ознакам атиповості [1]. 

Отже, розглянемо більш докладно історіографію виникнення атипової 

вогнепальної зброї у сучасному її розумінні, на наш погляд, зброярська куль-

тура в Російській Імперії складалась дуже своєрідно. Існувала різниця по ре-

гіонам, були різні пріоритети, уподобання у міських і сільських жителів. Ре-

вольвери і пістолети вважались коштовною «панською зброєю» не придат-

ною для полювання. Пастухи для захисту общинного скоту від вовків, ведме-

дів і конокрадів також не користувалися ними. В кримінальному середовищі 
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царської Росії нарізна зброя також була ознакою елітарності і тільки. Тому 

більшого використання та застосування, а відповідно і розповсюдження 

отримала гладкоствольна рушниця. Вона виконувала функції багатоцільової 

зброї у поштовій службі, зброї самозахисту, «фермерської» та мисливсько-

спортивної. Однак, із часом стала нагально затребувана зброя з коротшим 

стволом. Тому Тульський Імператорський зброярський завод і випускав двох-

ствольний пістолет 20 калібру. Ними користувалися мисливці для добивання 

дичини. З настанням 1917 року (серії державних заколотів) населення особ-

ливо гостро відчуло, що залишилося беззахисним. Кількість пістолетів і ре-

вольверів на руках і в продажу була явно недостатньою. Це було одним із 

поштовхів до виникнення такого феномену («ноу-хау») у зброярстві як «ку-

лацький обріз» — саме «атиповий» представник сімейства гвинтівок Мосіна, 

значно вплинув на тенденції формування криміналістичних уявлень про 

зброю спеціального призначення та самооборони. До цього про «обрізи» зна-

ли виключно зі зразків вкорочених довгоствольних чи середньоствольних 

гладкоствольних рушниць, а ніяк не нарізних гвинтівок чи карабінів. Такими 

обрізами було озброєно населення під час Директорії, Гетьманщини, Другої 

Світової війни, післявоєнного періоду, і дотепер «обріз» існує в криміналь-

ному середовищі, хоча в меншій кількості, ніж раніше. Основним та дуже 

суттєвим балістичним недоліком такої зброї була фрагментація снаряду під 

час пострілу за рахунок надпотужного порохового заряду гвинтівкового на-

бою і вкороченого ствола: менше 200 мм (підтверджено експериментальним 

шляхом: 10 пострілів, 7 — фрагментацій куль вже біля дулового зрізу)12. Але 

все одно він став прототипом нових видів атипової спеціальної зброї самоза-

хисту і «виживання» для льотчиків, геологів і інших спеціальних категорій 

осіб. Розглянемо більш докладно деякі зразки сучасної атипової «спеціаль-

ної» та іншої зброї, а саме їх тактико-технічні характеристики.  

Для військових льотчиків, проблема персональної службової зброї зі 

всією гостротою постала ще в Першу Світову війну, коли військове відомст-

во Росії планувало озброїти їх «Маузером» мод. К-96, що поєднував в собі 

якості пістолета і дуже умовно легкого карабіну. Під час Другої світової вій-

ни німецькі льотчики, що воювали в Африці, брали з собою мисливський 

«трійник», щоб з його допомогою добувати їжу, захищатися від хижаків або 

для самозахисту у випадку несанкціонованої посадки. До цього ж часу нале-

жить і перший зразок спеціальної зброї «Спрінгфілд» М 6, розробленої для 

пілотів дальньої авіації США з метою використання його в ситуаціях, 

                                                         
12 Умови проведення експертних експериментів (2014 р.): зброя — «обрізи» гвинті-

вок «Мосіна» 1933 р.в. та «Маузер» 1939 р.в. з довжиною стволів 143 мм та 174 мм, відпо-

відно; набої з важкими та легкими кулями; 10 серій по 10 пострілів з кожного «обрізу»; 

роки виготовлення набоїв варіюються від 1927–1974, роки виготовлення набоїв не впли-

нули на кількість фрагментацій; мінімальна кількість фрагментацій куль у серії — 3, мак-

симальна — 10.  
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повʼязаних із «виживанням». Він являв собою легкий, складний, мисливсь-

кий бокфлінт. Верхній ствол у М 6 — нарізний, під патрони калібру 5,6 мм 

кільцевого запалювання, нижній — гладкий, калібру .410. До нього додава-

лися дробові і сигнальні патрони. Вага рушниці — 1,81 кг, довжина у скла-

деному стані — 450 мм, в розкладеному — 800 мм. Були спроби пристосува-

ти для умов «виживання» і великокаліберні пістолети і револьвери, до яких 

вироблялися спеціальні дробові патрони. Для збільшення ефективності па-

трони споряджалися важким і щільним вольфрамовим дробом. Можна навес-

ти ряд, на наш погляд, достатньо вдалих прикладів розробки зброї такого ти-

пу і в РФ. Наприклад, «Мисливський комплекс-пістолет» ТП-82, який конс-

труктивно являє собою «обріз» мисливського трійника. Два верхніх, горизон-

тально розміщених, гладких ствола 32 калібру (12,5 мм), довжина патронни-

ків — 70 мм, і нижній, нарізний, калібру 5,45 мм. При габаритах зброї 

360х150 мм довжина блоків стволів — 300 мм, вага 1,6 кг (без приклада). 

Обладнаний запобіжником від випадкових пострілів і перемикачем з курка 

верхніх стволів на нижній, а також важелем перезарядження. Зброя входить в 

наземний комплект виживання космонавтів («СЗПАЗ» — стрілецька зброя 

переносного авіаційного запасу) разом із мачете, який використовується у 

цьому комплексі як плечовий упор (вага в чохлі 0,8 кг). В боєкомплект вхо-

дять: дробовий патрон (СН-8), сигнальний (СН-С), а також інші патрони зі 

спеціальними снарядами. Відповідно до заявлених тактико-технічних харак-

теристик виробників зброї (ТОЗ), за своєю ефективністю вона не поступаєть-

ся мисливській, розрахованій на патрони 20 калібру, споряджених шротом 

№ 3, з довжиною ствола 700 мм. Висота підйому «зірки» сигнального патро-

на — 165 метрів, час горіння шашки — 8–11 секунд. Експансивна куля па-

трона СН-П (5,45х40 мм) до нарізного ствола створює зону ураження у вісім-

десять разів більшу, ніж куля патрона того ж калібру 5х45х39 (7Н6). Ефек-

тивна дальність стрільби без плечового упору з гладкоствольного ствола — 

не більше 15–20 м, із нарізного — до 50 м. З плечовим упором 35 і до 200 м 

(в цьому випадку бажано застосовувати оптичний приціл). Для екіпажів Ро-

сійських ВПС в якості зброї самооборони і зброї виживання був створений 

двохствольний автоматичний пістолет (автор І. А. Скрильов), який включе-

ний в аварійний комплект льотчиків. Пістолет має ударно-спусковий меха-

нізм подвійної дії з зовнішнім курком і перемикачем-запобіжником. Верхній 

ствол гладкий 32 калібру (під вищевказані патрони СН-Д і СН-С), спорядже-

ний відкидним затвором по типу затвора гвинтівки Снайдера. Нижній — на-

різний, під патрон 9х18 АСС (Ео=505 Дж, що рівнозначно енергії 9 мм патро-

на «Люгер» 9х19). Ствол, затворна коробка і сам затвор одночасно є затвором 

нижнього нарізного ствола. Автоматика нижнього ствола діє по типу вільно-

го затвора, де його роль виконує верхній ствол зі своєю системою запирання. 

Таке компонування забезпечує значну перевагу в масі і габаритах (ця конс-

труктивна особливість пістолета запатентована). Дульний компенсатор, роз-

ташований на нарізному стволі, забезпечує стійкість зброї при автоматично-
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му режимі ведення вогню. Для зручності в користуванні пістолет має відкид-

ну рукоятку і зʼємно-складний, телескопічний приклад. Постачання патронів 

у патронник здійснюється зі штатної обойми на 15 патронів або з запасних 

(збільшених), місткістю 30 патронів кожна. У відкидній рукоятці наявна за-

пасна обойма, у зʼємному прикладі розміщені ще дві, а також 12 дробових і 

сигнальних патронів. З використанням спеціальних вкладишів-стволів із 

верхнього ствола можна стріляти патронами 5,45х40 мм (СНП) і 7,62 мм 

безшумними патронами (СП-4). Основні характеристики пістолета: маса (без 

боєкомплекту) — 1,4 кг; маса приклада (без боєкомплекту) — 0,5 кг; довжи-

на — 265 мм (з прикладом — 565 мм); висота — 150 мм (з 30-зарядним мага-

зином — 170 мм); ширина — 35 мм. Без автоматичного режиму ведення во-

гню і безшумних патронів ця зброя може бути суттєвим доповненням до екі-

пірування осіб, що працюють в екстремальних умовах, — геологів, лісників, 

єгерів, працівників МНС і таке інше. Цікава, на наш погляд, ще одна розроб-

ка І. А. Скрильова — гладкоствольний, «штурмовий», самозводний пістолет 

12 калібру з довжиною патронника 70 мм «Леопард», який має блок з чоти-

рьох стволів (Деррінджер) по типу пістолета Ланкастера. У зазначеній зброї 

можуть бути використані будь-які бойові припаси цього калібру споряджені: 

кулею, картеччю, дробом; сигнальні, газові, маркерні, а також споряджені 

полімерними (пластизолевими) уражаючими снарядами нелетальної дії. Осо-

бливістю конструкції ПС «Леопард» є те, що він має ударник, який при зве-

денні курка провертається і наносить удари по бойкам по черзі — вико-

ристаний револьверний принцип дії, тільки провертається не барабан, а удар-

ник. Спусковий механізм дозволяє використовувати заряди в будь-якій по-

слідовності. Пістолет має ручний запобіжник, який розміщений перед кур-

ком, що створює певні зручності користування зброєю, тому що зняття з за-

побіжника і зведення курка здійснюється одним рухом пальця руки. На руко-

ятці розміщений рамковий запобіжник, який виключається при обхваті руко-

ятки долонею руки. Патрони розташовуються в обоймах по чотири штуки, 

що дозволило збільшити практичну скорострільність. Екстракція гільз відбу-

вається автоматично при відкриванні блоків ствола, стріляні гільзи викида-

ються ежектором разом з обоймою. До пістолета може приєднуватися при-

клад, який має довжину, що регулюється, а також два гнізда під запасні 

обойми. Передня пістолетна рукоятка, в якій може розміщуватися запасна 

обойма, може кріпитися до блоку стволів замість цівʼя. Наявні зʼємні дульні 

пристрої по типу чоків, раструбів або дульних компенсаторів. Є можливість 

встановлення лазерного прицілу або ліхтарика. Основні характеристики пі-

столета: загальна довжина — 310 мм; довжина стволів — 250 мм; ширина — 

46 мм; висота — 160 мм; вага — 2,2 кг; скорострільність — до 20 пострілів за 

хвилину. ПС «Леопард» можна порівняти з аналогічними по призначенню 

європейськими та американськими зразками, наприклад, з помповим пістоле-

том 12-го калібру фірми «ОФ Моссберг»: Уітнес протекшин 590, який має 

підствольний магазин на чотири патрона (плюс один в ствол) і загальну до-
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вжину — 622 мм при довжині ствола 317 мм, і «Екзекʼютів протекшин 590», 

який відомий серед фахівців ще як «Ескорт», з магазином на два патрона 

(плюс один в ствол) довжиною 419 мм при довжині ствола 178 мм. При рів-

ному або меншому боєкомплекті ці пістолети, в порівнянні з ПС, мають ве-

ликі габарити і масу. Навіть найбільш мініатюрний із них — «Ескорт» — і 

важче і довше «Леопарда». Всі вищезазначені моделі можуть облаштовува-

тися полумʼягасником і пристроєм для без шумової стрільби. Але експлуата-

ція всіх цих зразків має свої особливості і може нести небезпеку при прове-

денні експертного (експерименту) дослідження у звʼязку з виготовленням її у 

відповідності до специфічного стандарту. Заряджена зброя з патронами в 

стволі стає небезпечною при зберіганні і носінні, навіть якщо вона поставле-

на на запобіжник (відповідно до американського стандарту milspec Mil-S-

3443E, заряджена рушниця зі знятим запобіжником, впавши на землю, по-

винна вистрілити, характеризуючи тим самим справність ударно-спускового 

механізму).  

Магазини «бул-пап» пістолетів споряджаються одним набоєм, а «Лео-

пард», як було сказано, обоймою, що означає перевагу скорострільності, на-

віть без автоматичного режиму ведення вогню. В США зброя такого роду 

(всіх типорозмірів) займає свою нішу і користується, завдяки надійності, до-

статньо великою популярністю серед громадян. Однак в США, як і в інших 

країнах, немає зброї, аналогічної пістолету ПС, у вільному доступі. Поверта-

ючись до ідей, закладених при виготовленні «обрізів», слід зауважити, що 

вони знайшли своє втілення вже у сучасних зразках вогнепальної зброї, виго-

товлених промисловим способом. Так, наприклад, ТОЗ-106 двадцятого каліб-

ру, створений на базі мисливської рушниці МЦ-20. ТОЗ-106 має складний 

приклад по типу АКС-47, який ставить у складеному стані зброю на автома-

тичний запобіжник. Лінійні розміри — 525/815 мм. Повздовжно-рухаючийся 

затвор з поворотом личинки, коробчасті магазини на два і чотири патрона. 

Короткий ствол дає широкий осип дробу, що гарантує надійне ураження цілі 

на короткій дистанції. В принципі, це не рушниця, а довгоствольний мислив-

ський пістолет. Називати його мисливською рушницею можна з великою на-

тяжкою. Вимогам, що предʼявляються до цивільної зброї, він також не зовсім 

відповідає. Калібр — так, але у виробництві і продажу відсутні бойові припа-

си ударно-травматичної нелетальної дії (полімерні кулі і картеч). АТЗТ НПЦ 

«Кремінь» розробив і сертифікував бойові припаси 20 калібру цього типу для 

своєї зброї, але з меншою довжиною гільзи. Габарити і складний приклад 

зручні, але скорострільність доволі низька. Значним недоліком цієї моделі є 

конструкція магазина. Заповнений патронами магазин дуже важко без ін-

струмента відокремити від рушниці. Габарити магазина не відповідають до-

вжині патрона, що призводить до утикання патрона, як наслідок, затримка 

при стрільбі. Розроблений також нарізний варіант короткоствольного 10-ти 

зарядного карабіна на базі ТОЗ-106 під патрон 7,62х51 мм. Логічна, на нашу 

думку, була б розробка зразка під патрон 9х39 мм, оскільки оптимальна до-
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вжина ствола для цих боєприпасів більше відповідає довжині ствола «ТОЗ». 

Допустиме використання патрона 5,45х40 мм, так як ТП-82 з довжиною 

ствола 300 мм.  

В атиповій вогнепальній зброї використовуються різні бойові припаси. 

Їх можна класифікувати на три основні групи: стандартні (бойові і спортив-

ні), перероблені і саморобні. В деяких зразках атипової вогнепальної зброї, 

виготовленої саморобним способом (дулозарядної), використовується роз-

дільне безгільзове заряджання (порох, снаряд, пиж). Першу групу утворюють 

заводські стандартні патрони, що використовуються для пострілу без змін і 

переробок. Часто використовуються в атиповій зброї 5,6 мм патрони; гвинті-

вочний, револьверний, пістолетний 7,62 мм патрони, а також мисливські па-

трони 12, 16 і 20 калібрів. Отже, розглянемо балістичну характеристику на 

прикладі поширеного 5,6 мм патрона. Цей патрон найбільш доступний і роз-

повсюджений. Використовується у атиповій вогнепальній зброї як самороб-

ного способу виготовлення, так і у кустарній (револьвери, однозарядні пісто-

лети і т. п.). Постріл зазначеного патрона характеризується відносно слабким 

звуком і незначною віддачею зброї. В даний час промисловістю випускають-

ся тільки довгі гвинтівочні 5,6 мм патрони «валовка», «покращені», «цільо-

ві», призначені для стрільби на дальність 50–200 метрів. У 5,6 мм патрона 

ударний склад запресований на дні гільзи, який є одночасно і капсулем. На 

відміну від боєприпасів центрального бою особливість даного патрона поля-

гає в тому, що ініціація його капсульного складу може бути викликана уда-

ром бойка по будь-якій частині краю денця. Тому його називають патроном 

кільцевого бою. Малокаліберний патрон «довгий» має висоту 23,3–25,8 мм, 

вагу 3,5–3,6 г. Гільза його циліндричної форми, дно з виступом для захвата 

зачепом викидача. В якості гільзового матеріалу використовується томпак, 

латунь, іноді залізо. Висота гільзи 15,4–15,8 мм, діаметр денця 6,80–7,15 мм, 

вага 0,86–0,94 г. Куля складається зі сплаву свинцю і сурми. Вага кулі 2,50–

2,52 г, висота 11,80–11,95 мм. Форма кулі тупокінцева, безоболонкова з 

трьома-чотирма паралельними кільцевими жолобками і поясками на ведучій 

частині, що слугують для полегшення врізання кулі в нарізи. В кулі розріз-

няються овальна, ведуча і хвостова частини. Остання має вигляд усіченого 

конуса з ввігнутим сфероподібним дном. Така конструкція дна кулі забезпе-

чує обтюрацію порохових газів, так як при пострілі під дією тиску газів її 

денна частина щільно прилягає до стінок каналу ствола і блокує прорив по-

рохових газів. Для покращення обтюрації і збереження ствола від свинцю-

вання кулі вкриваються особливим просмолюючим складом (парафіном до 

5%, тваринним і технічними жирами) [3]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку експертології, під методикою судо-

во-експертного дослідження атипової зброї розуміється сукупність окремих 

наукових методів і прийомів, послідовно використовуємих у дослідженні для 

отримання науково обґрунтованих висновків. Хоча слід зауважити, що мето-

дика на сьогодні не дає, на наш погляд, вичерпної сучасної класифікації ати-
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пової вогнепальної зброї за критерієм — спосіб виготовлення, а деякі її по-

ложення доволі дискусійні, особливо на тлі появи у кримінальному обігу 

зразків зброї спеціального призначення (виживання), яких немає навіть у 

криміналістичних каталогах з відповідним грифом ФСБ, ФСК РФ, але виго-

товлених явно промисловим способом.  

Методика ідентифікаційних досліджень атипової вогнепальної зброї 

розроблена на науковій основі теорії криміналістичної ідентифікації. Науко-

вими передумовами судово-балістичної ідентифікації атипової вогнепальної 

зброї є: а) теоретичні положення криміналістичної ідентифікації; б) загальні 

положення балістики; в) судово-балістичні відомості про особливості атипо-

вої зброї (бойова і конструктивна характеристика зброї, боєприпасів і ін.); 

г) дані трасології про індивідуальність і стійкість зовнішньої будови обʼєктів.  

Судові експертизи зазначених обʼєктів вирішують питання як іденти-

фікаційного характеру, так і неідентифікаційного. У процесі їх проведення 

вирішуються три основні завдання: віднесення предмета до вогнепальної 

зброї; придатність до стрільби; встановлення наявності або відсутності то-

тожності і групової приналежності. В методичних цілях криміналістичні 

ідентифікаційні дослідження в літературі поділяють на декілька взаємоз-

вʼязаних і послідовно проводимих стадій. На кожній стадії вирішуються 

специфічні завдання за допомогою притаманних їй методів і прийомів, вико-

ристовуються різні науково-технічні засоби. Серед вчених- криміналістів не-

має єдиної думки про стадії криміналістичного дослідження обʼєктів. В кри-

міналістичній літературі немає єдиного поняття сутності експертного експе-

рименту, його місця в процесі дослідження. Одна з точок зору розглядає його 

в якості стадії експертного дослідження, інша в якості окремого методу. На 

наш погляд, експеримент є специфічним методом пізнання вивчаємого яви-

ща. В ідентифікаційних дослідженнях атипової зброї метою експерта є: 

а) отримання експериментальних відображень обʼєктів, що перевіряються, в 

певних умовах; б) встановлення стійкості індивідуальної сукупності ознак; 

в) виявлення умов слідоутворення; г) виявлення, пояснення причин і меж ва-

ріаційності ознак для включення їх в ідентифікаційну сукупність; д) зʼясу-

вання механізму утворення слідів на снарядах і гільзах для визначення 

індивідуальних і стійких ознак у слідах; є) зʼясування впливу на слідоутво-

рення різних факторів. Узагальнення матеріалів експертної практики дозво-

ляють так класифікувати умови, що перевіряються в ході експертного 

експерименту при дослідженні атипової зброї і слідів пострілу: а) надані 

слідчим, виходячи з встановлених по кримінальному провадженню обставин 

і перевірямих слідчих версій; б) наданих обвинуваченим чи потерпілим; 

в) визначені експертом шляхом вивчення конструкції бойових якостей дослі-

джуємої зброї і слідів пострілу [4]. 

Підводячи підсумок вищезазначеному, треба констатувати, що за час 

проведення на теренах України АТО різко погіршилася криміногенна ситуа-

ція. Як наслідок, суттєвий наплив нелегальної зброї сучасних видів та систем, 
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у тому числі і атипової. Все це відбувається на тлі відсутності Закону Украї-

ни «Про зброю», в якому давалася усталена класифікація вогнепальною зброї 

на законодавчому рівні та застарілості деяких методик судово-експертних 

досліджень. До речі, Україна єдина країна на пострадянському просторі, в 

якій не прийнято за 25 років зазначеного правового акту.  

Не вирішено на методичному рівні ряд питань класифікаційних дослі-

джень зразків сучасної атипової зброї та способів її виготовлення. Ми вважа-

ємо актуальним класифікувати сучасну атипову вогнепальну зброю за спосо-

бом виготовлення на: саморобну, кустарну, промислову; за призначенням: 

бойову («військову» або «воєнну»), багатоцільову (так звану зброю «вижи-

вання», спеціального призначення і т. п.).  

Отже, у статті була зроблена спроба анонсування власного бачення за-

значеної проблематики.  
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НЕКОТОРЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗЦОВ АТИПИЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

А. В. Кофанов 

В статье рассмотрены некоторые аспекты судебно-экспертного исследования ати-

пичного огнестрельного оружия. Раскрыта историография, предпосылки появления неко-

торых образцов рассматриваемого оружия, их тактико-технические характеристики, при-

водится сравнительная характеристика наиболее интересных образцов оружия с точки 

зрения автора. Кратко сформулирована стадийность исследования атипичного огне-

стрельного оружия. Судебные экспертизы указанных объектов решают вопросы как иден-

тификационного характера, так и неидентификационного. В процессе их проведения ре-

шаются три основные задачи: отнесение предмета к атипичному огнестрельному оружию; 

пригодности его для производства выстрела; установление наличия или отсутствия тож-

дества и групповой принадлежности. В идентификационных исследованиях атипичного 

оружия целью эксперта является: а) получение экспериментальных отображений объек-

тов, проверяемых в определенных условиях; б) установление устойчивости индивидуаль-

ной совокупности признаков; в) выявление условий следообразования; г) выявление, 

объяснение причин и границ вариацийности признаков для включения их в идентифи-

кационную совокупность; д) выяснения механизма образования следов на снарядах и 

гильзах для определения индивидуальных и устойчивых признаков в следах; е) выяснение 

влияния на следообразования различных факторов. Обобщение материалов экспертной 
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практики позволяют так классифицировать условия, которые проверяются в ходе эксперт-

ного эксперимента при исследовании атипичной оружия и следов выстрела: а) предостав-

ленные следователем, исходя из установленных по уголовному производству обстоя-

тельств и проверяемых следственных версий; б) предоставленных обвиняемым или потер-

певшим; в) определенные экспертом путем изучения конструкции боевых качеств 

исследуемого атипичного оружия и следов выстрела. Подводя итого вышесказанному 

можно констатировать, что за время проведения АТО резко ухудшилась криминогенная 

ситуация. Одной из причин является наплыв нелегального огнестрельного оружия, в том 

числе и современного атипичного. Все это происходит на фоне отсутствия Закона Украи-

ны «Про оружие», в котором бы давалась классификация огнестрельного оружия на зако-

нодательном уровне, а также несоответствия (устарелости) некоторых методик проведе-

ния судебно-экспертных исследований. На методическом уровне не решено ряд вопросов 

классификационных исследований современных образцов атипичного оружия и способов 

его изготовления. Мы считаем актуальным классифицировать современные образцы ати-

пичного огнестрельного оружия по способу изготовления: промышленного, кустарного, 

самодельного; по назначению: боевое, многоцелевое.  

SOME DISCUSSION ASPECTS OF THE INVESTIGATION OF MODERN SAMPLES 

OF ATYPICAL FIRE-FIGHTING WEAPONS 

A. Kofanov 

The article deals with some of the issues of forensic investigation of atypical firearms. 

The historiography, the prerequisites for the appearance of some samples of the weapons in 

question, their tactical and technical characteristics are disclosed, and a comparative description 

of the most interesting weapon samples from the point of view of the author is given. The stages 

of the study of atypical firearms are briefly formulated in this article. Forensic examinations of 

the said objects solve issues of both identification character and non-identification. In the process 

of their implementation, three main tasks are solved: the assignment of an object to an atypical 

firearm; its suitability for the production of a shot; the establishment of the presence or absence 

of identity and group affiliation. 

In identification studies of atypical weapons, the expertʼs goal is: a) to obtain 

experimental maps of objects to be inspected under certain conditions; b) establishing the 

stability of an individual set of characteristics; c) identification of conditions for trace formation; 

d) identifying, explaining the causes and boundaries of variation of characteristics for inclusion 

in the identification set; e) elucidation of the mechanism of formation of traces on projectiles and 

sleeves for the determination of individual and persistent traces; f) elucidation of the influence 

on various traces of the formation of various factors. Summarizing the materials of expert 

practice allows us to classify the conditions that are verified during the expert experiment in the 

study of atypical weapons and shot marks: a) provided by the investigator, based on the 

circumstances established and the verified investigative versions; b) granted by the accused or 

the victim; c) determined by the expert by studying the design of the combat qualities of the 

atypical weapon in question and the marks of the shot. Summing up the foregoing, we can state 

that the crime situation has sharply deteriorated during the period of the ATO. One of the reasons 

is the influx of illegal firearms, including modern atypical weapons. All this takes place against 

the backdrop of the absence of the Law of Ukraine “On Weapons”, which would give the 

classification of firearms at the legislative level, as well as the inconsistency (obsolete) of some 

techniques for forensic research. At the methodological level, a number of issues of classification 

studies of modern samples of atypical weapons and methods for its production have not been 

resolved. We consider it topical to classify modern samples of atypical firearms by the method of 

manufacturing: industrial, artisanal, homemade; by purpose: combat, multi-purpose. 
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ЗБИРАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДАКТИЛОСКОПІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ: 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ХХІ СТОЛІТТЯ 

У статті стисло висвітлено розвиток та становлення дактилоскопічної науки, 

визначено напрями діяльності із збирання та використання дактилоскопічної інформації 

на сучасному етапі розвитку криміналістики та судової експертизи, показано існуючи 

основні проблеми у цій діяльності, запропоновано шляхи їх вирішення. 

 

 

З наукових праць Р. Гендля та Е. Локара відомо, що основні положення 

дактилоскопії базуються на досвіді століть. Дактилоскопічна наука зʼявилася, 

як мінімум, на 500 років раніше за утворення самого найдавнішого європей-

ського університету. Резюмуючи у загальних рисах історію дактилоскопії 

Е. Локар зазначав, що на узори папілярних ліній звертали увагу ще доісто-

ричні люди. Проте тільки в країнах Сходу (наприклад, Вавилоні та Ніневії) 

або Дальнього Сходу (наприклад, Китаю та Японії) це спостереження 

продовжило свій шлях та втілилося у використання папілярних узорів при 

засвідченні договорів та, навіть, фігурування слідів пальців рук у криміналь-

них справах. Застосування відбитків пальців для засвідчення тотожності осо-

би відбувалося швидше за все у звʼязку із містичними уявленнями про них, 

ніж чим правильним розумінням їх значення для ідентифікації. 

У науці папілярні лінії, помічені Марчело Мальпігі у 1686 році, були 

дійсно відкриті, описані та класифіковані Пуркінʼє в 1823 році та знов від-

криті у 1886 році Френсісом Гальтоном. З того часу розвиток дактилоскопії 

мав два джерела: практичний досвід та науку. Гершель, а за ним Генрі — в 

Індії, Фолдс — в Японії, Поттехер — в Індокитаї почали застосовувати від-

битки пальців при засвідченні справжності документів та для ідентифікації 

людей. Праці Гальтона дали поштовх для подальших досліджень морфології 

та порівняльної анатомії папілярних ліній із наступним застосуванням їх в 

криміналістиці. У цей же час у Південній Америці Вуцетич та його послідов-

ники розробляють багаточисельні дактилоскопічні реєстраційні системи. 

У 1899 році Е. Генрі, повернувшись до Англії з Індії, представив свою 

дактилоскопічну систему Британській асоціації для розвитку наук і вже у 

1900 році бачить світ перше видання його книги «Класифікація та застосу-

вання пальцевих відбитків», яка стає настільним керівництвом англійських 

дактилоскопістів. З цього часу, фактично, дактилоскопія починає свій шлях, 

як загальноприйнятий метод ідентифікації злочинців [1, 2]. 
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На території України єдиним можливим свідченням використовування 

відбитків пальців за часів Київської Русі (кінець IX століття — середина 

XIII століття) є твердження відомого руського етнографа ХІХ ст. Максимо-

ва С. В. щодо існування звичаю засвідчення документів відбитком пальця, 

звідкіля пішов вираз: «руку приклав» [3, с. 537]. 

Достовірно відомо, що родоначальником як української, так і російсь-

кої дактилоскопії вважається Рудий Г. М. — начальник розшукового відді-

лення Київської міської поліції — який у 1903 році за дорученням Київського 

поліцмейстера відвідав Дрезденську виставку, де звернув увагу на «… новий 

спосіб ототожнення особи злочинців за допомогою дактилоскопії, тобто від-

битків 10-ти пальців обох рук» і вже, незважаючи на бюрократичні перепони, 

з 1 січня 1904 року організував новий дактилоскопічний відділ при розшуко-

вому бюро, співробітниками якого було дактилоскопійовано протягом пер-

шого року існування відділу 1987 злочинців. У січні 1905 року виходить Ін-

струкція чинам Київської розшукової поліції, розроблена Рудим Г. М., яка 

складалася з 10 глав та 205 параграфів, 29 з яких були присвячені дактило-

скопії, — перший нормативно-правовий акт не тільки в Україні, а і в Російсь-

кій імперії, яким було юридично закріплено застосування в поліцейській 

практиці дактилоскопії не тільки як методу кримінальної реєстрації злочин-

ців, а і методу виявлення слідової дактилоскопічної інформації на місці події 

або в антропологічному кабінеті [4, с. 43–44; 5, с. 305–319]. 

Історія знає, якнайменше, два перших позитивних факти використання 

спеціальних знань з дактилоскопії на території Російської імперії, які відно-

сяться до 1911 року: 

– експертиза у справі крадія-рецидивіста Бабицького, проведена в 

Одеському розшуковому відділенні [4, с. 52]; 

– експертиза у справі «експропріатора грошей», висновки якої в суді 

м. Харкова представляв відомий судовий медик заслужений професор Бока-

ріус М. С. [6, с. 360], 

результати проведення яких були покладені судами в основу обвину-

вальних вироків. 

На сьогоднішній день робота із дактилоскопічною інформацією носить 

багатогранний характер по відношенню до інших видів криміналістично зна-

чущої слідової інформації, та умовно (робота) поділена нами на три етапи, 

виходячи з положень чинного Кримінального процесуального кодексу Укра-

їни (далі — КПК), а саме: 

1) збирання (виявлення, фіксація, вилучення, зберігання та транспорту-

вання) дактилоскопічної інформації під час проведення оглядів місць подій 

та інших слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій (да-

лі — слідчі дії) (крім проведення експертизи): 

– виявлення предметів-слідоносіїв, на яких під час учинення злочину 

могли бути утворені сліди рук, які (предмети-слідоносії) можна вилучити; 

виявлення слідів рук на предметах-слідоносіях, які не можуть бути вилуче-
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ними; фіксація, вилучення, пакування предметів-слідоносіїв та виявлених 

слідів рук; 

– зберігання та транспортування вилучених предметів-слідоносіїв, на 

яких під час учинення злочину могли бути утворені сліди рук, виявлених слі-

дів рук, вилучених при проведенні слідчих дій, до установ судової експертизи; 

– отримання зразків для експертизи та негласне отримання зразків, не-

обхідних для проведення порівняльного дослідження (відбитків (відтисків) 

пальців рук та долонь); 

– транспортування слідів рук та зразків до установ судової експертизи; 

2) проведення експертних досліджень слідів рук та наданих зразків в 

лабораторних умовах в установах судової експертизи: 

– виявлення слідів рук на предметах-слідоносіях, на яких під час учи-

нення злочину могли бути утворені сліди рук; 

– експертне дослідження виявлених слідів рук на предметах-слідоносіях 

(у разі виявлення), а також слідів рук, виявлених при проведенні слідчих дій; 

– встановлення придатності слідів рук для ідентифікації, наданих зраз-

ків — для проведення порівняльного дослідження; 

– проведення ідентифікаційного дослідження у разі наявності зразків; 

– у разі придатності слідів рук для ідентифікації, відсутності зразків 

для порівняльного дослідження або їх наявності та встановленні негативного 

результату при порівняльному дослідженні сліди рук, придатні для ідентифі-

кації, направляються для перевірки за дактилоскопічними обліками; 

3) функціонування (формування, ведення, використання) системи дак-

тилоскопічної реєстрації (дактилоскопічних обліків): 

– перевірка слідів рук, вилучених з місць вчинення злочинів, безвісного 

зникнення осіб за дактилоскопічним обліками; у разі негативного результату 

при перевірці — вміщення слідів до обліків; 

– криміналістична дактилоскопічна реєстрація, під час проведення якої 

відповідними підрозділами правоохоронних органів проводиться дактило-

скопіювання осіб, підозрюваних або обвинувачених у вчиненні злочинів, 

осіб, які підлягають адміністративному арешту, осіб, які не можуть повідо-

мити про себе, невпізнаних трупів, дактилоскопічні картки яких перевіря-

ються та у разі негативного результату вміщуються до оперативно-пошуко-

вих колекцій дактилоскопічних обліків, які є частиною системи криміналіс-

тичної реєстрації МВС України. 

Проблемними питаннями застосування досягнень дактилоскопічної 

науки в розкритті та розслідуванні злочинів у тих чи інших аспектах перей-

малися Бахін В. П., Бірюков В. В., Берназ В. Д., Брудовський Б. С., Волко-

ва О. Е., Грановський Г. Л., Іщенко А. В., Еджубов Г. Л., Красюк І. П., Клі-

менко Н. І., Кобзарь С. І., Лисиченко В. К., Паліашвілі А. Я., Петелюк О. М., 

Прохоров-Лукін Г. В., Разумов Е. О., Садченко О. О., Свобода Є. Ю., Салтев-

ський М. В., Сегай М. Я., Фокіна А. О., Фрідман І. Я., Ярослав Ю. Ю., інші 

вчені та практики. 
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Аналіз багатьох інформаційних джерел з питань історії розвитку дак-

тилоскопії та застосування її в розкритті та розслідуванні злочинів в понад 

сторічний період (з 1904 року) на території України під час її входження до 

складу Російської імперії, СРСР, здійснення понад 25-ти річного моніторингу 

під час практичної та наукової діяльності автора у сфері роботи з дактило-

скопічною інформацією, дозволяють стверджувати про наявність ряду про-

блемних питань, що у цій діяльності залишилися невирішеними, на чому 

нами неодноразово наголошувалося [зокрема, 7–26], та які згруповані 

наступним чином. 

Основні проблеми збирання дактилоскопічної інформації. 

– не забезпечення своєчасної та якісної охорони місця події при отри-

мання сигналу про кримінальне правопорушення підрозділами правоохорон-

них органів, непрофесійні дії аварійно-рятувальних служб та підрозділів, які 

можуть прибувати на місце раніше слідчо-оперативних груп (далі — СОГ), 

що тягне за собою зміни речової обстановки місця події, внесення зайвої слі-

дової інформації, що не відноситься до події; 

– після огляду місця події відповідними працівниками не завжди від-

працьовується коло осіб, які могли залишити сліди не у звʼязку з подією (по-

терпілі, їх родичі тощо), що тягне за собою витрачання додаткового часу та 

залучення додаткового персоналу до роботи із «зайвою» дактилоскопічною 

інформацією; 

– при вчиненні злочинів на значних за розмірами територіях та у вели-

ких за обсягом приміщеннях, у місцях загального користування необхідно 

провести огляд оперативно та якісно, що потребує додаткових сил та засобів, 

які не завжди залучаються; 

– спеціалістами-криміналістами не застосовується повний спектр мето-

дів виявлення дактилоскопічної інформації (як правило, застосовуються тіль-

ки дактилоскопічні порошки, хоча в експертних валізах повинні бути засоби 

для виявлення слідів рук парами йоду та ціаноакрилової кислоти, темний та 

світлий спреї для виявлення слідів рук на вологих, жирних поверхнях тощо), 

наслідком чого є ушкодження або не виявлення слідів рук; 

– незастосування орієнтовних алгоритмів порядку роботи із слідовою 

інформацією (перш за все одорологічною, дактилоскопічною та біологічною 

(на рівні генної), за допомогою якої можна ідентифікувати злочинців); 

– відсутній алгоритм виявлення слідової (зокрема, дактилоскопічної та 

біологічної (на рівні генної) на тілі живих осіб та трупах; 

– предмети-слідоносії не вилучаються, коли це можливо, для їх якіс-

ного лабораторного дослідження, що призводить до втрат слідової інфор-

мації; 

– при описуванні виявлених слідів рук у протоколах слідчих дій не вка-

зуються тип, вид папілярних узорів, їх розміри, локалізація (місце розташу-

вання та взаємне їх розташування по відношенню до речової обстановки), 

сліди рук не фотографуються, не упаковуються та не опечатуються, що може 
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призвести до визнання їх (доказів) та висновків експертів за результатами їх 

(слідів рук) дослідження ненадійними речовими доказами; 
– після огляду місця події не завжди негайно призначаються дактило-

скопічні експертизи, що тягне за собою зміну первинного стану слідів рук 
(обʼєктів експертного дослідження) аж до їх знищення, тощо; 

Основні проблеми експертного дослідження слідів рук. 
– не усі напрямки дактилоскопічних досліджень забезпечені методично 

або забезпечені неналежним чином (наприклад, з питань визначення малоін-
формативних слідів рук придатними для ідентифікації, проведення за ними 

ідентифікації, встановлення давнини утворення слідів рук тощо); 
– не завжди організовані належні умови для виявлення слідів рук в ла-

бораторних умовах (відсутня вентиляція, витяжні шафи, лабораторний посуд 
для виготовлення реактивів тощо); 

– не застосовується повний спектр методів для виявлення слідів рук на 
різних поверхнях; 

– неправильно застосовуються методи виявлення слідів рук (напри-
клад: для виявлення слідів рук на вологих, забруднених поверхнях обираєть-

ся дактилоскопічний порошок; для виявлення слідів рук на металевих по-
верхнях обирається магнітний дактилоскопічний порошок із застосування 

магнітного пензлика; здійснюється спроба виявити сліди рук дактилоскопіч-
ним порошком в той час, як на момент виконання експертизи давність імовір-

них слідів перевищує межі ефективності обраного методу); 
– не досліджується механізм слідоутворення (наприклад, не зʼясовуєть-

ся яким чином відобразився слід — папілярними лініями (позитивний слід), 
міжпапілярними борозенками (негативний слід) або й тими та іншими (пози-

тивно-негативний слід); 
– не розуміючи різниці між механізмами утворення відбитків та відтис-

ків рук, експерти визначають всі їх відбитками; 
– відсутні зображення (фотознімки) як упаковки, так і самих наданих 

на дослідження обʼєктів або частини з них; 
– не дотримується послідовність викладення ходу експертного дослі-

дження, зміст висновку необґрунтовано скорочується; 
– у висновках експертів не використовується спеціальна термінологія, 

не витримується науковий стиль викладення тексту висновку; 
– у висновках при формулюванні відповідей використовується умовна 

нумерація липких стрічок (слідів), яка вводилася у текст висновку для зруч-
ності описування; 

– допускаються стилістичні та пунктуаційні помилки, які призводять до 
того, що фрази, сформульовані експертом у висновку, можуть мати неодно-

значне трактування, тощо. 
Основні проблеми функціонування дактилоскопічних обліків. 
– в деяких підрозділах Національної поліції України (далі — НПУ) від-

сутні місця для дактилоскопіювання; відсутні накази про закріплення відпо-
відальних за дактилоскопіювання за напрямками діяльності; 
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– не дактилоскопіюються особи, які підлягають обовʼязковій дактило-

скопічній реєстрації, невпізнані трупи; 

– не повністю заповнюються дактилокарти на живих осіб та невпізнані 

трупи, до них вносяться неперевірені анкетні дані осіб, відомості про невпі-

знані трупи, що дактилоскопіюються; 

– не завжди надаються списки осіб, які підлягали дактилоскопічній ре-

єстрації, із зацікавлених служб, проводяться обʼєктивні звірення щодо над-

ходження дактилокарт таких осіб, після проведення звірень здійснюються 

доповіді начальникам підрозділів НПУ з наданням копій начальнику 

НДЕКЦ; 

– не завжди дактилокарти, отримані під час дактилоскопічної реєстра-

ції, надаються у 3-денний термін до підрозділів експертної служби; 

– не завжди складаються реєстраційні картки слідів рук, які підлягають 

постановці на облік; 

– не завжди реєстраційні картки слідів рук направляються з місцевого 

рівня для постановки на облік на обласний та центральний рівні, порушують-

ся терміни направлення слідів з місцевого на інші рівні обліку: 5 діб з момен-

ту проведення експертизи з місцевого на обласний, 5 діб з обласного на цент-

ральний рівні; 

– не завжди проводяться піврічні звірення (грудень, червень) інформа-

ції, наявної в слідотеках, з обліками кримінальних справ, відсутні рапорти в 

НДЕКЦ про результати звірень, за якими з обліку знімаються сліди рук, ви-

лучені з місць розкритих злочинів; 

– не витримуються терміни проведення перевірок — 15 діб; 

– потребує удосконалення діюча система автоматизованих дактилоско-

пічних обліків МВС України шляхом створення єдиного автоматизованого 

банку даних з нарощуванням потужності існуючих центрального, обласних 

та кущових програмно-технічних комплексів задля проведення перевірок у 

режимі реального часу та наданням авторизованого доступу до баз працівни-

кам усіх правоохоронних органів, тощо. 

Нарешті слід згадати і той факт, що з прийняттям чинного Криміналь-

ного процесуального кодексу України у 2012 році спеціалістам-криміналіс-

там фактично прямими нормами було заборонено здійснювати будь-які дії із 

виявленими, зафіксованими, вилученими та запакованими слідами до реєс-

трації події в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Мова йдеться, зокре-

ма, про проведення попереднього дослідження під час огляду місця події із 

складанням за його результатами орієнтовної інформації про злочинця, тер-

мінового направлення фотозображень слідів рук для перевірки за автома-

тизованими дактилоскопічними обліками МВС України тощо для розкриття 

злочинів за «гарячими слідами». 

Наведена ситуація загострилася у звʼязку із проведенням реформи ор-

ганів внутрішніх справ у частині виокремлення із підрозділів експертної 

служби МВС України працівників, які були призначені до знов створених 
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підрозділів із техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочи-

нів у складі органів досудового розслідування Національної поліції України 

(далі — НПУ), які виконують функції спеціалістів-криміналістів при прове-

дення слідчих дій. Значна частина посад у зазначених підрозділах була уком-

плектована і особами, які не мали спеціальної підготовки та досвіду такої ро-

боти, у звʼязку з чим різко збільшилася загальна кількість вилучених слідів 

рук при їх низькій якості, що працівниками експертної служби визнаються 

непридатними для ідентифікації. 

Слід згадати і про те, що у 2001 р. та у 2004 р. під егідою Державного 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України було 

проведено дві міжнародні науково-практичні конференції з питань, викорис-

тання дактилоскопічної інформації в розкритті та розслідуванні злочинів 

(останню з яких було присвячено 100-річчю впровадження в практику діяль-

ності правоохоронних органів однієї з найдавніших галузей криміналістич-

них знань — дактилоскопії), за результатами яких видано два збірника мате-

ріалів, в яких висвітлювалися злободенні проблемні питання, багато з яких 

так і залишилося без відповідного реагування. 

Безсумнівним є те, що для вирішення піднятих проблемних питань не-

обхідно вжиття комплексу заходів з управлінського, функціонального, орга-

нізаційного, кадрового, нормативного, науково-методичного інформаційного, 

ресурсного тощо видів забезпечення. 

Частина піднятих проблемних питань вирішена нормативно. Напри-

клад, негайне призначення судових експертиз та направлення постанов про 

призначення разом з обʼєктами досліджень з метою запобігання пошко-

дження або втрати слідової інформації — в Інструкції з організації функ-

ціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України 

[27], проте відсутня належна організація виконання зазначеної норми на 

рівні підрозділів НПУ. В іншому нормативному документів, розробленому 

нами — Типовій методиці системи управління якістю QТM. 19/6-001.2006 

«Управління якістю під час діяльності підрозділів експертної служби МВС 

України за напрямком дактилоскопічних досліджень» — визначені, зокре-

ма, типові невідповідності (недоліки) із зазначенням заходів з контролю за 

усіма напрямками збирання та використання дактилоскопічної інформації 

[28]. 

Проте частина піднятих проблемних питань залишається досі невирі-

шеною, зокрема: 

– актуалізація опанованих та розробка нових методів виявлення слі-

дів рук; 

– врегулювання проведення попереднього дослідження слідової інфор-

мації на місці події, використання системи криміналістичної реєстрації, акту-

алізація видів зразків, що відбираються для проведення експертизи або не-

гласно відбираються для проведення порівняльного дослідження, тощо на 

рівні КПК України; 
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– прийняття Закону України «Про біометричну реєстрацію» з визна-

ченням категорій осіб, які підлягають обовʼязковій дактилоскопічній реєст-

рації, введенням добровільної дактилоскопічної реєстрації тощо; 

– акредитація установ із техніко-криміналістичного та судово-експерт-

ного забезпечення та розробка детальних регламентів (на рівні стандартів, 

настанов, інструкцій тощо) відповідно до вимог міжнародних стандартів 

систем управління якістю ДСТУ ISO/ІЕС 17020:2014 «Загальні критерії щодо 

діяльності органів різного типу, що здійснюють інспектування» (за якими 

акредитуються підрозділи із збирання слідової інформації) та ДСТУ ISO/IEC 

17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібру-

вальних лабораторій» (за якими акредитуються установи судових експертиз), 

інших міжнародних стандартів, гармонізованих в Україні, найкращих прак-

тик із збирання та експертного дослідження речових доказів, зокрема, з пи-

тань визначення порядку (алгоритму) дій інспекторів-криміналістів та керів-

ників СОГ при огляді місця події; 

– актуалізація наявних та розробка нових алгоритмів збирання слідової 

інформації при проведенні слідчих дій; 

– актуалізація наявних та розробка нових методик проведення експер-

тиз відповідно до Перспективних планів науково-дослідної роботи держав-

них установ, погоджених з Координаційно-методичною радою з проблем су-

дової експертизи при Міністерстві юстиції України; 

– використання системи цивільної дактилоскопічної реєстрації, під час 

проведення якої підрозділами Міграційної служби, що координується Кабі-

нетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, відбирається циф-

рована дактилоскопічна інформація, яка вміщується до відповідних баз даних 

та вноситься до RFID-чипу зовнішніх та внутрішніх паспортних документів 

України, для ідентифікації невпізнаних трупів, осіб, які не можуть повідоми-

ти дані; 

– належне ресурсне забезпечення діяльності з техніко-криміналістично-

го та судово-експертного забезпечення правосуддя тощо. 

Ці недоліки притаманні і діяльності з іншими видами слідової, якнай-

менше, одорологічної та біологічної (на рівні генної) інформації. 

Актуалізація діяльності із збирання та використання слідової інформа-

ції, зокрема дактилоскопічної, в розслідуванні злочинів полягає у стандарти-

зації роботи слідчих, інспекторів-криміналістів шляхом гармонізації міжна-

родних стандартів, розробки національних стандартів з виявлення, фіксації, 

вилучення, пакування, транспортування та експертного дослідження слідової 

інформації. З цією метою Київським науково-дослідним інститутом судових 

експертиз Міністерства юстиції України ініційовано створення Технічного 

комітету «Судова експертиза» Національної агенції з акредитації України, 

який розпочне свою роботу у недалекому майбутньому. 

Задля вирішення піднятого комплексу проблемних питань, на наш по-

гляд, є необхідність у розробці довгострокової Концепції державної політики 
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у сфері реформування техніко-криміналістичного та судово-експертного за-

безпечення судочинства у рамках проведення судової реформи, що має доко-

рінно змінити роботу системи правосуддя України у частині забезпечення 

надійної доказової бази у кримінальних провадженнях. 
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СОБИРАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХХІ ВЕКА 

А. А. Полтавский 

В статье сделан краткий исторический экскурс, посвященный развитию и станов-

лению дактилоскопической науки. Исходя из положений действующего Уголовного про-

цессуального кодекса Украины определены направления деятельности использования дак-

тилоскопической информации в расследовании преступлений на современном этапе раз-

вития криминалистики и судебной экспертизы, а именно: 1) собирание (выявление, фик-

сация, изъятие, хранение и транспортировка) дактилоскопической информации во время 

проведения осмотров мест происшествий и других следственных (розыскных) и неглас-

ных следственных (розыскных) действий (кроме проведения экспертиз); 2) проведения 

экспертных исследований следов рук и представленных образцов в лабораторных услови-

ях в учреждениях судебной экспертизы; 3) функционирования (формирования, ведения, 

использования) системы дактилоскопической регистрации (дактилоскопических учетов). 

Акцент в статье сделан на существующих основных проблемных вопросах в этой 

деятельности по определенным направлениям собирания и использования дактилоскопи-

ческой информации. 

В результирующей части статьи рассмотрены пути решения поднятых проблемных 

вопросов, в частности: 

– актуализация внедренных и разработка новых методов выявления следов рук; 

– урегулирование проведения предварительного исследования следовой информа-

ции на месте события, использования системы криминалистической регистрации, акту-

ализации видов образцов, которые отбираются для проведения экспертизы либо негласно 

отбираются для проведения сравнительного исследования на уровне Уголовного про-

цессуального кодекса Украины; 

– принятие Закона Украины «О биометрической регистрации» с определением ка-

тегорий лиц, которые подлежат обязательной дактилоскопической регистрации, введе-

нием добровольной дактилоскопической регистрации и т.д.; 

– аккредитация учреждений, осуществляющих технико-криминалистическое и су-

дебно-экспертное обеспечение (на уровне стандартов, наставлений, инструкций и т.д.) в 

соответствии с требованиями международных стандартов систем управления качеством 

ДСТУ ISO/ІЕС 17020:2014 «Общие требования к деятельности органов разного типа, 

которые обеспечивают инспектирование» (по которым проходят аккредитацию учрежде-

ния, осуществляющие сбор информации) и ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Общие требова-

ния к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (по которым про-

ходят аккредитацию учреждения судебных экспертиз), других международных стандар-

тов, гармонизированных в Украине, лучших практических руководств по собиранию и 

экспертному исследованию вещественных доказательств, в частности по вопросам опре-
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деления порядка (алгоритма) действий инспекторов-криминалистов и руководителей 

следственно-оперативных групп при осмотре мест происшествий; 

– актуализация разработанных и разработка новых алгоритмов собирания следовой 

информации при проведении следственных действий; 

– актуализация имеющихся и разработка новых методик проведения судебных 

экспертиз; 

– использования системы гражданской регистрации для идентификации неопоз-

нанных трупов, лиц, которые не могут сообщить данные о себе; 

– надлежащее ресурсное обеспечение и т.д., и т.п. 

Для решения проблемных вопросов предложено разработать долгосрочную поэтап-

ную Концепцию государственной политики в сфере реформирования деятельности по 

технико-криминалистическому и судебно-экспертному обеспечению правосудия в Украине. 

DACTILOSCOPIC INFORMATION IN THE INVESTIGATION OF CRIMES: 

TOPICAL ISSUES OF THE XXI CENTURY 

А. Poltavskyi 

The article deals with a brief historical journey, devoted to the development of 

dactiloscopic science. On the basis of the provisions of the current Criminal Procedure Code of 

Ukraine (since 2012), it is defined the directions of the activity of using dactiloscopic trace 

information in the investigation of crimes at the present stage of development of criminalistics 

and forensic science, namely: 1) the collection of (detecting, fixing, collecting, storing and 

transporting) dactilocsopic information during the inspection of crime scene and other 

investigative (search) and secret investigative (search) actions (except for the examination); 2) 

the conduction of expert studies of hand traces and submitted samples in laboratory conditions at 

forensic institutions; 3) the functioning (formation, maintenance, use) of a system of 

dactyloscopic (fingerprint) registration. 

The article emphasis the existing main problematic issues in this activity for certain three 

directions of the collection and use dactiloscopic information. 

In the resultant part of the article, the ways of solving the raised problem issues are 

considered, in particular: 

– actualization of the implemented and development of new methods for detecting hand 

traces; 

– settlement of the preliminary investigation of the trace information at the crime scene, 

the use of the forensic registration system, actualization of the types of samples that are 

submitted for examination or are secretly obtained for a comparative study at the level of the 

Criminal Procedure Code of Ukraine; 

- adoption of the Law of Ukraine «On Biometric Registration» with the definition of the 

categories of persons who are subject to obligatory fingerprinting registration, the introduction of 

voluntary fingerprinting registration, etc; 

– accreditation of institutions providing technological criminalistics and forensic provision 

(at the level of standards, manuals, instructions, etc.) in accordance with the requirements of the 

international standards for the quality management systems of State Standards of Ukraine ISO/IES 

17020:2014 «The general requirements for the activities of bodies of different types, which 

provide for the inspection» (according to which the institutions are accredited, performing the 

collection of information ) and of State Standards of Ukraine ISO/IEC 17025:2006 «The general 

requirements for the competence of test and calibration laboratories» (according to which the 

forensic institutions are accredited), other international standards harmonized in Ukraine, the best 

practical guidelines for the collection and expert examination of evidence, in particular on the 
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definition of the order (algorithm) of the actions of forensic inspectors and the heads of 

investigative and operational groups when inspecting the crime scenes; 

– actualization of the developed and the development of new algorithms for collecting 

trace information when conducting investigative actions; 

– actualization of existing and the development of new techniques for conducting 

forensic examinations; 

– the use of the civil registration system for identification of unidentified corpses, persons 

who cannot provide data about themselves; 

– proper resources provision, etc. 

To solve problematic issues, it is proposed to develop a long-term phased Concept of the 

state policy in the field of reforming activities on technical and criminalistic support, expert and 

forensic support of justice in Ukraine. 

УДК 343.982.3 

О. С. Кофанова 

кандидат юридичних наук, доцент  

Національна академія внутрішніх справ 

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ТА НОВІТНІ РОЗРОБКИ В СФЕРІ 

ВИЯВЛЕННЯ СЛІДІВ ДАКТИЛОСКОПІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

У статті розглянуто сучасні можливості виявлення слідів дактилоскопічного по-

ходження, проаналізовано які сучасні методи краще застосовувати на різних поверхнях, 

враховуючи багато чинників, які пливають на формування сліду.  

 

 

На сьогоднішній день технічні засоби, методи та матеріали для вияв-

лення слідів дактилоскопічного походження, які представлені на ринку Укра-

їни компаніями-виробниками настільки різноманітний, що дозволяє якісно 

виявляти зазначені сліди на різних поверхнях з різним терміном давності. 

Однак, вибір конкретного методу залежить від багатьох чинників, які впли-

вають на формування сліду, до яких відносяться термін давності залишення 

сліду, температурний режим, вологість повітря, а також властивості слідо-

сприймаючої поверхні та склад потожирової речовини. 

З огляду на те, що вода і спирти першими випаровуються з речовини 

сліду, методи, які передбачають використання речовин, що реагують з водною 

складовою сліду, є неефективними для обробки слідів зі значним терміном 

давності. І, навпаки, речовини, які взаємодіють із жировими складовими, у цих 

випадках є більш ефективними. Зрозуміло, що і сама поверхня, на якій зали-

шено слід, може вбирати і розсіювати компоненти, що містяться у сліді, погір-

шуючи таким чином чіткість і контрастність відображення папілярних ліній. 

Варто зазначити, що на вибір методу, окрім зазначених чинників, 

також має вплив те, обʼєктом якого дослідження в подальшому може бути 

слід. Тому, спочатку застосовують неруйнуючі методи, що максимально збе-

рігають сліди для подальшої роботи. 
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Ефективність виявлення залежить від вибору методів та послідовності 

їх застосування, яка має ґрунтуватися на принципі: кожний попередній метод 

не має бути перешкодою для застосування наступного. В першу чергу, це 

стосується можливості встановлювати профіль ДНК за епітеліальними кліти-

нами, що знаходяться в слідах. 

В процесі огляду предметів-слідоносіїв з метою виявлення та фіксації 

слідів папілярних узорів, застосовується різні методи. В першу чергу — візу-

альний огляд обʼєктів під різними кутами зору з використанням криміналіс-

тичної лупи у розсіяному та направленому світлі та в УФ-променях. Ці мето-

ди не змінюють властивості сліду та передують застосуванню фізичних ме-

тодів, що засновані на властивості адгезії і вибіркової адсорбції речовини 

сліду, а також хімічних або фізико-хімічних методів. 

Так, огляд в УФ-променях, з використанням світофільтрів є нейтраль-

ним щодо потожирової речовини. 

  

Рис. 1. KPIMESITE IMAGER 

Освітлювач для виявлення слідів папілярних 

узорів в ультрафіолетових променях 

Рис. 2. SUPER BLUEMAXX 

Освітлювач зі світлофільтрами для вияв-

лення слідів папілярних узорів 

 

Рис. 3. Система RUVIS CYCLOPS для візуалізації  

слідів без попередньої їх обробки 

Для виявлення слідів рук в Україні, як і у більшості країн світу вико-

ристовується прилад RUVIS, робота якого ґрунтується на формуванні зобра-

ження у відбитому ультрафіолетовому світлі. За допомогою цього приладу 
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виявляють латентні сліди рук без попередньої їх обробки дактилоскопічними 

порошками, хімічними розчинами тощо. Його застосування не залежить від 

навколишнього освітлення. Прилад може використовуватися в різних умо-

вах: при денному світлі або в повній темряві, в закритому приміщенні або на 

відкритій місцевості; він дає можливість на відстані виявити та сфотографу-

вати латентні сліди рук. 

Однак, найпоширенішим способом виявлення невидимих слідів папі-

лярних узорів залишається порошковий метод. 

Дактилоскопічні порошки розрізняються: 

– за походженням (органічні, неорганічні). До органічних відносяться: 

технічний вуглець (сажа), крохмаль, каніфоль, камфора. Неорганічні, які яв-

ляють собою, головним чином, подрібнені метали, а саме залізо, алюміній, 

мідь, кобальт, барій, свинець, цинк або їх окиси; 

– за структурою (дрібнодисперсні, крупнодисперсні); 

– за питомою вагою (легкі, важкі); 

– за магнітними властивостями (магнітні, немагнітні); 

– за кольором (світлі, темні, нейтральні); 

– за складом (однокомпонентні і суміші; люмінесцентні). 

Порошковий метод орієнтований на жирову складову потожирової ре-

човини. На багатобарвних поверхнях рекомендується використовувати лю-

мінесцентний порошок, який світиться в ультрафіолетових променях, що по-

легшує подальшу фіксацію слідів за допомогою фотозйомки. 

Виявлення слідів папілярних узорів на вологих поверхнях можливе за 

допомогою двоокису титану та дисульфіду молібдену. Суть методу полягає в 

тому, що розчин дисульфіду молібдену (темний) або двоокису титану (темний) 

осідає на жирових компонентах, що містяться в слідах. Розчин застосовують на 

вологих поверхнях; поверхнях, вкритих сіллю, брудом, жиром (наприклад по-

верхнях автомобілів в дощову погоду або піднятих з водойм обʼєктів), де 

використання звичайних дактилоскопічних порошків може зіпсувати слід. 

Дрібнодисперсна суспензія добре діє на сухих поверхнях, а також на 

поверхнях, непридатних для порошків: жирне скло, залізобетон, цегла, ка-

мінь, деревина, грубе та іржаве залізо з гальванічним покриттям і оцинковані 

метали. Допустимо використовувати на папері, картоні, воскових покриттях, 

пластмасі, металі, склі, пакувальних матеріалах. При наявності потужного 

розпилювача можуть використовуватися під водою. 

У багатьох випадках суспензії випускають у вигляді готових розчинів, 

однак розчин доволі легко приготувати і в лабораторних умовах. 

Наступна група методів — хімічні, дія яких заснована на хімічній реак-

ції між компонентами потожирової речовини сліду і спеціальними реактива-

ми, що викликають їх фарбування або люмінесценцію. 

Найбільшого поширення одержало виявлення слідів за допомогою роз-

чину нінгідрину в ацетоні та за допомогою водяного розчину азотнокислого 

срібла. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Рис. 4. Готові розчини для виявлення слідів на світлих, 

темних поверхнях. 

Один з кращих хімічних реагентів для виявлення слідів папілярних 

узорів на пористих і шорстких поверхнях, папері та картоні, струганій і неза-

барвленій деревині, тканинах — нінгідрин. Він взаємодіє з аміногрупами амі-

нокислот, пептидів, білків, потожирової речовини, забарвлюючи їх у рожево-

фіолетовий колір (пурпур Руеманна). Виявлення триває від декількох годин 

до 3-х діб. Процес проявлення сліду можна прискорити, підігріваючи поверх-

ню слідоносія. 

 
 

Рис. 5. Сліди папілярних узорів виявлені 

за допомогою нінгідрину. 

Обробка слідів папілярних узорів нінгідрином не виключає подальшої 

додаткової обробки розчином азотнокислого срібла, а алоксаном — обробки 

нінгідрином, оскільки кожний з реактивів впливає на різні складові потожи-

рової речовини. Перед застосуванням нінгідрину можливе застосування йоду. 

Азотнокисле срібло використовують для посилення слідів рук, виявле-

них нінгідрином, для чого розчин 0,3 г азотнокислого срібла на 100 мл ети-

лового спирту наносять на слабо виявлені сліди ватним тампоном і піддають 

дії світла. При комбінації методів виявлення слідів азотнокисле срібло можна 

використовувати тільки після застосування нінгідрину. 

Для виявлення слідів папілярних узорів на непоглинаючих поверхнях, 

липкій стороні прозорих клейких стрічок, поверхнях, забруднених жирними 

субстанціями; офарбовування слідів, виявлених ціаноакрилом застосовуєть-

ся — кристалвіолет. Реактив забарвлює папілярні лінії фіолетовим кольо-

ром, надає слідам контрастності. 

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз
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Фізичний проявник — водний розчин на основі срібла, який вступає в 

реакцію з жировими компонентами потовиділення латентних слідів і формує 

срібно-сіре нашарування. Ефективно застосовувати на пористих поверхнях, 

таких як різного типу папір, картон, сира деревина, адгезивні стрічки на па-

перовій основі і деякі штучні волокнисті матеріали. Фізичний проявник рідко 

застосовується як первинний метод виявлення невидимих слідів, частіше — 

для вторинної обробки після застосування нінгідрину або DFO. Оскільки він 

вступає в реакцію з жировими компонентами, то часто виявляє додаткові слі-

ди або деталі слідів, які не виявилися при інших методах обробки, заснова-

них на реакції з амінокислотами.  

Фізичний проявник може бути перешкодою для криміналістичних до-

сліджень рукописів, чорнила, вдавлених слідів, фізіологічних рідин, включа-

ючи структуру ДНК, волокон, волосся, фарб і деяких інших досліджень.  

Виявлення на металі, склі, шкірі, пластику та інших предметах застосо-

вується родамін 6Ж (Rhodamine 6G) та базовий жовтий 40 (Basic yellow 40). 

Родамін 6Ж насичений розчин у метанолі, розбавлений фреоном у чотири рази. 

Люмінесценція спостерігається при довжині хвилі 514,5 нм в променях аргон-

криптонового лазеру. Є одним з кращих лазерних барвників. Базовий жовтий 40 

використовується на таких поверхнях, як консервні банки, шкіра і пластик, а 

також багатоколірних поверхнях. Розчиняється реактивами, що містять алко-

голь. Інтенсивна жовто-зелена флюоресценція відбувається при 365 і 485 нм. 

Люмінол — водний розчин 3-амінофталгідразіту і карбонату натрію, ви-

користовується для виявлення слідів рук, утворених кровʼю, соками овочів і 

фруктів, а також деякими фарбами та порошками металів. Обробка поверхні 

здійснюється обприскуванням в затемненому приміщенні і призводить до ко-

роткочасного світіння слідів. Необхідно враховувати, що при використанні 

люмінолу світіння крові або металів не диференціюється, а також виключається 

можливість подальшого біологічного дослідження слідів, утворених кровʼю. 

Sudan Black — барвник, що вступає в реакцію з жировою складовою 

потожирової речовини. Частинки барвника осідають на слідах і забарвлюють 

їх у синьо-чорний колір. Цей метод в основному застосовується для надання 

контрасту слідам рук на поверхнях, забруднених жирами, харчовими продук-

тами, а також слідам, виявленим за допомогою ціаноакрилів, та офарбову-

вання потожирових слідів. 

Чорний амід (Amido Black) — протеїновий барвник, чутливий до складу 

крові. Реагент використовується для виявлення слідів, утворених кровʼю. По-

криті кровʼю сліди, у тому числі і невидимі, можуть бути виявлені на порис-

тих і непористих поверхнях. 

Amido Shwarz — темно-коричневий порошок з пурпурним відтінком. 

Розчинний у воді і етиловому спирті, розчин має синьо-чорне забарвлення. 

При виявленні слідів папілярних узорів вступає в реакцію з білковими 

компонентами крові, але не вступає в реакцію з компонентами потожирової 

речовини. Забарвлює слід, утворений кровʼю, в синьо-чорний колір. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Перед застосуванням цього розчину необхідно висушити обʼєкт. 

В основі фізико-хімічних методів лежить дія заснована на комплексній 

взаємодії реагентів з потожировою речовиною слідів на основі як фізичних 

властивостей, так і хімічних реакцій. 

Для виявлення слідів папілярних узорів на липкій стороні прозорих 

клейких стрічок, пакувальних самоклеючих етикеток, клейких стрічок на па-

перовій основі, пакувальній стрічці, двосторонній стрічці, пластиковій хірур-

гічній стрічці — використовується порошок Adhesive-side Powder. 

 

 
Рис. 6. Adhesive-side Powder 

Ефективним засобом виявлення слідів рук є їх обробка газоподібними 

речовинами. У цьому випадку зменшується ризик механічного псування слі-

ду, оскільки при виявленні на нього не впливають інші предмети, а можли-

вість виявлення дрібних деталей папілярного узору збільшується. Однією з 

таких речовин, є пари йоду. 

Метод обкурювання парами йоду заснований на фізичній адсорбції па-

рів йоду на потожировій речовині сліду і його хімічній реакції з насиченими 

жирними кислотами з фарбуванням слідів в коричневий колір. Він застосову-

ється для виявлення слідів папілярних узорів на таких поверхнях, як папір, 

картон, деревина, мармур, пластмаси, поверхні, будь-яких пофарбованих по-

верхнях. 

Для зручності збереження слідів, виявлених парами йоду, розроблений 

підсилювач слідів. Підсилювач робить сліди більш темними, надавши необ-

хідний контраст для фотографування. 

Варто памʼятати, що застосування парів йоду для виявлення слідів па-

пілярних узорів може стати перешкодою для проведення експертизи матеріа-

лів документів. 

Виявлення слідів папілярних узорів на поверхнях з полімерних (плас-

тикових) плівок, целофану, пластмас і пластику, різних металів і сплавів, по-

лірованої деревини, глянцевого картону, скла, паперу (білого, кольорового, 

глянцевого, копіювального), тканини, гладкого шкірозамінника використову-

ється ефіри ціаноакрилової кислоти. Метод дозволяє виявити як свіжі сліди, 

так і сліди значної давності (до декількох місяців). На пористих поверхнях, 

таких як папір, нелакований картон, деревина тощо, не можна застосувати 

даний метод. Він заснований на реакції ефірів з амінокислотами і водою по-

тожирової речовини з утворенням молочно-білих слідів-полімерів на поверх-

ні обʼєкта, стійких до слабких механічних пошкоджень і вологи. 

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз
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Для виявлення слідів папілярних узорів використовують клейові ком-

позиції, які містять у своєму складі ціаноакрил: 

– клеї («Супермомент», «Super Glue», «Секунда» тощо); 

– чистий ціаноакрил (медичний і ціаноакрил, призначений для дакти-

лоскопічних досліджень, у тому числі й у ціаноакрилових трубках). 

Виявлення слідів здійснюють, як правило, у замкнутому просторі з ви-

користанням спеціально оснащених камер (ціаноакрилової або вакуумної). 

 

Рис. 7. У ціаноакрилових камерах без використання вакууму  

та з використанням вакууму. 

  

Рис. 8. Поліетиленова камера 

для обробки обʼєктів парами 

ціаноакрилу з використанням 

газового пальника 

Рис. 9. Виявлення слідів пальців 

рук методом окурювання пара-

ми ціаноакрилу з використан-

ням газового пальника 

Виявлення слідів дактилоскопічного походження за допомогою ефірів 

ціаноакрилової кислоти безпосередньо на місці події стало можливим завдя-

ки розробці компанії Foster&Freeman, яка розробила компактну систему — 

SUPERfume. Завдяки цій системі зʼявилась можливість обкурювати житлові 

кімнати, офіси, гаражі, ТЗ і приміщення, обʼємом до 100 м². Зникає необхід-

ність доставляти громіздкі речі в лабораторію, розбирати і знову збирати ве-

ликі конструкції. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Мобільна ціаноакрилова система для виявлення невидимих слідів рук 

застосовується в комплекті з модулями зволоження і фільтрації повітря. По-

тужна парова установка піднімає вологість до 80 % протягом приблизно 

30 хвилин, а потім відбувається процес обкурювання протягом 30 хвилин 

(або до повної візуалізації слідів). 

Після обкурювання включається систем очищення повітря від залишків 

парів ціаноакрилу. Процедура очищення триває 60 хвилин. 

 

Рис.10. Компактна система окурювання парами  

ціаноакриловихефірів SUPERfume для використання на місці події. 

Виявлення слідів папілярних узорів на поглинаючих та непоглинаючих 

поверхнях також можливе з використанням методу чотириокису рутенію. 

Суть методу полягає у відновленні чотириокису рутенію RuO4 до окису ру-

тенію RuO, який під час контакту з органічними сполуками, зокрема жирами, 

набуває темного забарвлення. Осідаючи на потожировій субстанції слідів 

рук, він виявляє сліди у вигляді чорних або темно-зелених ліній, які видно 

при природному освітленні. Застосовується для виявлення свіжих слідів на 

термічному і звичайному папері, полімерах, шкірі, деревині, а також на пред-

метах, що мають змішану поверхню. 

За своєю дією цей метод схожий на ціаноакриловий, але має перевагу у 

тому, що за слідами, виявленими чотириокисом рутенію, можливе подальше 

проведення медико-біологічного та пороеджеоскопічного дослідження. 

Технічні способи фіксації дозволяють закріпити зовнішній вигляд ви-

явлених слідів дактилоскопічного походження чи одержати з них копії. Вони 

забезпечують зберігання виявлених слідів і їх подальше використання як ре-

чових доказів, що дозволяють по відображеним у них загальних та окремих 

ознаках ідентифікувати особу злочинця. Проте, сліди папілярних узорів бу-

дуть речовими доказами лише після того, як їх виявлення буде зафіксовано у 

встановленому законом порядку, в певних процесуальних документах. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ 

ВЫЯВЛЕНИЯ СЛЕДОВ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

А. С. Кофанова 

В статье рассмотрены технические средства, методы и материалы для выявления 

следов дактилоскопического происхождения, которые представлены на рынке Украины 

компаниями-производителями. Факторы, которые влияют на формирования следа, к ко-

торым относятся срок давности оставления следа, температурный режим, влажность воз-

духа, а также свойства следовоспринимающей поверхности и состав потожирового веще-

ства. Детально рассмотрен вопрос применения прибора RUVIS, работа которого ос-

новывается на формировании изображения в отраженном ультрафиолетовом свете. С по-

мощью этого прибора обнаруживают латентные следы рук без предыдущей их обработки 

дактилоскопическими порошками, химическими реактивами и тому подобное. Прибор 

может использоваться в различных условиях: при дневном свете или в полной темноте, в 

закрытом помещении или на открытой местности; он дает возможность на расстоянии 

выявить и сфотографировать латентные следы рук. 

В статье также рассмотрены различные методы выявления следов дактилоскопи-

ческого происхождения с помощью двуокиси титана и дисульфида молибдена. Раствор 

применяют на влажных поверхностях; поверхностях, покрытых солью, грязью, жиром 

(например поверхностях автомобилей в дождливую погоду или поднятых из водоемов 

объектов) где использование обычных дактилоскопических порошков может испортить 

след. Выявление на металле, стекле, коже, пластике и других предметах применяется ро-

дамін 6Ж (Rhodamine 6g) и базовый желтый 40 (Basic yellow 40). Родамін 6Ж насыщенный 

раствор в метаноле, разбавленный фреоном в четыре раза. Базовый желтый 40 использу-

ется на таких поверхностях, как консервные банки, кожа и пластик, а также многоцветных 

поверхностях. Растворяется реактивами, которые содержат алкоголь. Интенсивная желто-

зеленая флюоресценция происходит при 365 и 485 Нм. Люминол — водный раствор 

3-аминофталгидразиту и карбонату натрия, используется для выявления следов рук, обра-

зованных кровью, соками овощей и фруктов, а также некоторыми красками и порошками 

металлов.  

MODERN POSSIBILITIES AND NEWEST DEVELOPMENTS IN THE SPHERE 

OF EXPOSURE OF TRACKS OF DACTYLOSCOPIC ORIGIN 

O. Kofanova 

In the article technical equipments, methods and materials are considered for the 

exposure of tracks of dactyloscopic origin, which is presented at the market of Ukraine by 

manufacturing companies. It is also reveals factors, which influence on forming of track, 

limitation of dinting, temperature condition, humidity of air, and also properties of surface and 

composition of sweat and fatty substance. It is considered in detail the issue of RUVIS device 

application, whose work is based on image formation in the reflected ultraviolet light. With the 

help of this device find out latent tracks of hands without their previous treatment dactyloscopic 

powders are detected by chemical reagents and others like that. The device can be used in 

various conditions: in daylight or in total darkness, indoors or in open areas; it makes it possible 

to identify and photograph latent traces of hands from a distance. 

  The article also deals with various methods for detecting traces of fingerprinting 

origin using titanium dioxide and molybdenum disulphide. The solution is used on wet surfaces; 

surfaces covered with salt, dirt, grease (for example, car surfaces in rainy weather or objects 

raised from reservoirs) where the use of ordinary fingerprints can ruin the track 
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Rhodamine 6g and Basic yellow 40 is used to reveal traces on a metal, glass, skin, the 

plastic arts and other objects. Base yellow 40 is used on such surfaces, as canning jars, skin and 

plastic and also multicoloured surfaces. It dissolves with reagents that contain alcohol. Intensive 

yellow-green fluorescence occurs at 365 and 485 Nm. Luminol — an aqueous solution of 

3-aminophthalhydrazite and sodium carbonate, is used to detect traces of hands formed by blood, 

fruit and vegetable juices, as well as some paints and powders of metals. 
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МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  

З ОЗНАКАМИ ШТУЧНОГО ЗІСТАРЮВАННЯ 

На сьогоднішній день почастішали випадки надходження до експертних установ 

документів, які піддавались дії сторонніх факторів, не властивих для звичайних умов збе-

рігання документів. Зазначене призводить до невідповідності компонентного складу рек-

візитів документів дійсному часу їх виконання, і, як наслідок, ускладнює встановлення 

давності нанесення цих реквізитів. Наявність цієї проблеми призвело до необхідності де-

тального вивчення процесів природного та штучного старіння документів, формулюван-

ня визначення терміну «штучне зістарювання документів» та розробки методів його ви-

явлення в документах. 

 

 

Збільшення в експертній практиці випадків виявлення ознак штучного 

зістарювання при проведенні досліджень із встановлення абсолютного віку 

реквізитів документів обумовлює необхідність більш детального вивчення 

даного питання. При цьому важливого значення набуває процес так званого 

«старіння» документів, який в значній мірі залежить від умов їх зберігання та 

експлуатації. Вивчення процесів старіння документів дозволяє виявити 

обʼєктивні критерії та придатність штучно зістарених документів для по-

дальшого дослідження при встановленні часу виконання їх реквізитів [1–6]. 

Старіння документів — неперервний процес, який проходить природно 

(звичайне старіння) або штучно (прискорене старіння). При будь-якому ста-

рінні матеріалів письма змінюється їх якісний і кількісний склад, морфоло-

гічні характеристики та/або фізико-хімічні властивості. Природне старіння 

повільно і незворотньо спостерігається для всіх видів матеріалів документів 
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під дією як внутрішніх (склад і структура матеріалів), так і зовнішніх факто-

рів (вплив зовнішнього середовища). Процеси старіння документів значно 

прискорюються при несприятливих умовах зберігання (інтенсивна дія світла, 

тепла, вологи, забруднення повітря речовинами агресивної дії тощо). 

Для визначення змін, які відбуваються в документах під дією зовнішніх 

факторів, потрібно детально розглянути, які процеси протікають в його скла-

дових частинах. Так, руйнування паперу в процесі старіння повʼязано з де-

струкцією волокон целюлози, які входять до його складу, що призводить до 

зміни його хімічних та фізико-механічних показників. Навіть при природно-

му старінні паперу проходять незворотні зміни його складу під дією чинників 

навколишнього середовища, але швидкість таких процесів досить повільна і 

залежить від типу, складу, проклейки, умов обробки волокон паперу тощо. 

При старінні паперу під дією хімічних (гідроліз, дія лугів чи окисників), тер-

мічних факторів та випромінювання проходять процеси деструкції целюлози, 

повʼязані із змінами в його будові. Це відбувається внаслідок дії гідролітич-

них і окислювальних процесів та проявляється на властивостях паперу: 

знижується міцність (зменшується еластичність волокон, збільшується їх 

крихкість) та змінюється колір (від жовтого до коричневого) [7–9]. 

Окиснювальні і гідролітичні процеси призводять до порушення будови 

целюлози, скорочення волокон і, як наслідок, зниження міцності паперу та 

зміни кольору в сторону пожовтіння. Окиснювальні процеси в молекулах це-

люлози протікають переважно під дією кисню повітря, а гідролітичні — під 

дією вологи та кислотності середовища (показник рН). Значно прискорює 

процеси старіння нагрівання та опромінювання документів. Наприклад, УФ-

випромінювання здатне руйнувати целюлозу навіть при відсутності кисню 

(фотохімічна деструкція) та прискорювати процеси гідролітичної і окислю-

вальної деградації [9, 10]. 

З хімічної точки зору немає суттєвої різниці між процесами старіння, 

що протікають при УФ-опроміненні та нагріванні паперу. В обох випадках 

відбувається розрив ланцюгів і окислення функціональних груп целюлози, з 

утворенням однакових кінцевих продуктів. Так, при деградації паперу одно-

часно із зменшенням молекулярної маси волокон відбувається утворення 

низькомолекулярних сполук (фурфурол, оцтова кислота, 2,5-дигідроацетофе-

нон та ін.), наявність яких опосередковано підтверджує проходження проце-

сів старіння [10].  

Після нанесення пасти кулькової ручки на папір одразу починаються 

зміни її агрегатного стану (висихання внаслідок втрати частини летких ком-

понентів розчинників, затвердіння внаслідок полімеризації смол), знебарв-

лення внаслідок розкладу барвних речовин тощо [11, 12]. Саме на таких змі-

нах в часі якісного та кількісного складу компонентів паст кулькових ручок 

основані методики встановлення абсолютного часу нанесення записів та під-

писів в документах. Тобто процес старіння пасти грає ключову роль при 

таких дослідженнях. 
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Швидкість старіння паст кулькових ручок, крім впливу зовнішніх чин-

ників, залежить від властивостей матеріалу основи документу (товщина па-

перу, пористість, напрям волокон, проклейка, наявність підбілювачів тощо), 

складу компонентів пасти (барвників, пігментів, летких розчинників, смол 

тощо), а також від щільності нанесення пасти в штрихах. 

Компоненти пасти піддаються старінню з різною швидкістю і можуть 

впливати на інші компоненти. Наприклад, природне старіння арилметанових 

барвників при відсутності інтенсивної дії світла і тепла проходить досить по-

вільно, однак наявність світлочутливих компонентів у складі пасти, може 

прискорити процеси фотодеградації барвників. Деякі барвні речовини (на-

приклад, метиловий фіолетовий і кристалічний фіолетовий) можуть розкла-

датися не лише під дією випромінювання світла, а також у темноті внаслідок 

взаємодії з киснем повітря [13, 14]. 

До складу паст кулькових ручок входять леткі компоненти (похідні 

пропіленгліколю, бензиловий спирт, 2-феноксіетанол, 2-(2-феноксіетоксі) 

етанол дібензиловий етер тощо), кількість яких непрогнозовано (непередба-

чувано) зменшується при агресивному зовнішньому впливі, що ускладнює 

дослідження із встановлення часу виконання записів і підписів. 

Таким чином, зовнішній вплив, в залежності від тривалості та інтенсив-

ності дії зовнішніх факторів, може призвести до зміни компонентного складу 

реквізитів документів, в результаті склад їх компонентів не буде відповідати 

дійсному часу нанесення цих реквізитів [15]. При вирішенні даного питання 

необхідний детальний аналіз документу з урахуванням можливих змін його 

складових в результаті такого впливу. Наявність цієї проблеми призвело до 

необхідності формулювання визначення терміну «штучне зістарювання до-

кументів» та розробки методів виявлення його ознак в документах. 

Для характеристики прискореного старіння документів необхідно сфор-

мулювати поняття штучного старіння як процесу прискореного старіння під 

дією сторонніх факторів, не властивих для звичайних умов зберігання доку-

ментів. При цьому, під звичайними умовами зберігання документів слід вва-

жати умови, наближені до нормальних кліматичних умов (ГОСТ 15120-69 [16]) 

при відсутності дії сторонніх речовин та попадання прямих сонячних променів. 

Дія зовнішніх факторів на документ призводить до процесу штучного 

(прискореного) старіння документів. Штучне зістарювання, в свою чергу, 

можна визначити як результат процесу штучного старіння. Таким чином, 

«штучне зістарювання документів» — це результат дії сторонніх факторів, не 

властивих для звичайних умов зберігання документів, що виявляється у не-

відповідності компонентного складу реквізитів документів дійсному часу їх 

виконання. 

Однією з основних задач, що ставиться перед експертами, які прово-

дять попереднє вивчення документів на предмет їх придатності до проведен-

ня досліджень із встановлення абсолютного часу виконання реквізитів, є ви-

явлення комплексу ознак штучного зістарювання. 

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз



  

240 

 

З метою однозначного тлумачення подібних питань, під «ознаками 

штучного зістарювання» розуміються такі ознаки впливу сторонніх факторів, 

не властивих для звичайних умов зберігання документів, які призвели до 

штучного зістарювання їх реквізитів. 

Загалом, виявлення ознак, невластивих для звичайних умов зберігання 

документів, можна розділити на дві групи: 

1. Ознаки, що виявляються на основі дослідження його зовнішнього 

вигляду без пошкодження документу візуально за допомогою криміналістич-

ної лупи, мікроскопу, а також з використанням спеціального обладнання при 

різних умовах освітлення. 

2. Ознаки, що виявляються фізико-хімічними методами дослідження 

переважно при частковому (фрагментарному) знищенні документу на основі 

аналізу складу та властивостей паперу і реквізитів документів. 

Слід зазначити, що ознаки першої групи мають схожі характеристичні 

особливості з ознаками, які виявляються в ході встановлення фактів і спосо-

бів внесення змін до документів (підчистка, змивання, травлення тощо), при 

дослідженні залитих, вицвілих реквізитів, а також реквізитів на обгорілих та 

згорілих документах. Зважаючи на це, ознаки першої групи вирішено відно-

сити до таких, які встановлюються в межах задач технічної експертизи рекві-

зитів документів (спеціальність 2.1). 

Ознаки другої групи визначаються при порівняльному дослідженні 

якісного та кількісного складу досліджуваних обʼєктів та зразків порівнян-

ня, та виявляються у зміні показників фізико-хімічних властивостей, неха-

рактерних для досліджуваних матеріалів. Із цього виходить, що для вста-

новлення ознак, невластивих для звичайних умов зберігання документів 

(штучного зістарювання), необхідно проводити комплексні експертні до-

слідження. 

В Київському НДІ судових експертиз проводилась судово-технічна 

експертиза документів з метою встановлення часу їх виготовлення. Для цього 

експертами окремо визначався час виконання кожного окремого реквізиту, 

зокрема записів чи підписів, наявних в документі. 

Дослідженню із встановлення абсолютного часу нанесення реквізитів 

документів передує стадія зовнішнього огляду та морфологічного досліджен-

ня документа, яка проводиться візуально, за допомогою лупи і мікроскопу, а 

також з використанням спектральних люмінесцентних пристроїв, наприклад 

«Regula 4177». Під час проведення такого дослідження в наданому документі 

виявлено наступні ознаки: 

– аркуш досліджуваного документа дещо зімʼятий, має злегка жовтува-

тий відтінок; 

– папір аркуша рихлий та шорсткий на дотик, на ньому спостерігається 

велика кількість зморшок; 

– з лицьової сторони папір аркуша документа має більш виражений 

жовтуватий відтінок ніж зі зворотної сторони; 
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– барвна речовина штрихів підписів (синьо-фіолетового кольору) хоча і 

має блиск, характерний для пасти кулькової ручки, але при цьому наявна 

тьмяність; 

– барвні речовини штрихів підписів та елементів відтиску печатки про-

сочуються у товщу паперу; 

– у місці розташування відтиску печатки наявні розпливи барвної речо-

вини світло-синього кольору (рис. 1а), обумовлені локальною дією на них 

сторонньої рідини (наприклад, зволоження), які в ІЧ-зоні спектру, мають 

більш інтенсивну люмінесценцію, ніж люмінесценція елементів відтиску 

(рис. 1б); 

а)   б)   

Рис. 1. Фрагмент відтиску печатки в досліджуваному документі (а — у видимій зоні 

спектру, б — в ІЧ-зоні спектру при збудженні зеленим світлом). 

– в штрихах друкованих текстів спостерігається розтріскування та об-

сипання барвної речовини; 

– барвна речовина знаків друкованих текстів місцями утворює одно-

рідну розплавлену масу, в якій не проглядається дрібнозерниста структура 

тонеру, на окремих ділянках елементів друкованих знаків наявна змазаність 

речовини тонеру (рис. 2). 

 

Рис. 2. Фрагмент друкованого тексту, у якому спостерігається змазаність друкованих зна-

ків у вигляді «витягування» барвної речовини тонеру. 

Аналізуючи сукупність виявлених ознак, експертом зроблено висновки 

про те, що на досліджуваний документ здійснювався вплив сторонніх факто-

рів, не властивих для звичайних умов зберігання документів, що могло при-

звести до штучного зістарювання його реквізитів. 

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз
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В подальшому експертами досліджено якісний та кількісний склад 

барвних речовин, якими виконано підпис в документі, відповідно до Мето-

дики встановлення змін хімічного складу барвних речовин у часі [17]. При 

цьому, в отриманих спектрах виявлено зміщення максимуму поглинання 

барвника обʼєкта (λmax = 585 нм) відносно зразків порівняння (λmax = 591 нм) в 

сторону короткохвильового діапазону (гіпсохромний ефект), що може бути 

пояснено дією на обʼєкт інтенсивного світла та /або тепла (рис. 3). 

400 500 600 700

0,1

0,2

0,3

0,4

Довжина хвилі, нм

О
п

т
и

ч
н

а
 г

у
с
т
и

н
а

 

Рис. 3. Електронні спектри поглинання барвника пасти кулькової ручки чорного кольору, 

що одержані зі штрихів зістареного документу (лінія червоного кольору)  

та зразків порівняння (лінії чорного кольору). 

Такий гіпсохромний ефект не дозволяє зробити висновок про спільну 

групову належність обʼєктів та зразків, і, як наслідок, встановити час нане-

сення досліджуваних підписів. За виявленими ознаками групою експертів 

встановлено, що якісний склад компонентів пасти обʼєктів дослідження 

змінився внаслідок стороннього впливу, що призвело до штучного зіста-

рювання реквізитів документа. При цьому, з причини відсутності придат-

них для порівняння летких сполук в рецептурі паст кулькових ручок, яки-

ми виконані обʼєкти дослідження, провести подальші дослідження не 

представилось можливим. 

Таким чином, в результаті проведених досліджень експертами сформу-

льовано висновок про те, що на досліджуваний документ здійснювався вплив 

сторонніх факторів, не властивих для звичайних умов зберігання документів, 

що призвело до штучного зістарювання його реквізитів. Зважаючи на вияв-

лені обставини, при проведенні цієї експертизами експертам не вдалося вста-

новити час нанесення підписів в досліджуваному документі. 

В іншій експертизі на вирішення експертів було поставлено питання 

про встановлення часу виконання одного із записів в журналі. В залежності 

від вигляду штрихів досліджуваного запису при різних умовах освітлення, їх 

поділено на три групи: І група — записи, які мають сіро-зелене забарвлення 

(рис. 4а), ІІ група — записи, які мають слабке жовтувате забарвлення (рис. 

4б), ІІІ група — записи, які мають слабке зеленувате забарвлення (рис. 4в). 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 



 

243 

 

а)  б)     

в)   

Рис. 4. Фрагменти досліджуваного запису в журналі 

(а — І група штрихів; б — ІІ група штрихів; в — ІІІ група штрихів.) 

При мікроскопічному дослідженні експертом виявлено комплекс ознак, 

достатній для висновку про те, що досліджуваний запис був виконаний різ-

ними пастами кулькових ручок. Встановити первинний колір паст, якими ви-

конувались досліджувані записи не видалось можливим, при цьому барвна 

речовина записів ІІ групи на момент дослідження майже втратила свій колір, 

а жовтувате забарвлення штрихів обумовлено пожовтінням волокон паперу у 

цьому місці. 

Крім того, візуально, за допомогою лупи і мікроскопу, а також з вико-

ристанням спектральної люмінесцентної лупи «Regula 4177» встановлено на-

ступне: 

– аркуші журналу, на яких виконаний досліджуваний запис, мають не-

рівномірний сіруватий відтінок, більш виражений у нижній частині аркушів, 

саме у місці розташування досліджуваного запису; крім того, у порівнянні з 

іншими аркушами журналу, ці аркуші також мають більш виражений сірува-

тий відтінок; 

– у досліджуваному записі забарвлення штрихів нерівномірне, барвні 

речовини та їх залишки тьмяні, мають відтінки (сірий та сіро-зелений), які 

нехарактерні для паст кулькових ручок, а у деяких місцях барвна речовина 

взагалі втратила свій колір; 

– в штрихах запису, які мають жовтувате забарвлення в ІЧ-зоні спект-

ру, люмінесценція штрихів нерівномірна: наявні ділянки з більш інтенсив-

ною люмінесценцією у порівнянні з люмінесценцією інших штрихів (рис. 5). 

 

Рис. 5. Фрагмент запису ІІ групи штрихів у ІЧ зоні спектру  

при збудженні зеленим світлом. 

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз
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Вже на цьому етапі дослідження експертами встановлено, що на дослі-

джуваний запис в журналі здійснювався вплив сторонніх факторів, не влас-

тивих для звичайних умов зберігання документів, що призвело до його штуч-

ного зістарювання. У звʼязку з цим, подальші дослідження із встановлення 

часу виконання досліджуваного запису в журналі не проводились. 

Слід зазначити, що в експертній практиці є приклади дослідження до-

кументів, в яких було встановлено ознаки впливу сторонніх факторів, але ви-

явлений вплив не призвів до зміни складу барвників та летких компонентів 

паст кулькових ручок. Тобто дія зовнішніх факторів на документ, не призве-

ла до штучного зістарювання його реквізитів. 

Підсумовуючи вищевказане, можна зробити висновок, що сторонній 

вплив агресивних середовищ на реквізити документа можна виявляти ін-

струментальними методами аналізу за нехарактерною зміною їх морфологіч-

них та фізико-хімічних характеристик. При цьому важливо не лише встано-

вити сам факт дії сторонніх факторів, невластивих для звичайних умов збері-

гання документів, але й проаналізувати їх вид, характерні ознаки і вплив на 

зміну властивостей реквізитів документу.  

З досвіду експертної практики Київського НДІСЕ можна сказати, що в 

кожному третьому документі, який надається на дослідження з метою вста-

новлення часу нанесення рукописних записів та підписів, виявляються озна-

ки дії сторонніх факторів, не властивих для звичайних умов зберігання доку-

ментів. В той же час необхідно відмітити, що в більшості випадків такий 

вплив на документи не заважає використанню методик із встановлення абсо-

лютного часу нанесення рукописних записів та підписів, хоча і значно 

ускладнює проведення подібних досліджень. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

С ПРИЗНАКАМИ ИСКУССТВЕННОГО СОСТАРИВАНИЯ 

О. А. Посильский 

Е. С. Родюкова 

Г. В. Шовкова 

В статье детально рассмотрено процессы, которые происходят в документах под 

действием внешних факторов. Отмечено, что внешнее воздействие, в зависимости от про-

должительности и интенсивности действия посторонних факторов, может привести к 

изменению компонентного состава реквизитов документов, в результате состав их компо-

нентов не будет соответствовать действительному времени нанесения этих реквизитов. 

На основе анализа процессов старения в документах сформулировано понятие «ис-

кусственное состаривание документов». Обобщены признаки действия внешних факто-

ров, не характерных для обычных условий хранения документов. С целью однозначного 

толкования указано, что следует понимать под «признаками искусственного состарива-

ния» в документах. 

Представлены результаты исследований, при проведении которых выявлено при-

знаки воздействия внешних факторов на документ. В данных конкретных случаях это 

привело к искусственному состариванию документов и сделало невозможным установить 

время выполнения исследуемых записей и подписей. В то же время подчеркнуто, что в 

экспертной практике есть примеры исследования документов, в которых выявлено при-

знаки воздействия посторонних факторов, но такое действие не привело к изменению сос-

тава красителей и летучих компонентов паст шариковых ручек. То есть действие внешних 

факторов на документ, не привело к искусственному состариванию его реквизитов. 

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз
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Сделаны выводы, что агрессивное внешнее воздействие на реквизиты документов 

можно выявить с помощью инструментальных методов анализа по нехарактерным 

изменениям их морфологических и физико-химических характеристик. Отмечено, что для 

выявления признаков такого воздействия, необходимо проводить комплексные эксперт-

ные исследования. 

При изучении процессов старения в документах выявлено объективные критерии 

пригодности искусственно состаренных документов для дальнейшего исследования при 

установлении времени выполнения их реквизитов. Установлено, что в большинстве слу-

чаев влияние внешних факторов на документ не мешает использованию методик установ-

ления абсолютного времени нанесения рукописных записей и подписей, хотя и значи-

тельно усложняет проведение подобных исследований. 

THE POSSIBILITIES OF STUDYING DOCUMENTS  

WITH SIGNS OF ARTIFICIAL AGING 

O. Posilskyi 

O. Rodiukova 

H. Shovkova 

The article shows details the processes that occur in documents under the influence of 

external factors. It is noted that the external impact, depending on the duration and intensity of 

the action of extraneous factors, can lead to a change in the component composition of the 

requisites of documents, as a result, the composition of their components will not correspond to 

the actual time of applying these requisites. 

It is formulated the notion of “artificial aging of documents” on the basis of the analysis 

of aging processes in documents. There are also generalized signs of the action of external 

factors that are not typical for the usual conditions for the storage of documents. It is indicated 

what should be understood as “signs of artificial aging” in documents for the purpose of 

unambiguous interpretation. 

The results of the research are presented, in the course of which the signs of the influence 

of external factors on the document are revealed. In these specific cases, this led to an artificial 

aging of the documents and made it impossible to determine the time of execution of the 

researched records and signatures. At the same time, it is stressed that in the expert practice there 

are examples of examining documents in which signs of influence of extraneous factors are 

revealed, but such action did not lead to a change in the composition of dyes and volatile 

components of ballpoint pens. That is, the effect of external factors on the document, did not lead 

to the artificial aging of its requisites. 

It is concluded that an aggressive external effect on the requisites of documents can be 

detected with the use of instrumental methods of analysis for uncharacteristic changes in their 

morphological and physicochemical characteristics. It is noted that to identify the signs of such 

an impact, there is a need to conduct complex expert studies. 

When studying the aging processes in documents is revealed objective criteria for the 

suitability of artificially aged documents for further investigation in determining the time of 

performance of their requisites. It is established that in most cases the influence of external 

factors on the document does not interfere with the use of techniques for establishing the 

absolute time for the determination of handwritten notes and signatures, although it considerably 

complicates the conduct of such studies. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Державної прикордонної служби України 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПЕРЕВІРКИ ПАСПОРТНИХ 

ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ  

СЛУЖБІ УКРАЇНИ 

Викладено рекомендації щодо удосконалення трирівневої системи перевірки пас-

портних та інших документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які 

згідно із законодавством, використовуються під час перетину державного кордону. Ре-

комендації складені на основі сучасного досвіду країн ЄС. 

 

 

У сучасних умовах лібералізації візового режиму для України країна-

ми — членами ЄС та збільшення транскордонних пасажиро-транспортних 

потоків набувають актуальності дослідження та впровадження різних меха-

нізмів протидії загрозам національній безпеці, повʼязаних із спробами пере-

тинання державного кордону громадянами України, іноземцями, особами без 

громадянства з використанням підроблених паспортних та інших документів. 

В умовах сучасної криміногенної обстановки в середині та навколо України, 

використання підроблених паспортних документів стало невідʼємною скла-

довою злочинів, повʼязаних з нелегальною міграцією, торгівлею людьми, 

контрабандою наркотичних засобів, зброї, товарів подвійного призначення, а 

також легалізації в Україні різних кримінальних елементів та осіб, причетних 

до терористичної діяльності. 

Зарубіжний та вітчизняний досвід вирішення наукових та прикладних 

проблем сучасного стану та перспектив розвитку, судово-експертної діяль-

ності, у тому числі перевірки та експертизи паспортних документів, системи 

прикордонного контролю, вивчали у своїх працях Т. Голікова, В. Городнов, 

О. Воробей, О. Заковирко, В. Здор, А. Іщенко, Я. Де Киндер, В. Кириленко, 

Н. Клименко, О. Кобилянський, К. Ковальов, Купрієнко, Ю. Лилова, Л. Мель-

ничук, С. Науменко, В. Оніщенко, О. Охріменко, Ю. Пілюков, О. Рувін, О. Сой-

ко, Ф. Сокирян, Р. Сопільник, О. Ставицький, Н. Ткаченко, Н. Тутецька, В. Чер-

нєй, Ю. Чорноус та інші.  

Однак, залишається недостатньо дослідженою частина загальної про-

блеми щодо визначення шляхів удосконалення системи перевірки паспорт-

них та інших документів громадян України, іноземців та осіб без громадянс-

тва, які перетинають державний кордон.  

Одним із шляхів впровадження європейських стандартів у систему 

прикордонного контролю, відповідно до Стратегії розвитку Державної при-

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз
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кордонної служби України, визначено розгортання мережі судово-експерт-

них установ (підрозділів) із судової експертизи паспортних документів, які 

згідно законодавства використовуються під час перетинання державного 

кордону [1]. 

Метою статті є викладення, на підґрунті сучасного досвіду європейсь-

ких країн, ряду практичних рекомендації щодо удосконалення трирівневої 

системи перевірки паспортних та інших документів які, згідно законодавства, 

надають право на перетин державного кордону громадянам України, інозем-

цям та особам без громадянства. 

Законодавством України, функції контролю щодо переміщення через 

державний кордон фізичних осіб покладено на Державну прикордонну служ-

бу України. Однією із форм оперативно-службової діяльності прикордонної 

інституції України є прикордонний контроль, складовою якого є перевірка 

паспортних документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства. 

Перевірка документів є обовʼязковою операцією відносно осіб, які пе-

ретинають кордон, і здійснюється з метою встановлення правових підстав на 

право перетинання державного кордону України фізичними особами та вияв-

лення серед них порушників законодавства України. 

Наразі в Україні не існує загального, наукового чи законодавчого ви-

значення терміну «система перевірки документів». Тому, у статті, під зазна-

ченим поняттям пропонується вважати — комплекс організаційно-технічних 

заходів з дослідження уповноваженими службовими особами Державної 

прикордонної служби України паспортних та інших документів громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кор-

дон, з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі. 

Відповідно до законодавства, система перевірки документів громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства на державному кордоні склада-

ється з трьох рівнів: 

перший рівень — стандартна перевірка документів; 

другий рівень — поглиблена перевірка документів; 

третій рівень — експертне дослідження паспортних документів [2]. 

При цьому, безпосередньо в пунктах пропуску через державний кор-

дон, здійснюється стандартна та поглиблена перевірка документів, а їх екс-

пертне дослідження проводиться судовими експертами у Головному експерт-

но-криміналістичному центрі Державної прикордонної служби України [2], 

відповідно до законодавства України про судову експертизу [3]. 

Протягом 2017 року в Адміністрації Державної прикордонної служби 

України, відбулися заходи міжнародного проекту Twinning «Підтримка Дер-

жавної прикордонної служби України у подальшому запровадженні принци-

пів інтегрованого управління кордонами, зокрема у сфері перевірки докумен-

тів та виявлення викрадених автомобілів». У рамках проекту вивчалися су-

часні європейські практики прикордонного контролю та, на їх основі, визна-

чено ряд перспективних шляхів щодо підвищення ефективності виявлення 
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підроблених паспортних та інших документів, удосконалення системи обмі-

ну інформацією та міжнародного співробітництва у сфері експертизи доку-

ментів [4]. 

Керуючись результатами роботи, що були отримані під час заходів 

проекту Twinning та враховуючи досвід країн ЄС, визначено практичні реко-

мендації для впровадження дієвої трирівневої системи перевірки документів, 

які, згідно законодавства, використовуються під час перетинання державного 

кордону громадянами України, іноземцями та особами без громадянства. 

Отже, для подальшого впровадження та удосконалення у Державній 

прикордонній службі України трирівневої системи перевірки документів не-

обхідна наявність фахівців контролю документів третього рівня на всіх 

ділянках відповідальності органів охорони державного кордону. 

На підрозділи Головного експертно-криміналістичного центру Дер-

жавної прикордонної служби України доцільно покласти додаткові завдан-

ня щодо: 

активної участі в організації роботи з перевірки документів у пунктах 

пропуску через державний кордон; 

підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів та статистичних да-

них щодо виявлених підроблених паспортних та інших документів, не лише 

на державному кордоні, а й на всій території України, а також поза її межами; 

надання практичної допомоги в проведенні контролю документів у 

пунктах пропуску через державний кордон (на другому рівні); 

розвитку системи навчання інспекторського складу шляхом активного 

залучення експертів до проведення тренінгів для персоналу прикордонних 

підрозділів, та за їх результатами вивчення кандидатів й надання пропозицій 

щодо їх подальшого навчання (підвищення кваліфікації) з метою допуску, в 

якості спеціалістів, до здійснення поглибленої перевірки документів у пунк-

тах пропуску через державний кордон; 

участі експертів Головного експертно-криміналістичного центру Дер-

жавної прикордонної служби України у слідчих (розшукових) діях в якості 

спеціалістів, з метою сприяння у дослідженні матеріалів кримінальних про-

ваджень, формулювання запитань експерту, розʼяснення сторонам і суду пи-

тань, які стосуються їхніх спеціальних знань (згідно ст. 71 КПК України). 

Ініціювати перед Національною поліцією України питання щодо впро-

вадження спрощеної процедури оцінки автентичності паспортних документів 

у кримінальних провадженнях шляхом надання особою, яка володіє спеці-

альними знаннями, пояснень до протоколу слідчої дії. На теперішній час, 

згідно п. 2 ч. 2 ст. 105 КПК України додатками до протоколу слідчого мо-

жуть бути письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні 

відповідної процесуальної дії. Відповідно до існуючого порядку слідчим 

призначається проведення експертизи, згідно ст. 101 КПК України. 

Надати Державній прикордонній службі України права проводити су-

дову експертизу не лише паспортних документів, а й інших захищених доку-
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ментів, що підтверджують спеціальний статус особи тощо (посвідчення во-

дія, свідоцтво про народження, свідоцтво про реєстрацію транспортного за-

собу тощо). На теперішній час, згідно п. 17 ст. 20 Закону України «Про Дер-

жавну прикордонну службу України», експерти прикордонного відомства 

мають право проводити судову експертизу лише паспортних документів, які 

згідно із законодавством використовуються під час перетинання державного 

кордону України. 

Вивчити питання щодо опрацювання національного нормативно-

правового акту, яким буде визначено порядок визнання паспортних докумен-

тів, які видаються уповноваженими органами іноземних держав або статут-

ними організаціями ООН, з метою формування національного переліку ви-

знаних Україною таких документів. Наразі, процедура попереднього визна-

чення згаданих документів компетентними органами більшості держав світу 

є обовʼязковою умовою для прийняття рішень про оформлення їх власникам 

віз, надання дозволу на перетинання державного кордону, перебування на те-

риторії цих держав тощо. 

Нормативно врегулювати порядок направлення з МЗС України до 

Державної прикордонної служби України зразків іноземних паспортних та 

інших документів. 

Активізувати роботу щодо формування колекції підроблених паспорт-

них документів, у тому числі шляхом подання до суду клопотань про направ-

лення підроблених документів на відповідальне зберігання Державній при-

кордонній службі України. На сьогодні вже опрацьовано механізм, що визна-

чає функціонування криміналістичних обліків [5].  

Змінити існуючий порядок щодо здійснення міжнародного обміну ін-

формацією про виявлені підроблені документи через Адміністрацію Держав-

ної прикордонної служби України. Розгорнути на базі Головного експертно-

криміналістичного центру Державної прикордонної служби України націо-

нальні контактні пункти з питань обміну інформацією про автентичні та під-

роблені паспортні та інші документи. Надати Головному експертно-криміна-

лістичному центру Державної прикордонної служби України права безпосе-

реднього обміну інформацією про виявлені підроблені документи, з право-

охоронними (прикордонними) відомствами іноземних держав, міжнародними 

організаціями та дипломатичними представництвами України, з якими у 

прикордонного відомства України досягнуто домовленості про обмін інфор-

мацією. У країнах ЄС, з метою обміну інформацією з перевірки паспортних 

документів, вже тривалий час успішно функціонують національні контактні 

пункти. Їхній перелік розміщено у вільному доступі в Інтернет-мережі. 

Створити на базі підсистеми «Паспорт» Державної прикордонної служ-

би України інформаційний портал з питань організації та здійснення прикор-

донного контролю, шляхом: 

внесення інформації про введення в дію нових іноземних паспортних 

документів; 
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доповнення підсистеми розділами з інформацією про прикордонний 

контроль (профілі ризиків, накази (розпорядження) Адміністрації Державної 

прикордонної служби України, державні нормативно-правові акти, міжна-

родні угоди тощо); 

на першому та другому рівнях контролю документів надати доступ до 

підсистеми відповідним посадовим особам без додаткової авторизації. 

Забезпечити підрозділам Головного експертно-криміналістичного цент-

ру Державної прикордонної служби України он-лайн доступ до інформацій-

них ресурсів розміщених в Інтернет-мережі («EDISON TD», «PRADO» тощо). 

Вивчити питання щодо придбання відповідних ліцензій на використан-

ня інформаційно-довідкових систем «Keesing Documentchecker», «Frontline 

Documents System» (європейські бази даних документів). 

Впровадити європейську трирівневу систему підготовки персоналу з 

питань перевірки документів, шляхом: 

розробки навчальних програм щодо підготовки фахівців з перевірки 

документів (для експертів регіональних експертних підрозділів, викладачів 

навчальних закладів Державної прикордонної служби України); 

внесення змін до навчальних програм з перевірки документів для під-

готовки фахівців другого рівня (розширення тематики занять, збільшення 

кількості навчальних годин); 

посилення контролю за цільовим використанням фахівців з перевірки до-

кументів, у тому числі, підготовлених за рахунок коштів іноземних організацій. 

У якості висновків необхідно зазначити, що подальше впровадження та 

удосконалення у Державній прикордонній службі України, відповідно до єв-

ропейських стандартів, трирівневої системи перевірки документів громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кор-

дон, дозволить забезпечити досягнення прогнозованих значень індикаторів, 

визначених Стратегією розвитку Державної прикордонної служби України на 

період до 2020 року. Створить основу для: реалізації принципу регіонального 

(зонального) проведення судових експертиз та експертних досліджень доку-

ментів; формування системи перевірки документів третього рівня; розвитку 

міжвідомчого та міжнародного співробітництва з питань виявлення підроб-

лених документів та проведення їх судової експертизи. Перспективами по-

дальших досліджень у даному напрямі доцільно визначити розробку держав-

них законодавчих документів та механізмів, які мають визначати концепту-

альні підходи щодо подальшого нарощування потенціалу та підвищення 

ефективності системи виявлення підроблених документів, а також плану по-

дальших дій щодо їх реалізації. 
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ліків Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної 

служби України: наказ МВС України від 10.07.2017 № 580, зареєстрований у Міні-
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ  

ПАСПОРТНЫХ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЕ УКРАИНЫ 

Д. К. Чередниченко 

В современных условиях либерализации визового режиму для Украины странами 

ЕС и увеличения трансграничных пассажиро-транспортных потоков становятся актуаль-

ными исследования и внедрение различных механизмов противодействия угрозам нацио-

нальной безопасности, связанные с попытками пересечения государственной границы 

гражданами Украины, иностранцами, лицами без гражданства с использованием поддель-

ных паспортных и других документов. 

В настоящее время, остаётся недостаточно исследованной проблема, касательно 

определения путей усовершенствования системы проверки паспортных и других доку-

ментов лиц, которые пересекают государственную границу.  

В соответствии с основными задачами Стратегии развития Государственной погра-

ничной службы Украины, внедрение европейских стандартов пограничного контроля пла-

нируется осуществлять путём разворачивания сети судебно-экспертных учреждений (под-

разделений) судебной экспертизы паспортных документов, которые согласно законода-

тельству, используются во время пересечения государственной границы. 

На протяжении 2017 года в Администрации Государственной пограничной службы 

Украины проводились мероприятия международного проекта Twinning «Поддержка Госу-

дарственной пограничной службы Украины в дальнейшем внедрении принципов интегри-

рованного управления границей, в сфере проверки документов и обнаружения украден-

ных автомобилей». В рамках проекта изучались современные европейские практики по-

граничного контроля и определялись перспективные пути по повышению эффективности 

обнаружения поддельных паспортных и других документов, усовершенствования системы 

обмена информацией и международного сотрудничества в сфере экспертизы документов. 

Руководствуясь результатами работы во время мероприятий проекта Twinning и 

учитывая опыт стран ЕС были даны практические рекомендации для внедрения эффек-

тивной трёхуровневой системы проверки документов, которые согласно законодательства, 

используются гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства, во время 

пересечения государственной границы. 

Дальнейшее внедрение и усовершенствование в Государственной пограничной 

службе Украины, в соответствии с европейскими стандартами, трёхуровневой системы 

проверки документов лиц, которые пересекают государственную границу, позволит обес-
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печить достижение прогнозированных значений индикаторов, указанных в Стратегии раз-

вития Государственной пограничной службы Украины на период до 2020 года. А также, 

создаст основу для: реализации принципа регионального (зонального) проведения судеб-

ных экспертиз и экспертных исследований документов; формирования системы проверки 

документов третьего уровня; развития межведомственного и международного сотрудни-

чества по вопросам обнаружения поддельных документов и проведения их судебной 

экспертизы. 

Перспективой дальнейших исследований в данном направлении целесообразно 

определить разработку государственных законодательных документов и механизмов, 

которые будут определять концептуальные подходы, касательно дальнейшего повышения 

эффективности системы обнаружения поддельных документов, а также плана дальнейших 

действий по их реализации. 

THE DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE SYSTEM VERIFICATION 

OF PASSPORTS AND OTHER DOCUMENTS  

IN THE STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE 

D. Cherednichenko 

In modern conditions of liberalization of the visa regime for Ukraine by the EU countries 

and the increase of cross-border passenger-traffic flows, studies and introduction of various 

mechanisms to counter the threats to national security are becoming relevant as there are 

attempts to cross the state border by citizens of Ukraine, foreigners, stateless persons using 

forged passport and other documents. 

Now, there remains insufficiently investigated the problem of determining ways to 

improve the system for checking a passport and other documents of persons crossing the state 

border. 

In accordance with the main objectives of the Strategy for the Development of the State 

Border Guard Service of Ukraine, the implementation of European standards of border control is 

planned to be carried out by deploying a network of forensic experts (units) forensic examination 

of passport documents that are used in accordance with the legislation at the time of crossing the 

state border.  

During the year 2017, the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine 

carried out the activities of the Twinning project “Support to the State Border Guard Service of 

Ukraine in the further implementation of the principles of the integrated border management, in 

the field of document verification and detection of stolen vehicles.” Within the framework of the 

project, modern European border control practices were studied and prospective ways were 

identified to improve the detection of counterfeit passports and other documents, improve the 

information exchange system and international cooperation in the field of document expertise.  

Based on the results of the work during the Twinning project activities and taking into 

account the experience of the EU countries, practical recommendations were given for 

implementing an effective three-level document verification system that, according to the 

legislation, is used by citizens of Ukraine, foreigners and stateless persons, while crossing the 

state border. 

Further introduction and improvement in the State Border Guard Service of Ukraine, in 

accordance with European standards, a three level system for checking documents of citizens of 

Ukraine, foreigners and stateless persons crossing the state border, will ensure achievement of 

the predicted values of the indicators specified in Strategy for the Development of the State 

Border Service of Ukraine for the period until 2020. And also, will create a basis for: the 

implementation of the principle of regional (zonal) conducting forensic examinations and expert 

studies of documents; formation of the third level document verification system; development of 
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interdepartmental and international cooperation on the detection of forged documents and their 

forensic examination.  

The prospect of further research in this direction is expedient to determine the 

development of state legislative documents and mechanisms that will determine the conceptual 

approaches to further enhance the effectiveness of the detection of forged documents, as well as 

a plan for further actions for their implementation. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ БЛАНКІВ  

ДЛЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ 

Забезпечення судових експертів інформаційно-довідковими матеріалами стосовно 

технологічних особливостей виготовлення різного виду документів є актуальним питан-

ням. Особливого значення це питання набуває у світлі сучасних можливостей поліграфіч-

ного обладнання та можливістю його вільного придбання. 

 

 

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які 

працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних ар-

хівах або займаються приватною нотаріальною діяльністю. 

Згідно Закону України «Про нотаріат» тексти договорів, заповітів, до-

віреностей, свідоцтв, актів про морські протести та протести векселів, пере-

кладів у разі засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї 

мови на іншу, заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність підпису, за 

винятком тих примірників, що залишаються у справах нотаріуса, а також ду-

блікатів нотаріальних документів, викладаються на спеціальних бланках для 

нотаріальних документів. 

Приймаючи до уваги важливість перерахованих документів, бланки на 

яких вони друкуються відносяться до категорії бланків документів суворої 

звітності, а тому до їх захисту висуваються особливі вимоги. Також для їх 

виготовлення залучаються підприємства переважно державної форми влас-

ності та які мають сучасне поліграфічне обладнання. За роки незалежності 

спеціальні бланки для нотаріальних документів виготовлялись декількома ви-

робниками, окрім цього, неодноразово змінювався їх дизайн. З метою захисту 

від підробки, виробники також запроваджують новітні методи друку, змінюють 

та комбінують елементи захисту. Тому, за останні 26 років в Україні виготовля-

лись наступні зразки: зразок 1996 року — виробник фірма «HARLAND» 

(США), зразок 1997 року — виробник Банкнотно-монетний двір Національного 
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банку України, зразки 2000 та 2002 років — виробник ДП «ПК «Україна», зраз-

ки 2004, 2009 та 2012 років — виробник ДП «ПК «Зоря», зразок 2014 року — 

виробник ДП «ПК «КОФ» та зразок 2016 року — виробник ТОВ «Інпрес». 

В загальних рисах в процесі виготовлення бланків застосовується: за-

хищений папір з водяними знаками, офсетний, орловський та високий спосо-

би друку, захисні фарби. Фонові зображення складаються з захисних сіток у 

вигляді хвилястих ліній змінної геометрії нанесених з використанням техно-

логії райдужного друку, рамка виконана із застосуванням гільйоширувальних 

елементів, на внутрішньому периметрі якої мікро текстом надруковано укра-

їнською та англійською мовою слова «УКРАЇНАUKRAINE», які повторю-

ються. У правому нижньому куті міститься серія, яка складається з трьох лі-

тер, та номер, з шести цифр, на які додатково нанесено захисну плівку із зо-

браженням фонового малюнка. Також використовувались різного виду деме-

талізовані захисні плівки у тому числі із заданою і визначеною зміною ко-

льорів окремих елементів дизайну нанесеного зображення з переходом чер-

воного на зелений і навпаки. Починаючи з 2014 року на бланки наноситься 

QR код з використанням якого існує можливість перевірки бланка на сайті 

Міністерства юстиції. Таким чином бланки для нотаріальних документів за-

хищені відповідними елементами, які утворюють доволі надійний комплекс 

ознак для їх перевірки. 

Водночас слід враховувати, що на сьогодні професійне поліграфічне 

обладнання доволі легко придбати в інтернеті, обладнання яке було 

у використанні відносно не дорого коштує. Тому, існує можливість виготов-

ляти якісну поліграфічну продукцію з відносно незначними затратами. 

В процесі збору інформації по науково-дослідній роботі за темою «Роз-

робка методичних рекомендацій «Дослідження спеціальних бланків для но-

таріальних документів» до Київського НДІСЕ на експертизу надійшло Дору-

чення оформлене на бланку для нотаріальних документів, який у подаль-

шому виявився підробленим — імітацією бланка поліграфічного комбінату 

«Київська офсетна фабрика» зразка 2014 року. Слід звернути увагу на те, що 

бланк був виготовлений на якісному, захищеному папері з водяними знаками 

та захисними волокнами, була використана термофарба, завдяки цьому за-

хисний елемент «тризуб» при нагріванні зникав. Тому для пересічного грома-

дянина як Доручення так і сам бланк на перший погляд мали презента-

бельний вигляд та сумнівів, щодо справжності не викликали. Однак, вже при 

більш детальному огляді було зʼясовано наступне. Папір хоч і якісний, з 

захисними волокнами але для даного виду документів не використовувався. 

Перш за все відрізнявся водяний знак (див. рис. 1, 2). 

Також при перевірці за єдиним реєстром було зʼясовано, що бланк був 

використаний для оформлення Заяви, а не Доручення (див. рис. 3). 

На перший погляд перевірка бланка труднощів не викликає але в дано-

му випадку потрібно звернути увагу на якість реквізитів бланка нанесених 

офсетним способом друку (див. рис. 4–7). 
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Рис. 1, 2. Порівняння зображень водяних знаків. 

 

Рис. 3. Перевірки за номером бланка в єдиному реєстрі. 

Як проілюстровано на рисунках 5–8 при збільшенні видно, що дрібні 

елементи дизайну рамки досліджуваного бланку відрізняються від аналогіч-

них елементів бланка-зразка, однак вони нанесені доволі якісно. З наведеного 

прикладу вбачається, що спеціалізоване програмне забезпечення дозволяє 

створити електронний макет, який буде майже ідентичний оригіналу бланку 

документа. І тільки в подальшому при копіюванні на друкуючу пластину 

з наступним перенесенням фарби на проміжний вал станка дещо втрачаються 

та не повністю відображаються дрібні елементи дизайну. 

В даному випадку завдяки розбіжностям за загальними ознаками пере-

вірка бланка труднощів не викликала але у випадку відсутності колекції або 

зразка для порівняння а також можливості перевірки за єдиним реєстром в 

експерта при проведенні дослідження можуть виникнути певні труднощі. 

Слід також памʼятати, що при виготовленні будь-яких документів можливі 

певні незначні відхилення або навіть і «брак». 

В експертній практиці Київського НДІСЕ також проводилась експерти-

за свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яке було оформлене на 

підробленому бланку — імітація бланка ТОВ «Знак» Консорціуму ЄДАПС. 

Зразок 
Підробка 
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Одна з ознак — неякісна імітація райдужного переходу кольорів. Водночас 

інші реквізити та елементи були нанесені офсетним способом друку, якщо 

так можна сказати, практично ідеально достовірно. 

  

Рис. 4, 5. Порівняння зображень збільшених фрагментів дизайну рамки. 

Зразок 
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Рис. 6, 7. Порівняння зображень збільшених фрагментів дизайну рамки. 

Позначки: 1 — дрібні елементи нанесені не в повному обсязі; 

2 — цент розетки у підробленому бланку зміщений вверх; 

3 — краї розетки у підробленому бланку виходять за межі умовного краю, 

ніби торкаються до рамки; 

4, 5 — елементи дизайну зміщені на зовні до умовного краю рамки тому від-

сутнє вільне від фарби поле. 

Також потрібно більш чітко визначити поняття юридичних питань, їх 

межі, як відносно документа та бланка документа. Наприклад, автору на пи-

тання: «Чи є ознакою та чи повинен експерт брати до уваги наступну невід-
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повідність — бланк достовірно виготовлений в 2015 році, а документ досто-

вірно оформлений 2014 році» довелось почути відповідь, що не повинен тому, 

що це лежить в юридичній площині. На думку автора, це абсолютно не вірно. 

Тому на сьогодні, актуальним є розробка теоретичних аспектів в галузі 

діагностики технічної експертизи документів з метою визначення значущості 

виявлених ознак, також актуальним є забезпечення інформаційними матеріа-

лами стосовно технологічних особливостей виготовлення різного виду доку-

ментів та довідковими колекціями, які б містили якісні кольорові зображення 

достатньо збільшеного розміру. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ БЛАНКІВ  

ДЛЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ 

С. М. Науменко 

У статті, викладені загальні відомості про властивості паперу, захисні елементі, за-

стосовані способи друку, новітні можливості перевірки бланків для нотаріальних доку-

ментів у тому числі з використанням QR коду. На підставі аналізу експертної практики 

автор приходить до висновку про те, що рівень підробки документів зростає. Тому акту-

альним питанням є розробка теоретичних аспектів в галузі діагностики технічної експер-

тизи документів з метою визначення значущості виявлених ознак. Також актуальним є за-

безпечення довідковими матеріалами стосовно технологічних особливостей виготовлення 

різного виду документів та інформаційними колекціями. 

THE PECULARITIES IN EXAMINATION OF BLANK FORMS  

FOR NOTARIAL DOCUMENTS 

S. Naumenko 

The article provides general information about the characteristics of paper, the protective 

elements, printing methods, the latest capabilities of checking blank forms for notarial 

documents, including using a QR code. Based on the analysis of expert practice, the author 

comes to the conclusion that the level of counterfeiting of documents is increasing. Therefore, 

the urgent issue is the development of theoretical aspects in the field of diagnostics of technical 

examination of documents in order to determine the significance of the identified features. It is 

also relevant to provide reference materials regarding the technological peculiarities of 

manufacturing various types of documents and informational collections. 
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУЧАСНІ ВИМОГИ  

ДО БЕЗПЕКИ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ  

ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЇХ В УКРАЇНІ 

Статтю присвячено актуальній проблемі сьогодення — реалізації сучасних вимог 

безпеки документів, що посвідчують особу в Україні. Автором описані технології виго-

товлення, елементи захисту та способи персоналізації новітніх документів України, що 

посвідчують особу. Особливу увагу приділено запровадженим стандартам для елементів 

захисту та рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації щодо введення в обіг 

документів, що посвідчують особу, забезпечених засобами біометричної ідентифікації. 

Матеріал, викладений в статті буде цікавим для фахівців у галузі технічного досліджен-

ня документів. 

 

 

Одним з аспектів безпеки громадянина та суспільства є забезпечення 

умов, за яких неможливе використання персональних даних та документів, 

що посвідчують особу для здійснення кримінальних правопорушень. 

Перебування в обігу документів України, що посвідчують особу з не-

досконалою системою захисту створило ситуацію, яка призводить до чис-

ленних зловживань з даними документами, їхньої підробки, викрадення та 

шахрайства з ними, підозр у неналежному збереженні відповідних баз даних. 

Як наслідок, дані документи створюють підґрунтя для таких видів міжнарод-

ної організованої злочинності, як тероризм, торгівля людьми та інші, адже ці 

злочини у багатьох випадках супроводжуються викраденням та підробкою 

документів. 

Реалізація заходів національної безпеки, система міжнародних органі-

зацій та міжнародного суспільства в цілому передбачає підвищення вимог до 

захисту документів, що посвідчують особу. 

Внаслідок зазначеного настала необхідність реформи системи персона-

лізації особи, гарантування належних умов збору, передачі та збереження 

ідентифікаційних даних, забезпечення сучасного рівня виробництва та видачі 

документів, що посвідчують особу. 

З метою виконання Плану дій з візової лібералізації, наданого Україні 

Європейським Союзом 22 листопада 2010 року, переходом на другий етап 

процесу лібералізації візового режиму, оголошеного Європейською Комісією 

27 травня 2014 року, забезпечення довіри до держави на міжнародній арені, а 

також підвищення ефективності боротьби з численними правопорушеннями, 

повʼязаними з використанням підроблених документів, в нашій державі роз-
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роблено та введено в обіг сучасні документи, що посвідчують особу, які ви-

готовлені на рівні аналогічних документів провідних країн світу, а за деяки-

ми параметрами навіть перевищують їх. 

Упродовж останніх років окремі аспекти проблеми впровадження в 

обіг сучасних документів, що посвідчують особу, у тому числі забезпечених 

безконтактною інтегральною схемою, розглядали в своїх наукових публіка-

ціях як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці. Серед них О. Малиновська, 

О. Сушко, І. Сушко, Я. Янушевич та інші [1]. Проблематиці криміналістич-

ного дослідження підробленого паспорта громадянина України присвячені 

наукові дослідження та публікації Л. Патик. Одними з перших проблематику 

дослідження документів, що посвідчують особу, виготовлених на пластико-

вій основі дослідили такі автори, як В. Тихонова та Т. Захарова. Проблемам 

забезпечення досконалою системою захисту документів та їх криміналістич-

ного дослідження присвячені наукові дослідження О. Кобилянського (Кримі-

налістичне дослідження документів із спеціальними засобами захисту, 2007); 

О. Шведової (Комплексне криміналістичне дослідження документів, викона-

них за допомогою компʼютерних технологій, 2006). 

Однак, аналіз їхніх наукових розробок та зарубіжної наукової літерату-

ри з даного питання дає підстави констатувати, що в них, незважаючи на ва-

гомі теоретичні й прикладні надбання технічного, юридичного, криміналіс-

тичного спрямування, проблема удосконалення системи захисту новітніх до-

кументів, що посвідчують особо, у тому числі забезпечених безконтактною 

інтегральною схемою, в Україні з точки зору науково обґрунтованих 

комплексних і цілеспрямованих державних заходів щодо її розвʼязання на 

жодному з наукових рівнів достатньо не розроблена. 

Мета статті — провести аналіз сучасних технологій захисту документів 

України, що посвідчують особу та їх відповідність до вимог національних та 

міжнародних стандартів безпеки. 

Сучасні стандарти безпеки документів, що посвідчують особу вимага-

ють їх поступової уніфікації (виготовлення за єдиним зразком), поліпшення 

захищеності, скорочення обсягу відомостей, які містяться в них, що збіль-

шить швидкість і підвищить обʼєктивність процедури їх перевірки. Особливе 

значення це має для нормальної діяльності прикордонної служби, авіаційних 

і морських адміністрацій, інших організацій, діяльність яких повʼязана, по-

перше, з необхідністю забезпечення підвищеної захищеності обʼєктів, що 

охороняються від проникнення небажаних осіб, а по-друге — з необхідністю 

контролю та пропуску великого числа осіб в обмежений час. 

З огляду на глобальний характер уніфікації документів, що посвідчу-

ють особу розробку регламентів та новітніх стандартів в цій галузі покладено 

міжнародним співтовариством на ІКАО — Міжнародну організацію цивіль-

ної авіації, яка ще в 1968 році почала роботу в галузі машинозчитувальних 

проїзних документів. Група експертів ІКАО підготувала ряд рекомендацій, 

включаючи і прийняття техніки оптичного зчитування знаків (ОСR) як 
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варіанту машинозчитувальної технології, враховуючи ступінь її розвитку, 

рентабельність і надійність [2]. 

У 1980 р. групою експертів специфікації розроблений інструктивний 

матеріал, опублікований у вигляді першого видання документа ІСАО, відо-

мого як Документ Doc 9303 під назвою «Паспорт з машинозчитувальними 

характеристиками», який як основу використовували для видачі перших ма-

шинозчитувальних паспортів Австралії, Канади і США. У 1984 р. ІСАО 

утворила Технічну консультативну групу з питань машинозчитувальних про-

їзних документів — Machine Readable Travel Documents (TAG / MRTD), до 

складу якої увійшли державні посадові особи, які спеціалізуються у сфері 

видачі та прикордонної перевірки паспортів та інших проїзних документів. 

Вона була створена для оновлення та удосконалення Документа Doc 9303 [3]. 

Крім Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), до числа кон-

сультантів Групи TAG-MRTD входять Міжнародна асоціація повітряного 

транспорту (ІАТА), Міжнародна рада аеропортів (МСА) і Міжнародна орга-

нізація кримінальної поліції (Інтерпол). 

У 1998 р. робоча група з нових технологій технічної консультативної 

групи по машинозчитувальним проїзним документам приступила до прове-

дення оцінки різних варіантів і на початку 2001 р. прийшла до висновку про 

можливість використання для посвідчення особи біометричних даних, що 

зберігаються в електронному вигляді. Вона вибрала і рекомендувала обличчя 

людини як основу біометричної характеристики, а безконтактну інтегральну 

схему — як технологію зберігання даних. 

Після трагічних подій 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах 

Америки світ змушений був переосмислити питання національної безпеки та 

необхідності розробки нових стандартів безпеки документів, що посвідчують 

особу. Так, Резолюцією 1373 (2001) від 28 вересня 2001 року Рада безпеки 

ООН постановила, що держави повинні «запобігати пересуванню терористів 

або терористичних груп за допомогою ефективного прикордонного контролю 

та контролю за видачею документів, що посвідчують особу, та проїзних до-

кументів, а також за допомогою заходів запобігання фальсифікації, підробки 

або незаконного використання документів, що посвідчують особу та проїз-

них документів». З урахуванням цього, Комітет Ради Безпеки ООН, заснова-

ний резолюцією 1373 (2001) про боротьбу з тероризмом, в рамках свого ман-

дата приділяє увагу контролю реалізації державами світу саме стандартів 

ІКАО. 

У 2003 р. авіатранспортним комітетом Ради ІКАО для забезпечення 

максимально можливого рівня безпеки використання документів, що посвід-

чують особу, як основу для нового стандарту машинозчитувальних докумен-

тів, було схвалено рекомендація щодо введення в дію паспортів, що містять 

електронні носії інформації. Окрім поліграфічних елементів захисту від під-

роблення, такі документи мають також електронний захист, оскільки вся ін-

формація, що зазначена в документі, дублюється в електронному вигляді й 
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може бути зчитана за допомогою спеціального обладнання. Окрім базової 

інформації, що й раніше вносилася до документів, які посвідчують особу, на 

вбудований електронний носій вноситься також інформація про біометричні 

дані власника документу, що дозволяє ідентифікувати людину та унеможлив-

лює використання документу будь-якою іншою особою. Основними 

біометричними даними при цьому вважають оцифровані зображення обличчя 

та підпис. Залежно від національного законодавства, на електронний носій 

також можуть вноситися додаткові біометричні дані — відбитки пальців, 

зображення райдужної оболонки ока тощо. Саме через можливість внесення 

до документу біометричних параметрів власника документи з електронним 

носієм інформації називають біометричними. 

У 2005 р. 188 держав-членів ІКАО затвердили Регламент Ради (ЄС) 

№2252/2004 від 13 грудня 2004 року «Про запровадження стандартів для 

елементів захисту та біометричних елементів, включених в паспорти та про-

їзні документи, видані державами-членами» (далі — Регламент) (з поправка-

ми, внесеними Регламентом (ЄС) № 444/2009 від 28 травня 2009 року), що 

встановлює мінімальні рівні захисту, яким повинні відповідати видані дер-

жавами-членами паспорти та проїзні документи. Цей Регламент є 

обовʼязковим у всіх його складових та має пряме застосування на території 

держав-членів відповідно до Договору про заснування Європейського Спів-

товариства. Регламент вимагає дотримання частини 1 документа ІКАО 9303 

(щодо машинозчитуваних паспортів) та Рішення Комісії ЄC(2006) 2909 (зі 

змінами та доповненнями) [4]. 

Сучасні технології у сфері виготовлення документів дали змогу реалі-

зувати даний новий напрямок захисту документів, що посвідчують особу — 

внесення біометричної інформації про особу-власника документа. 

Так звані «біометричні» документи, які відповідають вимогам вищевка-

заних регламентів, набувають все більшого поширення у світі. Передбачаєть-

ся, що такі документи найбільш захищені від підробок та виключають мож-

ливість користування ними будь-якою особою, окрім власника. Головна ідея 

впровадження більш захищених документів, які забезпечують ідентифікацію 

особи — це суттєве підвищення захищеності суспільства від проявів злочин-

ності та міжнародного тероризму. 

Відповідно до інформації всесвітньої організації цивільної авіації біль-

ше 90 країн з 193 держав-членів ООН в даний час видають такі документи, 

при цьому ще більше двадцяти держав готові до впровадження таких доку-

ментів в найближчі роки. 

Країни Західних Балкан (Сербія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Ма-

кедонія, Албанія) запровадили біометричні паспорти у 2008-2009 роках. Ту-

реччина розпочала видачу біометричних паспортів у червні 2010 року. Росій-

ська Федерація запровадила біометричний паспорт для виїзду за кордон у 

2006 році, а з 1 березня 2011 року припинила видачу паспортів старого зразка 

і нині видає своїм громадянам виключно біометричні паспорти. Республіка 
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Молдова запровадила біометричний паспорт для виїзду за кордон у 2008 році 

та з 1 січня 2011 року видає своїм громадянам виключно біометричні паспор-

ти. Грузія розпочала видачу біометричних паспортів у квітні 2010 року. Вір-

менія оголосила про початок випуску біометричних паспортів та ID-карток з 

електронним підписом з вересня 2011 року. 

На основі тенденцій розвитку документів в світовій практиці було 

зроблено висновок про доцільність виготовлення документів України, що по-

свідчують особу забезпечених безконтактною інтегральною схемою — без-

контактним електронним носієм з біометричними даними про особу, який 

дозволяє здійснювати комплекс заходів, повʼязаних з ідентифікацією особи [5]. 

На законодавчому рівні виготовлення, введення в обіг та видача доку-

ментів, що посвідчують особу забезпечених безконтактною інтегральною 

схемою регламентовано законом України «Про Єдиний державний демогра-

фічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, по-

свідчують особу чи її спеціальний статус» [6]. Так, з 1 січня 2015 року в 

нашій державі запроваджено виготовлення, оформлення і видачу паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон, що містить безконтактний елек-

тронний носій, а з 1 січня 2016 року запроваджено виготовлення та видачу 

паспорту громадянина України нового зразка у вигляді ID-картки, що містить 

безконтактний електронний носій. 

Слід детально зупинитись на сучасних технологіях захисту документів 

України, що посвідчують особу та їх відповідності національним та міжна-

родним стандартам. 

Вимоги щодо бланків документів України, що посвідчують особу, ос-

новні технології виготовлення та персоналізації, обіг та зразки бланків даних 

документів, регламентовані законом України «Про Єдиний державний демо-

графічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус», а також низкою підзаконних 

нормативно-правових актів та ДСТУ. 

При виготовленні документів України, що посвідчують особу застосо-

вують наступні технологічні засоби: спеціальні матеріали бланку документа 

(матеріал для обкладинки, папір, пластик), комплекс високоякісних полігра-

фічних технологій друку, спеціальні елементи поліграфічного захисту (водя-

ні знаки, кольорові і флуоресцентні волокна, мікродрук, захисні голографічні 

елементи), спеціальні фарби для нанесення елементів, технології персоналі-

зації документа та багато іншого. 

Для захисту документів, що посвідчують особу застосовують папір з 

відповідними фізико-хімічними захисними властивостями. За своїм типом 

папір відповідає вимогам, викладеним в Регламенті. Для виготовлення час-

тин документів, що посвідчують особу використовується папір без оптичних 

освітлювачів, забезпечений водяними знаками (двотонові, багато тонові), 

реагентами захисту від спроб обробки хімічними засобами, захисними волок-

нами (видимими та невидимими, що флуоресцують в УФ-променях). 
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Так, при виготовлені сторінок паспорта громадянина України для виїз-

ду за кордон з безконтактним носієм використовується папір, що містить реа-

генти захисту від дії хімічних сполук, внаслідок чого на папері при спробі 

обробки хімічними засобами відбувається візуальна зміна кольору в місцях 

хімічної реакції. 

Високий ступень захисту документів, що посвідчують особу забезпечу-

ється використанням комплексу технологій високоякісного поліграфічного 

друку (офсетного, ірисного офсетного, високого, трафаретного та глибокого 

(інтагліо) друку). 

Найбільш ефективними елементами захисту, що унеможливлюють під-

роблення документів є: захисні офсетні фарби чутливі до УФ- та ІЧ-про-

менів, а також графічні елементи захисту такі, як гільоширні елементи та 

мікрозображення. 

У гільоширних елементах, частіше виконаних інтагліо друком, вико-

ристовується такий елемент захисту, як приховане зображення (кіп-ефект), 

який неможливо відтворити іншими способами. 

Також окремо слід виділити наступний вид прихованих штрихових 

елементів, які можливо спостерігати у бланку паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. У зоні колонцифр 

(номерів сторінок) фарбою сірого кольору лініями перемінної товщини вико-

нано штрихові елементи, які при частковому розгортанні сторінок книжки 

(«на віяло») утворюють літери «U» та «A» [7]. 

Для скріплення сторінок документів, що посвідчують особу у вигляді 

паспортних книжок використовують спеціальні нитки, що мають флуорес-

центний захист та спосіб прошивки, що унеможливлює її заміну. 

Сторінка з даними про власника паспорту громадянина України для ви-

їзду за кордон, бланки паспорту громадянина України нового зразка у вигля-

ді ID-картки та національного посвідчення водія виготовляються з полімер-

ного матеріалу, який за фізичними характеристиками відповідає вимогам 

стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 «Картки ідентифікаційні. Фізичні харак-

теристики (ISO/IEC 7810:2003, IDT)». 

Вимогам міжнародних стандартів відповідає використання для виго-

товлення документів на пластиковій основі такого виду полімерного матеріа-

лу як полікарбонат, що дає змогу використовувати, як «класичні» методи 

друку, захисту, так і нові способи внесення необхідної інформації до 

документа, що базуються на останніх досягненнях в галузі інформаційних 

технологій і спеціальних матеріалів. 

Ефективним засобом, що гарантує належний захист даних документа 

від спроб часткової або повної підробки та відповідає вимогам Регламенту, є 

його персоналізація, що виконується за технологією, визначеною для кожно-

го виду документів, та за допомогою високотехнологічного обладнання. Так, 

персоналізація паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безкон-

тактним електронним носієм та без нього здійснюється двома способами: ла-
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зерного гравіювання та лазерної перфорації. Персоналізація посвідчень водія 

здійснюється за допомогою програмно-апаратних комплексів способом ко-

льорового термотрансферного та ретрансферного друку. 

Для гарантування достатнього захисту персональних даних та даних 

про видачу від спроб здійснення махінації застосовують захисні плівки. 

Для забезпечення ефективного захисту від відтворення та часткової 

підробки застосовуються інтегровані оптико-змінні елементи, голографічні 

захисні елементи з високою дифракційністю кольорів, мікро- та наноелемен-

тами. Так, паспорт громадянина України для виїзду за кордон з безконтакт-

ним електронним носієм та без нього забезпечений захисними елементами, 

які нанесенні оптико-перемінною фарбою, що змінюють колір, залежно від 

кута зору. На лицьовому боці паспорта громадянина України імплантовано 

захисний елемент з 3D-ефектом, анімаційним та поляризаційним ефектом, у 

верхній правій частині зворотного боку паспорта міститься оптико-змінне 

зображення відцифрованого образу обличчя особи та попарно відокремлені 

цифри року її народження [8]. 

Бланк паспорта громадянина України нового зразка у вигляді ID-

картки забезпечений сучасними елементами захисту та аутентифікації доку-

мента, що відчуваються на дотик. Такі, як елемент рельєфно-точкового так-

тильного шрифту, який призначений для сприйняття інформації особами з 

вадами зору та захисні гравірувальні елементи, відчутні на дотик на лицьо-

вому та зворотному боці. 

Одним із основних способів захисту бланків, що відповідає вимогам 

Регламенту — є технологія нумерації бланків способами: високого друку із 

застосуванням спеціальних фарб, перфорації, лазерної перфорації та лазерно-

го гравіювання. 

У документах, що посвідчують особу забезпечених безконтактною ін-

тегральною схемою імплантовано безконтактний електронний носій, який 

відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 14443 щодо запису і зчитування да-

них, а також вимогам нормативних документів України у сфері технічного та 

криптографічного захисту інформації. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що застосовані техноло-

гії виготовлення та персоналізації сучасних документів України, що посвід-

чують особу забезпечують високий рівень ідентифікації та захисту, який 

унеможливлює підроблення, а імплантований безконтактний носій інформа-

ції має достатню ємність та придатний гарантувати цілісність, автентичність 

та конфіденційність даних. 

Таким чином, за своїм ступенем захисту сучасні документи України, 

що посвідчують особу відповідають вимогам стандартів Міжнародної органі-

зації цивільної авіації (ІСАО) та державним стандартам України. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИХ 

В УКРАИНЕ 

И. В. Белоус 

Статья посвящена актуальной на сегодня проблеме — реализации современных 

требований безопасности документов, удостоверяющих личность в Украине. Автором 

описаны технологии изготовления, элементы защиты и способы персонализации новей-

ших документов Украины, удостоверяющих личность. Особое внимание уделено установ-

ленным стандартам для элементов защиты и рекомендациям Международной организации 

гражданской авиации, о введении в обращение документов, удостоверяющих личность, 

обеспеченных средствами биометрической идентификации. Материал, изложенный в 

статье, будет интересным для специалистов в области технического исследования доку-

ментов. 
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Пребывание в обращении документов Украины, удостоверяющих личность с несо-

вершенной системой защиты создало ситуацию, которая приводит к совершению много-

численных правонарушений, связанных с использованием поддельных документов, а в 

некоторых случаях является основой совершения таких видов международной организо-

ванной преступности, как терроризм и торговля людьми. 

С целью повышения эффективности борьбы с данными правонарушениями и 

выполнения Плана действий по визовой либерализации, предоставленного Украине Евро-

пейским Союзом, разработаны и введены в оборот современные документы, удостове-

ряющие личность, которые изготовлены с использованием передовых технологий спе-

циальной защиты. 

На международном уровне разработка регламентов и новейших стандартов в 

области безопасности документов, удостоверяющих личность, возложена на ИКАО — 

Международную организацию гражданской авиации. 

По рекомендациям ИКАО, с целью повышения защищенности общества от прояв-

лений преступности и международного терроризма, разработаны более защищенные до-

кументы. Они обеспечивают идентификацию лица — документы оснащены бесконтакт-

ной интегральной схемой, которая содержит бесконтактный носитель информации с био-

метрическими данными владельца документа. Так называемые «биометрические» доку-

менты, приобретают все большее распространение в мире и введены в оборот во многих 

странах. 

В Украине изготовление, введение в обращение и выдача документов, удостове-

ряющих личность с бесконтактным носителем информации регламентировано законом 

Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверж-

дающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус». 

При изготовлении документов Украины, удостоверяющих личность, применяют 

следующие технологические средства: специальные материалы бланка документа (мате-

риал для обложки, бумага, пластик); комплекс высококачественных полиграфических тех-

нологий печати (ирисной офсетной, високой, трафаретной и глибокой (интаглио) печати); 

специальные элементы полиграфической защиты (водяные знаки, цветные и флуоресцент-

ные волокна, микропечать, защитные голографические элементы, оптико-изменяемые 

изображения); специальные краски для нанесения элементов; технологии персонализации 

документа и многое другое. 

Изложенный в статье материал позволяет прийти к выводу о том, что примененные 

технологии изготовления и персонализации современных документов Украины, удостове-

ряющих личность обеспечивают высокий уровень идентификации и защиты информации, 

исключают возможность пользования ими любым лицом, кроме владельца, делают невоз-

можной их подделку. Таким образом, по своей степени защиты современные документы 

Украины, удостоверяющие личность соответствуют требованиям стандартов ИКАО и го-

сударственным стандартам Украины. 

THE MAIN INFORMATION ABOUT MODERN SAFETY REQUIREMENTS 

OF DOCUMENTS THATIDENTIFY SOMEBODY AND ITS REALIZATION 

IN UKRAINE 

І. Bilous 

This article is dedicated to the actual nowadays problem — to the realization of modern 

safety requirements of documents that identify somebody in Ukraine. The author describes the 

technology of creating, elements of protection and personalization methods of the newest 

documents in Ukraine that identify somebody. Especially the author paid heed to the 
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recommendations of International Civil Aviation Organization about putting into circulation the 

documents that identify somebody, which are assured with the identificationand biometric 

device. The material, shown in the article, will be interesting for the specialists in the sphere of 

technical document examination. 

Putting Ukrainian documents into circulation, which prove identity with imperfect system 

of protection, caused the situation, which leads to the commitment of numerous delinquencies, 

connected with the usage of forged documents, and in some cases it is the basis of such crime 

commitments as terrorism and trade in. 

In order to increase the efficiency of struggle against these commitments and fulfillment 

of visa liberalization program, given by European Union to Ukraine, there are some kinds of 

developed and put into circulation in Ukraine modern documents, which prove identity, 

produced with the usage of advanced manufacturing sciences with special protection level. 

On high-level international summit the development of regulations and new standards in 

the sphere of proving identity document safety is entrusted to ICAO International Organization 

of Commercial Aviation. 

By recommendations of ICAO the documents with higher level of protection are created 

in order to increase the social security against manifestation of crime and international terrorism. 

The documents are provided with non-contact integrated circuit, which contains non-contact data 

medium with biometric data of its owner (so called ʼbiometricʼ documents) are more widespread 

in the world and are put into circulation in many countries. 

In Ukraine the production, putting into circulation and issue of documents, which prove 

identity with non-contact data medium, are regulated by the Law of Ukraine ʼAbout Single state 

demographic register and documents, which confirm the nationality of Ukraine, which prove the 

person or his/her special statusʼ. 

During the making of documents of Ukraine, which prove identity, are applied the 

following technological tools: special materials of the printed form of document (material for 

cover, paper, plastic), the complex of high-quality printing technologies, special elements of 

printing protection (watermarks, coloured and fluorescent fibers, microprinting, protected 

holographic elements), special inks for elementsʼ putting, technologies of personalization of 

document etc. 

Stated in this article material allows us to come to the conclusion that the applied 

technologies of producing and personalization of modern documents in Ukraine, which prove 

identity, supply the high level of data identification and protection, which exclude their usage by 

any person, except the owner. It makes impossible to forge them. Thus, according to the level of 

protection modern documents in Ukraine, which prove identity, satisfy the requirements of the 

ICAO standards and state standards of Ukraine.  

УДК 343.982.35 

Р. В. Якименко 

старший судовий експерт 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 

 Міністерства юстиції України 

ПРОБЛЕМИ СУКУПНОЇ ОЦІНКИ ВИЯВЛЕНИХ ОЗНАК 

ВІДКРИВАННЯ ТА ПЕРЕНАВІШУВАННЯ ПЛОМБ ЯКІРНОГО ТИПУ  

У статті на підставі узагальнення експертної практики з трасологічного дослі-

дження пломбувальних пристроїв, на прикладі дослідження пломб якірного типу, наведе-
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но перелік ознак, які утворюються при їх відкриванні та перенавішуванні та їх експерт-

ної оцінки. За результатами аналізу надані рекомендації щодо експертного підходу до 

комплексної оцінки ознак. 

 

 

Сфера використання сучасних номерних пломбувальних пристроїв 

практично не має обмежень — це опломбування залізничних, морських та 

авіаконтейнерів, автомобілів та інших транспортних засобів, торгівельних і 

складських приміщень, сумок інкасаторів, грошових та поштових мішків, 

офісних дверей, персональних компʼютерів та оргтехніки і т. п.  

Сучасні пломбувальні пристрої досить розповсюджені та доступні за 

своєю ціною для всіх, хто бажає зберегти свої надбання та вантажі під час їх 

транспортування. Їх грамотне використання — у сукупності з вже існуючими 

засобами — значно підвищує безпеку та дозволяє не тільки зекономити, а й 

заробити за рахунок збереження вантажів та інших цінностей.  

Однією з найбільш розповсюджених сфер використання пломбуваль-

них пристроїв наразі є сфера використання пломб, які встановлюються на лі-

чильні механізми, такі, як лічильники води, електроенергії, газові та лічиль-

ники дизельного палива. При опломбуванні даних лічильних механізмів зде-

більшого використовуються навісні пломби різних конструкцій.  

В процесі проведення досліджень експерти нерідко стикаються із про-

блемами, які повʼязані з тим, що за останні роки зʼявилася велика кількість 

нових видів засобів контролю доступу, котрі розрізнюються як за конструк-

тивними ознаками, так і за способами їх навішування. Велика кількість слі-

дів, що виникає на вказаних пломбах при їх несанкціонованому відкриванні, 

досі не мають однозначної криміналістичної оцінки, що іноді приводить до 

протилежних висновків при оцінці одних і тих же ознак, виявлених на плом-

бах. Найбільш доцільним у таких випадках було б використання експертом 

науково обґрунтованих довідників інформації про сліди, що можуть та по-

винні залишатися на поверхнях пломб тої чи іншої конструкції, і які були ви-

явлені та визначені експериментальним шляхом, при проведені експертних 

експериментів із натурними зразками конкретних пломбувальних пристроїв 

для визначення характеристик слідів, притаманних тому чи іншому способу 

відкривання та перенавішування конкретного типу пломб. Нажаль, наразі не 

існує подібної довідкової бази й при проведенні експертизи пломбувальних 

пристроїв спеціаліст може розраховувати тільки на свій експертний досвід.  

Також, додатковими факторами, які ускладнюють експертне дослі-

дження пломбувальних пристроїв, є те, що за останнє десятиріччя в обігу 

зʼявилася велика кількість нових видів запірно-пломбувальних пристроїв 

(далі — ЗПП), які розрізнюються як за конструктивними ознаками, так і за 

способами їх навішування. Та те, що значна кількість пломбувальних при-

строїв часто не витримує критики з точки зору експертів-криміналістів, як за 

їх запобіжними властивостями, так і за наявністю та інтенсивністю слідів, які 
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повинні утворюватися на них при несанкціонованому відкриванні. Деякі ж з 

існуючих на ринку пломбувальних пристроїв мають такі конструктивні вади, 

завдяки яким сліди несанкціонованого відкривання та повторного навішу-

вання нівелюються, або іноді можуть бути зовсім відсутніми, що робить по-

дібні пломбувальні пристрої найбільш складними для експертного дослі-

дження.  

Наразі хотілося б зупинитися на проблемах дослідження та оцінки слі-

дів відкривання та перенавішування пластикових пломб якірного типу, які 

здебільшого набули розповсюдження для використання на ринку постачання 

електроенергії. Можна сказати, що пломби даного типу, наряду із так би мо-

вити «класичними» свинцевими обжимними пломбами, найбільш розповсю-

джені й популярні у енергопостачальних кампаній для опломбування спо-

живчих лічильників електричної енергії.  

Імовірні складності, що виникають при дослідженні пластикових 

пломб якірного типу найбільше повʼязані із комплексною оцінкою слідів, ви-

явлених на деталях досліджуваних пломб, для визначення того, чи дійсно 

дана пломба піддавалась розкриттю та перенавішуванню, або мала місце імі-

тація даних дій. Що, доречи також досить розповсюджено і з чим експерти-

трасологи досить часто зустрічаються у своїй практиці. У таких випадках на 

вирішення експерта заявники ставляться питання тільки про наявність слідів 

дії сторонніх предметів на деталях пломбувального пристрою, без визначен-

ня самого факту того, чи призвело це до відкривання та повторного навішу-

вання досліджуваної пломби. На думку автора подібна постановка питання є 

некоректною та призводить до некоректних експертних висновків.  

Саме питанню визначення комплексу слідів, які утворені на досліджу-

ваних пломбах, та за наявністю яких можливо зробити висновки про те, що 

та чи інша пломба була відкрита й перенавішана, присвячена дана стаття. В 

статті на прикладі дослідження одного з видів пломб якірного типу «Карат», 

визначено механізм несанкціонованого відкривання й перенавішування, та 

наявний комплекс ознак даного процесу на деталях пломби. 

 Пломби даного типу («якірні»), до яких відносяться пломби «Карат», 

встановлюються вручну, без використання спеціальних інструментів (при-

строїв). Принцип їх дії полягає в тому, що мʼякий сталевий дріт (бичова) діа-

метрами 0,5 мм, 0,8 мм, — заправляється (пропускається) в отвори корпусу 

та вставки пломби наскрізь (з утворенням петлі), так щоб кінці дроту висту-

пали з вихідних отворів на деяку довжину. Вставка натисканням на верхню її 

площину затикається всередину пломби так, щоб верхні площина вставки 

знаходилась на одному рівні з верхніми торцевими краями пломби. При цьо-

му, площадка з номером нанесеним на вилоподібній вставці заглиблюється у 

тіло пломби, а фіксуючи вусики на вилоподібних сегментах потрапляють у 

відповідні поглиблення в середині пломби. При спробі витягти вставку в 

протилежному напрямку, внаслідок протидії групи фіксуючих виступів та 

поглиблень, пошкоджуються виступи вставки. Отже, дріт залишається всере-
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дині корпусу зігнутим та щільно затиснутим між стінками корпусу пломби та 

сегментами вставки, що унеможливлює його витягнення з корпусу, без по-

шкодження корпусу. 

Для визначених можливості витягування бичови з (дроту) з тіла пломб 

у КНДІСЕ свого часу проводилися відповідні експерименти із наявними на-

турними зразками захисних засобів (пломб) «Карат» та пломбами аналогіч-

ного типу. В результаті яких було встановлено наступне: 

За умов того, що пломба не навішена на обʼєкті опломбування (або не-

відповідно навішена), вилучення (витягування) дроту з тіла пломби можливе. 

Однак, при витягуванні бичови (дроту), на деталях пломби (корпусі та встав-

ці) утворюються відповідні комбінації груп слідів, інтенсивність яких зале-

жить від фізичних характеристик матеріалів з яких виготовлені конкретні 

пломби (міцності, еластичності, крихкості т. і.). Тобто, вилучити (витягнути) 

пломбувальний дріт з тіла закритої пломби, без утворення відповідних слі-

дів — неможливо.  

 Допустимо, що на дослідження надані декілька пломб типу «Карат». 

Метою дослідження є визначення факту розкриття та повторного навішуван-

ня даних пломб. 

 

Рис. 1. Загальний вигляд обʼєктів дослідження (пломби «Карат»). 

Досліджувані пломби виготовлені з напівпрозорого полімеру рожевого 

кольору, мають однакову конструкцію й складаються з: фігурного за формою 

близького до пʼятикутника із заокругленими кутами, плаского, полого корпу-

су з фіксуючими виступами та поглибленнями, розташованими на внутріш-

ній стороні бокових стінок та фіксуючою вилоподібною вставкою з криш-

кою, яка виготовлена з такого ж полімеру, як і корпус. Зʼєднання корпусу та 

вставки забезпечується за рахунок замка, розміщеного у внутрішній частині 

корпусу, при фіксації симетричних виступів («вусиків»), розташованих на 

бокових поверхнях сегментів вилоподібної вставки, у відповідних поглиб-

леннях розташованих на внутрішній стороні бокових стінок корпусу. У кор-

пусах пломб та у нижніх частинах вилоподібних сегментів є наскрізні округлі 

отвори для пломбувального дроту, які мають однаковий діаметр (по 0,5 мм) 

та розташовані на однакових відповідних одне одному рівнях. Загальні роз-
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міри досліджуваних пломб 28х21х6 мм. Загальні розміри вилоподібних вста-

вок: 21х25х4 мм; розміри їх верхньої пласкої частини (виступаючох криш-

ки) — 20х6х1мм; висота випинання фіксувальних вусиків до 3,5 мм. З вхід-

них та вихідних отворів кожної з пломб виступають кінці (по 4 в кожній) 

пломбувальної бичови — металевого багатожильного дроту ясно сірого ко-

льору у полімерній обмотці білого кольору (див. рис. 1). 

Усі пломби надано у закритому стані (із зафіксованою в корпусі встав-

кою). У всіх досліджуваних пломбах всі фіксуючих деталі наявні, розташо-

вані на відповідних місцях та правильно взаємодіють. 

На лицьових бокових поверхнях пломб (кожної пломби) є незначно 

опуклі рельєфні маркувальні позначення, нанесені лазерним способом, який є 

найбільш використовуваний при виготовленні пломбувальних пристроїв. На 

бокових поверхнях вилоподібних вставок, на ділянках, прилеглих до її верх-

ньої площин, знаходяться відповідні маркувальні цифрові позначення (інди-

відуальні серійні та номерні позначки) (див. рис. 2), нанесені аналогічним 

способом, що є додатковим засобом запобігання несанкціонованому відкри-

ванню пломб даного виду.  

 

Рис. 2. Номерні позначення 

на обʼєкті № 1. 

На протилежних (тильних) бокових поверхнях пломб, зверху, знахо-

дяться опуклі рельєфні позначення «CARAT 01» (див. рис. 3, 4). 

    

Рис. 3, 4. Зображення тильних боків досліджуваних пломб  

із маркувальними позначеннями «CARAT 01». 
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При дослідженні зовнішніх поверхонь полімерних пломб (візуально, за 

допомогою лупи 6х та мікроскопуа «МБС-2») встановлено наступне. 

На корпусах полімерних пломб виявлені численні потертості, подряпи-

ни та вмʼятини. Форми, колір та прозорість пломб не змінені. На всіх плом-

бах пошкодження локалізуються на одних й тих же ділянках поверхонь дета-

лей пломб. Мають однакову локалізацію та схожі за формами, розташуван-

ням, розмірами та орієнтацією утворення пошкоджень. А саме: 

– На ділянках верхніх торцевих кромок корпусів пломб, справа, біля 

вхідних (для фіксуючих вставок) отворів корпусів пломб та на торцевих 

кромках і тілах фіксуючих вставок, які прилеглі до ділянок із пошкодження-

ми на корпусах наявні численні вмʼятини зі слідами ковзання й зсувами ма-

теріалу пломб (пластику). «Гребінці» деформованого пластику у даних по-

шкодженнях відігнуті у двох напрямках: доверху та донизу. Судячи за вигля-

дом, розмірами, формою, розташуванням та напрямками утворення, дані по-

шкодження утворені в результаті неодноразової дії стороннього предмету із 

досить вузькою та твердою робочою поверхнею (зворотно-поступальна дія). 

(див. рис. 5, 6, на яких в якості зразків наведені вказані пошкодження).  

 

Рис. 5. Поршкодження на кришці вставки та торцевій поверхні корпусу обʼєкта № 1. 

 

Рис. 6. Пошкодження на кришці вставки та торцевій поверхні корпусу обʼєкта № 4. 
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Окремо хотілося б вказати, що саме такі пошкодження, на стику фік-

суючої вставки та корпусу, аналогічні описаним вище, найбільш часто зу-

стрічаються у експертній практиці на подібних пломбах. При цьому, саме 

подібні пошкодження корпусів пломб найчастіше утворюють для імітації їх 

відкривання.  

Також на тілі корпусів всіх пломб, з тильної їх сторони, на лівих вхід-

них отворах біли виявлені пошкодження у вигляді розширення отворів, утво-

рених тонким предметом для зовнішніх маніпуляцій з метою вилучення вста-

вок із корпусів пломб. (рис. 7, 8, на яких в якості зразків наведені дані по-

шкодження вхідних отворів на пломбах): 

   

Рис.7. Рис. 8. 

– на внутрішніх поверхнях бокових стінок корпусів пломб (в середині 

комор пломб) наявні групи вертикальних прямолінійних, мілких та дрібних 

слідів ковзання (подряпин), які розташовані у проміжках в яких розміщено 

пломбувальний дріт. Вказані сліди ковзання (подряпини), судячи за їх розмі-

рами, напрямками та локалізацією свідчать про витягування пломбувального 

дроту (бичови) із корпусів пломб. (див. рис. 9, 10, на яких в якості зразків на-

ведені вказані пошкодження на пломбах): 

 

Рис.9. 
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Рис. 10. 

– на верхніх фіксуючих виступах, які розташовані в коморах усіх чоти-

рьох пломб (обʼєкти №№ 1–4) наявні деформації їх торцевих країв, у вигляді 

напівкруглих поглиблень зі зсувами пластмаси, вершини яких направлені 

здебільшого догори. Даний тип пошкоджень фіксуючих виступів має різну 

інтенсивність на кожній досліджуваних пломб. (див. рис. 11, на якому в якос-

ті зразка наведено вказане пошкодження на одній з пломб); 

 

Рис. 11. Пошкодження на торці бокового фіксуючого виступу,  

розташованого на внутрішній частині (каморі) пломби. 

– на верхніх кутових частинах стрілоподібних елементів, які виконують 

функцію розширювача, й розташовані в нижніх частинах фіксуючих якірних 

вставок (на підпружинених вусиках) усіх досліджуваних пломб, наявні 

пошкодження у вигляді вмʼятини зі зсувами та деформацією пластмаси, 

«гребінці» в яких відігнуті та витягнуті у різних напрямках. Судячи за ви-

Напрямок 

руху 

якірної 

вставки — 

назовні. 
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глядом, розмірами, формою, розташуванням та напрямками утворення, дані 

пошкодження утворені в результаті неодноразової дії стороннього предмету 

для виштовхування стрілоподібного елементу (розширювача) донизу, для 

розблокування вилоподібних елементів якірної вставки. (див. рис. 12, на якому 

в якості зразка наведено вказане пошкодження на одній з пломб). 

 

Рис. 12. Пошкодження на верхній кутовій частині стрілоподібного елементу,  

який виконує функцію розширювача-фіксатора. 

Як можна бачити, в даному випадку на досліджуваних пломбах вдалося 

виявити цілий комплекс ознак, які свідчать про те, що всі досліджувані плом-

би типу «CARAT», піддавались розкриттю та повторному опломбуванню 

(закриванню), яке було здійснено одним й тим же способом, та імовірно за 

допомогою одних й тих же пристроїв (інструментів). При цьому, хотілося б 

відзначити, що сліди, які були виявлені на досліджуваних пломбах тільки у 

своїй сукупності складають необхідний та достатній комплекс ознак, за наяв-

ності якого можна достеменно встановити факт відкривання та повторного 

навішування пломб даного типу. Кожний з виявлених слідів свідчить про 

певну завершену дію: підважування фіксуючої вставки (рис. 5–8); витягуван-

ня дроту первинного пломбування (рис. 9, 10); підчеплення та підтягування 

доверху фіксуючої вставки (рис. 9, 10); витягування доверху «вусиків» фік-

суючої вставки (рис. 11) та вдавлення стопорного якорю вставки донизу для 

розблокування якірного механізму (рис. 12).  

При цьому, також хотілось би відмітити, що при проведенні даного до-

слідження не було необхідності розрізати пломби, оскільки всі сліди залише-

ні на їх деталях (в тому числі й на внутрішніх) досить чітко проглядалися 
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через їх напівпрозорі корпуси. Однак, у більш складних випадках все ж не-

обхідно проводити повне дослідження, яке передбачає розрізання пломб для 

огляду та фотофіксації внутрішніх поверхонь та деталей фіксуючої вставки. 

Також, окремо необхідно наголосити, що при проведенні подібних екс-

пертних досліджень потрібно більш ретельно та комплексно оцінювати слі-

ди, що виявляються на пломбувальних пристроях. З обовʼязковим визначен-

ням механізму їх утворення та визначенням того, чи могли сліди, що виявле-

ні на обʼєкті утворитися тоді, коли вказана пломба знаходилась у закритому 

стані (була навішена на обʼєкт опломбування). А на підставі встановленого 

механізму утворення пошкоджень — визначити, чи призвели дані маніпулю-

вання до дійсного відкривання та перенавішування пломбувального при-

строю. Оскільки, виходячи із експертної практики останнього часу, на вирі-

шення експерта нерідко ставиться питання на кшталт: «Чи є на наданій 

пломбі сліди стороннього втручання?», й при цьому, надається обʼєкт на 

якому дійсно можуть бути такі сліди, але вони за своїми характеристиками 

(місцями знаходження, формами, виглядом та механізмами утворення) є 

такими, що свідчать про дії, які не могли призвести до розкриття пломбу-

вального пристрою. У якості прикладу можна навести сліди дії стороннього 

предмету на верхньому її ребрі пластикової пломби якірного типу, що вияв-

ляються біля кришки вставки, та мають вигляд дрібних вмʼятин зі слідами 

ковзання, які розташовуються ближче до торцевих боків пломби та схожі 

сліди на фіксуючий вставці пломби, біля місць розташування описаних 

вмʼятин на корпусі і мають вигляд вмʼятин зі слідами ковзання. (див. рис. 13, 

на якому у якості зразка наведено вказане пошкодження на одній з пломб). 

  

Рис.13. Вмʼятини на верхньому ребрі та кришці вставки полімерної пломби якірного типу. 

При цьому, вказані вмʼятини на поверхнях даної пломби не впливають 

на її загальні характеристики, як пристрою контролю доступу й не свідчать 
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про те, що дана пломба підлягала відкриванню та повторному навішуванню. 

Але, при формальному підході до дослідження, експерт може відповісти на 

вказане вище питання у категоричній позитивній формі, й таким чином нада-

ти хибний висновок, який може призвести до необгрутнованих та хибних 

юридичних наслідків.  

Таким чином, з урахуванням теоретичних засад та власного експертно-

го досвіду, слід зазначити, що при дослідженні пломбувальних пристроїв, 

бажано підходити не за формальними критеріями, а оцінювати наявні сліди у 

комплексі із урахуванням механізмів їх утворення. Вказане повинно значно 

підвисити достовірність та обгрунтованіть експертних висновків. 
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ПРОБЛЕМЫ КОМЛПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ВИЯВЛЕНЫХ ПРИЗНАКОВ 

ОТКРЫВАНИЯ И ПЕРЕНАВЕШИВАНИЯ ПЛОМБ ЯКОРНОГО ТИПА 

Р. В. Якименко 

В статье основе обобщения экспертной практики по трассологическому исследова-

нию пломбировочных устройств, на примере исследования пломб якорного типа. Иссле-

дование приводится на примере исследования пломб типа «Карат». В качестве примеров 

приведены перечень признаков и следов, которые образовываются на поверхностях пломб 

подобных типов, в процессе их открывания и пренавешивания. Приведены описания и 

иллюстрации выявленных следов, которые остаются на пломбах якорного типа «Карат». 

Так же в статье описывается алгоритм проведения подобных исследований и подход к 

комплексной оценке самих следов. А так же обосновывается необходимость определения 

механизма их образования и определены необходимые и достаточные комплексы призна-

ков вскрытия и перенавешивания пломб. Так же в статье поднята проблема, как возмож-

ного комплексного исследования пломбировочных устройств якорного типа, так и про-

блемы вытекающие из некорректности поставленных перед экспертом вопросов, что мо-

жет приводить к необоснованным и некорректным выводам. 

По результатам анализа — даны рекомендации относительно комплексного экс-

пертного подхода к оценке признаков, которые отобразились в следах, выявленных на 

объектах исследования. 

PROBLEMS OF THE COMPLETE EVALUATION OF THE STRAINED SIGNS 

OF OPENING AND REINFORCING THE ANCHOR TYPE 

R. Yakymenko 

The article is based on the generalization of expert practice on investigative testing of 

filling devices, for example, the study of anchor-type seals. The study is based on an example of 
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research of “Karat” type seal. As examples, the list of signs and traces that are formed on the 

surfaces of seals of similar types, in the process of their opening. The descriptions and 

illustrations of the revealed traces are given, which remain on the seals of the anchor-type 

“Karat”. The article also describes an algorithm for conducting similar studies and an approach 

to a comprehensive evaluation of the traces themselves and justifies the need to determine the 

mechanism of their formation and identified. The article raises the problem of both a possible 

complex study of anchor-type anchoring devices and problems arising from the incorrectness of 

the questions posed to the expert, which can lead to unreasonable and incorrect conclusions. 

According to the results of the analysis, recommendations were given regarding a 

comprehensive expert approach to assessing the characteristics that reflected in the traces which 

identified at the objects of the study. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ 

СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 

Статтю присвячено визначенню шляхів оптимізації інформаційно-аналітичного 

забезпечення проведення судово-балістичних експертиз. Автор пропонує комплекс сучас-

них методів аналізу безпосередніх обʼєктів дослідження, а також інші шляхи, які мають 

сприяти створенню повністю автоматичної системи судово-балістичної ідентифікації, 

здатної вирішувати аналітичні завдання. 
 

 

Досудове розслідування та судовий розгляд кримінальних правопору-

шень, учинених із застосуванням вогнепальної зброї, потребує вирішення 

широкого кола взаємоповʼязаних задач у рамках використання експертних 

технологій. Однією з них є ідентифікація вогнепальної зброї за слідами на 

стріляних гільзах та кулях, яка здійснюється в процесі проведення судових 

експертиз. Для цього використовуються автоматизовані балістичні ідентифі-

каційні системи (далі — АБІС), автоматизовані балістичні ідентифікаційні 

комплекси (далі — АБІК).  

Реалізація функціональних можливостей АБІС забезпечується закладе-

ними в системі науково-технічними рішеннями: а) математичний алгоритм 

кодування та розпізнання зображень, які збігаються, формування пріоритет-

ного списку за ступенем їх подібності, оснований на методі кореляційного 

аналізу; б) автоматизований пристрій введення — балістичний сканер — до-

зволяє отримати зображення поверхонь та слідів дуже високої якості. 

Разом із тим, з точки зору практичної реалізації в експертних техноло-

гіях, існуючі методи та алгоритми ідентифікації потребують конкретизації та 

подальшого розвитку. Це викликано комплексом причин. 
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По-перше, в умовах напруженої стрільби найбільш яскраво виражені 

явища термопластичного зношення стволу. Результатом зношування є посту-

пова зміна профілю направляючої частини каналу стволу, як у поздовжньо-

му, так і в поперечному перерізі. Ці зміни, своєю чергою, позначаються на 

розмірі зусиль взаємодії ведучого пояску на направляючої частини каналу 

стволу. Збільшення діаметру каналу стволу по мірі його зношування погір-

шує умови горіння порохового заряду (збільшуються витоки порохового газу 

в зазор між ведучим пояском та направляючою частиною каналу стволу). Це 

може призвести до зниження балістичного тиску на даній ділянці руху та, як 

наслідок, до зменшення швидкості руху снаряду. 

По-друге, деякі існуючі технології виробництва патронів не забезпечу-

ють симетричний розподіл їх маси щодо поздовжньої вісі снаряду. Причинами 

цього є різностінність штампованої або литої заготовки, несиметричний 

обтиск головної частини кулі, відсутність співвісності центруючих баз на 

операціях механічної обробки. Асиметрія маси корпусу кулі є найважливішою 

причиною нутації і прецесії її осі при русі по каналу ствола і появи початкових 

збурень і, отже, обумовлює можливість появи відбитків різної глибини. 

Отож, індивідуальні ознаки зброї, які відображуються в слідах на стрі-

ляних кулях та гільзах, мають високий ступінь варіативності. Наприклад, 

оцінка унікальності наборів суміщених трас у слідах на кулях під час дослі-

дження спирається на практичний досвід експерта та, по суті є його субʼєк-

тивним рішенням. Відсутність методики такої оцінки створює проблеми для 

обʼєктивного обґрунтування категоричних позитивних висновків. Наслідком 

цього є проблема коректного формування пріоритетного списку за результа-

тами автоматичного пошуку, проведеного автоматизованими балістичними 

ідентифікаційними системами (АБІС). 

Для результативної автоматичної ідентифікації зброї необхідною є 

також розробка алгоритмів проведення перевірок за масивами, які містять 

десятки тисяч цифрових зображень однотипних обʼєктів. Отже, ефективність 

порівняння слідів багато в чому визначається коректністю виділення індиві-

дуальних ознак слідів бойків, яка залежить від таких факторів, як: 

– нерівномірна освітленість цифрових зображень (у градаціях сірого), 

викликана великою глибиною слідів бойків та кривизною їх поверхні; 

– різноманітність форм індивідуальних ознак, що не дозволяє однаково 

ефективно виділяти їх за допомогою одного алгоритму; 

– присутність на зображеннях просторових шумів, які маскують інди-

відуальні ознаки [10, с. 181]. 

Зазначені фактори суттєво ускладнюють індивідуалізацію та ідентифі-

кацію ручної вогнепальної зброї за слідами на кулях та гільзах як обʼєкту 

криміналістичного дослідження, залученого до сфери кримінального процесу 

в якості засобів злочину. Тому, ототожнення вельми широкого і різноманіт-

ного кола стрілецької вогнепальної зброї становить нині самостійну криміна-

лістичну проблему. 

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз
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До того ж при всій різноманітності та досконалості технічних засобів 

виділення наявних в слідах ідентифікаційних ознак здійснюється експер-

том візуально. Процес порівняння та аналіз виділених виявлених збігів або 

відмінностей ідентифікаційних ознак також відбувається в результаті його 

розумової діяльності. Остання дія, яка слугує основою для формулювання 

висновків, потребує наявності відповідних знань та досвіду. Таким чином, 

висновок про належність слідів одному й тому самому екземпляру зброї 

завжди залишається за експертом, що, своєю чергою призводить до по-

милок кодування зображення розгортки кулі, серед яких найбільш типо-

вими є: 

1) невірне встановлення ліній, які позначають сліди бойових та холос-

тих граней нарізу; 

2) невідповідність рамки кольору сліду; 

3) невірне встановлення рамок на зображення трас слідів [4, с. 157–159]. 

На даний час можна вести мову більше про автоматизовані, аніж про 

автоматичні системи, які здатні вирішувати технічні, а не аналітичні завдання. 

Тому сучасна практика визначає необхідність переходу на більш висо-

кий методологічний рівень, оснований на застосуванні новітніх технічних за-

собів та методів аналізу. Подібна перспектива відкривається при використан-

ні цифрової та компʼютерної техніки та може сприяти усуненню диспропор-

ції між достатньо розробленими способами отримання інформації та «ручни-

ми» методами її обробки та аналізу. 

Успішний розвиток судової балістики, що обґрунтовує можливість ін-

дивідуалізації та подальшої ідентифікації нарізної вогнепальної зброї слідами 

на кулях і гільзах, створило передумови для розробки наукових основ відпо-

відного криміналістичного дослідження. Основними передумовами слід вва-

жати тенденцію максимального використання всіх відобразилися в слідах 

взаємодії ідентифікаційних полів, обʼєктів, які ототожнюються. Підсумову-

вання інформаційних полів обʼєктів, які контактували при взаємодії, визнано 

способом пізнання індивідуальності взаємно відображених слідів такої взає-

модії. Крім того, у теперішній час проблему слід розглядати з урахуванням 

сучасного розвитку зброярної техніки, промислових та компʼютерних техно-

логій. В звʼязку з цим існуючі теоретичні положення за багатьма позиціями 

мають бути переглянуті та доповнені. 

За для вирішення мети доповіді розглянемо: 

1. функції та принципи роботи сучасних АБІС; 

2. загальні прийоми ідентифікації зброї; 

3. вимоги до інформаційних систем задля ефективного аналізу; 

4. систематизуємо найбільш ефективні методи аналізу. 

Загальні прийоми ідентифікації зброї за слідами на стріляних кулях, 

розроблені судовою балістикою [8, 9] полягають у наступному: 

– порівнювати між собою необхідно однотипні сліди: первинний з пер-

винним, вторинний з вторинним тощо. 
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– порівнювані сліди (так само як і кулі) повинні бути однаково орієнто-

вані, що забезпечується: 

1) однаковою орієнтацією куль у просторі; 

2) однаковим положенням порівнюваних ділянок слідів відносно 

оптичної вісі мікроскопу; 

– порівнювані сліди мають бути однаково освітлені; 

o  напрямок та кут нахилу освітлювача мікроскопу повинен відпові-

дати положенню освітлювача в сканері АБІС; 

 – порівнювані сліди повинні мати однакове збільшення; 

o  коефіцієнт збільшення та роздільна здатність цифрових зображень, 

отриманих на сканері АБІС та на традиційному мікроскопі, повинні співпа-

дати, тобто бути приведені до одного масштабу; 

o для забезпечення симетричності спотворень оптична вісь обʼєктива 

мікроскопу повинна співпадати з центром кадру та при цьому бути перпен-

дикулярною до площини, дотичної до центру кадру; 

– принцип підсумовування ознак реалізується за умови, що, якщо, на-

приклад, поєдналися траси вторинних слідів, що співпадають, то підсумову-

вати можна тільки траси, які співпадають у слідах, що мають один й той 

самий порядковий номер. 

При проведенні порівняльних досліджень АБІС забезпечує візуальне 

порівняння зображень для розгорток та слідів куль методами зіставлення та 

суміщення, для гільз — зіставленням, суміщенням та накладенням як в до-

вільному порядку, так і відповідно до рекомендованих списків. 

На початкових етапах розвитку АБІС усі системи оперували двовимір-

ними (2D) методами формування, порівняння та дослідження цифрових зо-

бражень. Пізніше в ряді систем зʼявилась можливість отримання та викорис-

тання просторової (3D) інформації про топографію поверхонь. Даний напрям 

є перспективним для підвищення характеристик автоматичних порівнянь та 

надання додаткових можливостей візуального аналізу. Спеціальна «пошаро-

ва» технологія сканування за всією глибиною деформації обʼєкта дозволяє 

отримати й високоякісне 2D-зображення, й просторову 3D-інформацію про 

поверхню обʼєкта. Отримана інформація надає можливості синтезу тривимір-

них моделей та профілів поверхонь. 

Як було вказано, більш точним методом отримання 3D-інформації про 

сліди зброї на кулях та гільзах у балістичних системах є метод заміру повер-

хонь конфокальними сенсорами, який був реалізований в канадській системі 

ІВІS Forensic Technology. Версія системи, яка дозволяє отримувати тривимір-

ні зображення поверхонь куль, називається ІВІS BULLETTRAX-3D. 

Зображення поверхонь порівнюваних обʼєктів, які отримуються за до-

помогою вказаної версії, мають дуже високу якість, що в перспективі дозво-

ляє повністю відмовитись від використання порівняльного мікроскопу. 

Аналіз сформованих за результатами автоматичних пошуків рекомен-

дованих списків із застосуванням реалізованих у АБІС інструментів для по-
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рівняльних досліджень зображень дозволяють оператору зробити висновок, 

чи присутній в базі даних обʼєкт, стріляний з того ж самого екземпляру зброї, 

що й досліджуваний обʼєкт, й тим самим: 

– встановити причетність екземпляру зброї до вчиненого кримінально-

го правопорушення, якщо при реєстрації зображення слідів зброї на кулі 

(гільзі) встановлено співпадіння зі слідами на кулі (гільзі), зображення якої 

знаходиться в оперативно-пошуковій колекції куль та гільз, вилучених під 

час проведення огляду місця події та інших слідчих (розшукових) дій; 

– встановити екземпляр зброї та власника, з якого була стріляна куля 

або стріляна гільза, якщо за результатами пошуків встановлено співпадіння 

зображення слідів зброї, які відобразилися на її поверхні, з зображенням слі-

дів на кулі (гільзі), які знаходяться в реєстрованому розділі бази даних; 

– обʼєднати злочини, які вчиняються із застосуванням одного екзем-

пляру зброї, якщо встановлено співпадіння зображень слідів зброї на декіль-

кох кулях (гільзах), поміщених у кримінальний розділ бази даних. 

Крім того, широкі можливості АБІС надає для аналізу зображень: 

1) визначення ступеню зносу та стану каналу стволу, його індивідуаль-

них ознак за слідами на ведучій поверхні кулі; 

2) визначення форми, розмірів, взаєморозташування слідоутворюючих 

деталей зброї за їх слідами, які відобразилися на гільзі; 

3) підготовки ілюстрацій для документального оформлення експертиз 

обʼєктів [4, с. 156–157].  

Появі аналітичних систем сприяло розуміння факту, що в базах даних 

міститься не лише інформація, а й знання (приховані закономірності). 

У процесі порівняльного аналізу можуть бути використані різні мето-

дики: аналітичний пошук, ототожнення з використанням експертних техно-

логій обʼєктів дослідження; математичне моделювання (кореляційний, регре-

сійний, факторний аналіз, побудова імітаційних моделей тощо). 

До специфічних методів інтелектуального аналізу відносяться алгорит-

ми обмеженого перебору, кластеризація та класифікація тощо.  

Переваги, які дає застосування ЕОМ для зберігання, систематизації та 

вибірки реєстраційної інформації, полягають не тільки в необмеженій інфор-

маційній ємності та швидкій дії ЕОМ, але головним чином в автоматичному 

виконанні формально-логічних операцій з аналізу й переробки отриманих ві-

домостей. Один і той самий обʼєкт може розглядатися відносно різних струк-

турних характеристик. 

В АБІС виникає необхідність в обробці бінарних зображень13. У подіб-

них системах необхідною є висока точність та швидкість реалізації алгорит-

мів за мінімальних витратах памʼяті. Традиційні методи морфологічних пере-

творень стають у даному випадку неефективними. 
                                                         
13 Бінарне зображення — це цифрове зображення В [r, c], пікселі якого приймають 

значення від 0 до 1. 
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Рис. 1. Вихідне зображення розгортки кулі 

 

Рис. 2. Бінарізоване зображення розгортки кулі 

Вибір вихідного опису обʼєктів є однією з центральних задач проблеми 

розпізнавання образів. При вдалому виборі вихідного опису (простору ознак) 

задача розпізнавання може стати тривіальною та, навпаки, невдало обраний 

вихідний опис може призвести або до дуже складної переробку інформації, 

або взагалі до відсутності вирішення. 

В методах, основаних на системі ознак використовуються еталони 

обʼєктів. Однак, у якості безпосередніх елементів порівняння виступають не 

елементи зображень обʼєкта та еталону, а ознаки обʼєкта та еталона. Шляхом 

виділення ознак вдається створити стиснутий опис обʼєкта в обраній системі 

ознак, що різко скорочує обʼєм даних, які зберігаються в памʼяті системи, та, 

головне, час обробки інформації порівняно з іншими методами. Однак є оче-

видним, що реалізація алгоритмів виділення ознак також повʼязана з певними 

витратами часу й тому при виборі найбільш інформативних ознак необхідно 

брати до уваги ступінь складності процедури виділення ознак за обмежений 

час аналізу [1, с. 76]. 

В автоматизованих ідентифікаційних системах найбільш прийнятними 

є геометричні ознаки обʼєктів: 

1. площа та периметр зображення обʼєкта; 

2. розміри вписаних та описаних найпростіших геометричних фігур 

(окружностей, прямокутників, трикутників тощо); 

3. число та взаємне розташування кутів; 

4. моменти інерції зображень обʼєктів [1, с. 80]. 

Моменти інерції є доволі інформативними ознаками для наступного 

етапу розпізнавання образів, але їх визначення є не таким вже й простим за-

вданням. Разом із тим, в деяких випадках можуть використовуватись проміж-

ні результати обчислень, наприклад, для визначення кутової орієнтації зо-

браження обʼєкта відносно приладової системи координат. 

Важливо зазначити, що найбільший ефект скорочення часу обробки 

інформації досягається при раціональному розподіленні типів використову-

ваних ознак за рівнями розпізнавання. Так, на нижніх рівнях, коли прихо-

диться мати справу з максимальним числом варіантів, необхідно залучати 

ознаки, які не потребують великих обчислювальних витрат на їх визначення 
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(наприклад, площі та периметри обʼєктів), а найбільш інформативні (такі, на-

приклад, як моменти інерції) — застосовувати на верхньому рівні, де число 

альтернатив є мінімальним. 

Таким чином, індивідуальні ознаки вогнепальної зброї, які відобрази-

лись в слідах бойка, можна описати за допомогою різних дескрипторів — ха-

рактеристик, які визначаються однозначним чином. Дескрипторами, які не 

залежать від орієнтації зображення є: площа, периметр, моменти інерції. Ці 

дескриптори формують вектор станів ознаки. Кластерний аналіз дозволяє на 

основі порівняння таких векторів робити висновки щодо подібності слідів. 

До того ж, для подальшого скорочення кола пошуку «парних» слідів (напри-

клад, до чисельності, рівної 1–2 % від загального числа обʼєктів тестового 

масиву) є необхідним додатковий аналіз слідів з пріоритетного списку за де-

скрипторами, які описують форму обʼєкта. До таких дескрипторів можна від-

нести контури, побудовані за зовнішньою межею виділених ознак. При цьо-

му не відбувається втрати інформації, але значно зменшується її обʼєм (пік-

селі, які не належать до межі обʼєкта не несуть інформації). Вилучення кон-

турів можливо здійснити за допомогою відповідного алгоритму, реалізовано-

го в бібліотеці ОреnCV. Апроксимація контуру дозволяє без суттєвої втрати 

інформації в рази зменшити кількість точок у контурі та значно прискорити 

контурний аналіз. Контурне (векторне) подання дозволяє, наприклад, підра-

хувати кількість дефектів випуклості фігури [12, с. 181–186; 2, с. 7].  

Застосування контурного аналізу в подальшому дозволить більш ко-

ректно сформувати «короткий» пріоритетний список. 

а)  б)  в)

Рис. 3. Бінарізація зображення з вирівняним освітленням: а) результат застосування меді-

анної фільтрації для зображення сліду бойка з вирівняною яскравістю; б) бінарізоване зо-

браження; в) бінарізоване зображення після застосування операції морфологічного зами-

кання та розмикання та видалення обʼєктів площею менш 40 пікселів 

Суттєве спрощення вихідних зображень при їх бінарізації за розробле-

ним алгоритмам дозволяє зберегти основні характеристики (дескриптори) 

ознак, такі, як площа, периметр, конфігурація, радіуси кіл тощо. Застосуван-

ня різних алгоритмів обробки зображень дозволяє більш коректно виділяти 

ознаки та, в цілому, підвищити ефективність перевірок в автоматичному ре-

жимі за базами даних цифрових зображень слідів бойків.  

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

В. С. Бондарь 

Досудебное расследование и судебное разбирательство уголовных преступлений, 

совершенных с применением огнестрельного оружия, требует решения широкого круга 

взаимосвязанных задач в рамках использования экспертных технологий. Одной из них яв-

ляется идентификация огнестрельного оружия по следам на стреляных гильзах и пулях, 

которая осуществляется в процессе проведения судебных экспертиз. Для этого исполь-

зуются автоматизированные баллистические идентификационные системы. 

Актуальной проблемой автоматической идентификации оружия является разработ-

ка эффективных алгоритмов проведения проверок по массивам, которые содержат десятки 

тысяч цифровых изображений однотипных следов бойков. 

В АБИС возникает необходимость в обработке бинарных изображений. В подоб-

ных системах необходима высокая точность и скорость реализации алгоритмов при ми-

нимальных затратах памяти. Традиционные методы морфологических преобразований 

становятся в данном случае неэффективными. 

В автоматизированных идентификационных системах наиболее приемлемыми яв-

ляются геометрические признаки объектов: 

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз
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1. площадь и периметр изображения объекта;

2. размеры вписанных и описанных простых геометрических фигур (окружностей,

прямоугольников, треугольников и т.д.); 

3. число и взаимное расположение углов;

4. моменты инерции изображений объектов.

Индивидуальные признаки огнестрельного оружия, которые отразились в следах 

бойка, можно описать с помощью различных дескрипторов — характеристик, которые 

определяются однозначным образом. Дескрипторами, которые не зависят от ориентации 

изображения: площадь, периметр, моменты инерции. Эти дескрипторы формируют вектор 

состояний признаки. Кластерный анализ позволяет на основе сравнения таких векторов 

делать выводы о сходстве следов. 

Дальнейшим направлением совершенствования использования АБИС, которое бу-

дет способствовать более эффективному поиску объектов, есть разработка идеологии еди-

ного классификатора шаров и гильз, а также следов, остающихся на их поверхностях час-

тями оружия, и построение уже на этой основе автоматизированной поисковой системы 

оружия. Для обеспечения возможности формирования различными исследователями 

единой базы данных поисковой системы необходима унификация методики измерений 

параметров следов в соответствии с указанным единым классификатором. Дальнейшее 

совершенствование компьютерной техники позволит применить более сложные матема-

тические методы обработки следовой информации и осуществить переход к работе с трех-

мерными характеристиками следов. Именно эти изменения должны способствовать соз-

данию полностью автоматической системы судебно-баллистической идентификации, спо-

собной решать не только технические, но и аналитические задачи. 

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT 

FOR FORENSIC BALLISTIC EXAMINATION 

V. Bondar 

Pre-trial investigation and trial of criminal offenses committed with the use of firearms, 

requires solving a wide range of interrelated tasks within the framework of the use of expert 

technologies. One of them is the identification of firearms in the footsteps of shooting cartridges 

and bullets, which is carried out during forensic examinations. For this purposes are used 

automated ballistic identification systems. 

The actual problem of automatic weapon identification is the development of effective 

algorithms for conducting checks on arrays that contain tens of thousands of digital images of the 

same type of traces of strikers. 

There is a need in ABIS to process binary images. In such systems, high accuracy and 

speed of implementation of algorithms are required with minimal memory costs. Traditional 

methods of morphological transformations become ineffective in this case. 

In automated identification systems, the most acceptable are the geometric features of 

objects: 

1. the area and perimeter of the image of the object;

2. the dimensions of inscribed and described simple geometric shapes (circles, rectangles,

triangles, etc.); 

3. number and relative position of angles;

4. moments of inertia of images of objects.

The individual signs of firearms that are reflected in the marks of the striker can be 

described with the help of various descriptors — characteristics that are uniquely determined. 

Descriptors that do not depend on the orientation of the image: area, perimeter, moments of 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62.
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inertia. These descriptors form a state vector of signs. Cluster analysis allows, on the basis of a 

comparison of such vectors, to draw conclusions about the similarity of traces. 

The further direction of improving the use of ABIS, which will contribute to a more 

effective search for objects, is the development of the ideology of a single classifier for balls and 

cartridges, as well as traces remaining on their surfaces with parts of weapons and building on 

this basis an automated search system for weapons. To ensure the possibility of the formation by 

different researchers of a unified database of the search system, it is necessary to unify the 

technique for measuring trace parameters in accordance with the specified single classifier. 

Further improvement of computer technology will allow applying more sophisticated 

mathematical methods for processing trace information and make a transition to work with three-

dimensional characteristics of tracks. It is these changes that should contribute to the creation of 

a fully automatic forensic-ballistic identification system capable of solving not only technical but 

also analytical tasks. 

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз
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ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПРИ НАЇЗДІ НА ПІШОХОДА 

Стаття стосується можливості оцінки швидкості транспортного засобу при на-

їзді на пішохода з використанням різних підходів — судово-медичного, енергетичного, 

класичних методів автотехнічної експертизи тощо. 

Узагальнення сучасного досвіду оцінки швидкості транспортного засобу при наїзді 

на пішохода дає можливість виробити загальний підхід до цього питання і розробити 

відповідні методичні рекомендації. 

Розроблені методичні підходи містять загальні принципи виконання експертного 

дослідження з оцінки швидкості транспортного засобу при наїзді на пішохода. 

При дослідженні обставин наїзду автомобіля на пішохода чинник 

швидкості руху автомобіля є одним з найбільш істотних для автотехнічних 

експертних розрахунків. При відсутності слідів переміщення автомобіля та 

відеозапису пригоди, для кількісної оцінки швидкості руху автомобіля зали-

шається лише транспортний засіб, пошкоджений при наїзді, і тіло пішохода 

із відображенням на них контактної взаємодії у вигляді механічних пошко-

джень на автомобілі та тілесних ушкоджень пішохода. 

В роботах А. А. Солохіна (1968), В. Д. Попова (1972), В. К. Стешиця 

(1973), І. М. Дебоя (1988), М. М. Воробйова (1992) та інших вчених — судо-
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вих медиків на підставі судово-медичної практики та проведених досліджень 

обґрунтовуються і надаються оціночні судження щодо енергії удару по час-

тинах тіла пішохода виступаючими частинами транспортного засобу і швид-

кості руху останнього в цей момент. Виходячи з високої актуальності встано-

влення параметру швидкості руху транспортних засобів при наїзді на пішо-

хода ці роботи поряд з напрацюваннями питання «біосопромату» слугують 

підставою для визначення з певним наближенням швидкості руху транспорт-

ного засобу в момент наїзду на пішохода в реальних провадженнях з ДТП. 

На теперішній час у вітчизняній експертній практиці відсутні методич-

ні рекомендації з визначення швидкості руху транспортного засобу в момент 

наїзду на пішохода, в яких враховуються витрати кінетичної енергії на утво-

рення деформацій транспортного засобу при наїзді, відкидання тіла пішохода 

та інші. У 2006–2008 рр. в Київському НДІ судових експертиз виконувалась 

НДР «Розробка методики оцінки кінематичних і динамічних параметрів сис-

теми, що утворюється в процесі наїзду транспортних засобів на пішохода, 

виходячи з особливостей механо- та морфогенезу тілесних ушкоджень, що 

виникають у першій фазі автомобільної травми». Вказана робота носила по-

шуковий характер і за її результатами був зроблений висновок про можли-

вість створення експертної методики з оцінки величини швидкості транс-

портного засобу в момент наїзду на пішохода. 

На теперішній час, з урахуванням накопиченого експертного досвіду і 

наявних даних з різних джерел можливо виробити загальний підхід до оцінки 

швидкості транспортного засобу в момент наїзду на пішохода з урахуванням 

пошкоджень транспортного засобу, які утворились при цьому, відстані від-

кидання тіла пішохода і характеру закидання пішохода на кузов транспорт-

ного засобу. 

Задача визначення швидкості транспортного засобу на момент наїзду 

може бути вирішена з використанням різних підходів: 

– судово-медичного — за даними про залежність ступеню тяжкості 

травмування від швидкості автомобіля при наїзді (В. К. Стешиц, І. М. Дебой 

та інші); 

– якісного, за експериментальними даними краш-тестів; 

– методів класичної автотехнічної експертизи — з використанням роз-

рахункових формул визначення швидкості за довжиною сліду гальмування; 

– енергетичного — визначення швидкості руху транспортного засобу, 

яка відповідала витратам кінетичної енергії на утворення тілесних ушкоджень 

пішохода і деформацій деталей транспортного засобу, утворених при наїзді; 

– з відеозапису процесу наїзду на пішохода, отриманого з камер зовніш-

нього спостереження або відео реєстратора, встановленого на автомобілі. 

При визначенні швидкості руху автомобіля на момент наїзду на пішо-

хода, коли враховуються ступінь тяжкості травмування останнього необхідно 

проводити комплексне дослідження за участю судово-медичного і автотех-

нічного експертів. 

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза 
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Найбільш перспективним є енергетичний підхід, оскільки не завжди на 

місці наїзду залишаються сліди гальмування, за якими можна визначити 

швидкість, а пошкодження транспортного засобу і тілесні ушкодження пішо-

хода, як правило, достатньо повно будуть зафіксовані в матеріалах кримі-

нального провадження. Крім того, транспортний засіб може бути дослідже-

ний експертом безпосередньо. 

Вираженість вказаних пошкоджень має пряму залежність від швидкості 

автомобіля на момент наїзду. Величина енерговитрат на утворення пошко-

джень має пряму залежність від квадрату швидкості транспортного засобу і 

пішохода при наїзді. 

В КНДІСЕ розроблено методику оцінки енерговитрат на утворення де-

формацій деталей транспортного засобу з використанням залежностей, виве-

дених на основі статистичних даних краш-тестів [3, 4, 5]. 

Обʼєм пошкоджень транспортного засобу визначається методами транс-

портної трасології шляхом огляду або дослідження фотоматеріалів, наданих 

слідством (судом). 

Середня маса сучасного легкового автомобіля з урахуванням заванта-

ження знаходиться в межах 1200–2000 кг, маса тіла пішохода складає не 

більше 10 % від маси автомобіля. Отже, використання рівняння збереження 

кількості руху для даної задачі буде некоректним. 

Для визначення швидкості руху використовуються наступні припу-

щення: 

– величина швидкості руху пішохода перед наїздом не враховується, як 

досить мала в порівнянні зі швидкістю автомобіля; 

– виходячи з принципу відносності руху, дана задача вирішується у 

системі відліку, повʼязаної з автомобілем. 

В загальному вигляді мінімальна величина швидкості руху транспорт-

ного засобу, яка відповідає витратам кінетичної енергії на утворення пошко-

джень транспортного засобу при наїзді на пішохода може бути визначена за 

формулою: 

pm

W
V




2
 (м/с), 

Де: W  — сумарна величина енерговитрат (Дж), 

pm  — маса тіла пішохода. 

Сучасні закордонні джерела містять емпіричні формули залежностей 

між відстанями відкидання тіла пішохода і швидкістю транспортного засобу, 

яким скоєно наїзд. Такі дані теж можуть бути використані у вітчизняній екс-

пертній практиці, для чого їх слід систематизувати у окремих методичних 

рекомендаціях. 

Для вироблення загального підходу до оцінки швидкості транспортно-

го засобу при наїзді на пішохода і створення відповідних методичних реко-

мендації експертами Київського і Львівського НДІСЕ на теперішній час ви-
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конується науково-дослідна робота «Розробка методичних рекомендацій з 

оцінки величини швидкості транспортного засобу при наїзді на пішохода». 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИНЫ СКОРОСТИ  

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ НАЕЗДЕ НА ПЕШЕХОДА 

К. А. Любарский 

П. Г. Борщевский 

Статья касается возможности оценки скорости транспортного средства при наезде 

на пешехода с использованием различных подходов — судебно-медицинского, энергети-

ческого, классических методов автотехнической экспертизы и тому подобное. 

Обобщение современного опыта оценки скорости транспортного средства при на-

езде на пешехода дает возможность выработать общий подход к этому вопросу и разрабо-

тать соответствующие методические рекомендации. 

Разработанные методические рекомендации определяют общие положения, прин-

ципы и методы, на основе которых рекомендуется проводить определение скорости авто-

мобиля при наезде на пешехода. Использование данных методических рекомендаций 

обеспечивает проведение автотехнической экспертизы на единой методической основе, а 

также достоверность, точность доказательств и объективность ее результатов. 

Разработанные методические подходы содержат общие принципы оценки скорости 

транспортного средства при наезде не пешехода. 

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза 
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POSSIBILITY OF A VEHICLE SPEED ASSESSMENT  

AT A PEDESTRIAN HITTING  

K. Liubarskyi 

P. Borshchevskyi 

The article deals with the possibility of a vehicle speed assessment at a pedestrian hitting 

with the use of various approaches — forensic, energy, classical methods of auto-technical 

examination, etc. 

The generalization of the modern experience of estimating the speed of a vehicle when a 

pedestrian is hit gives an opportunity to develop a general approach to this issue as well as to 

develop appropriate methodological recommendations. 

The developed methodical recommendations determine the general provisions, principles 

and methods on the basis of which it is recommended to carry out the determination of the speed 

of the car when the pedestrian hits. The use of these methodological recommendations ensures 

the conduct of an auto-technical examination on a single methodological basis, as well as the 

reliability, accuracy of evidence and the objectivity of its results. 

The developed methodological approaches will contain general principles for estimating 

the speed of a vehicle when a pedestrian is hit. 

УДК 343.98 

О. Б. Шмерего  

завідувач відділу 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ  

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИЛАДІВ  

ОБЛІКУ СПОЖИТОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

Різноманіття способів втручання в прилади обліку зростає в звʼязку з їх удоскона-

ленням, що потребує відповідного розвитку інформаційної і матеріальної бази, а також 

актуалізації методики проведення електротехнічної експертизи різних за типом і конс-

трукцією приладів обліку з метою виявлення фактів стороннього втручання в їх роботу, 

що дозволяє здійснювати позаоблікове споживання електоенергії. 

 

 

Користування електричною енергією в Україні регламентується відпо-

відними нормативними документами, а саме Законом України «Про електро-

енергетику»; Правилами користування електричною енергією для населення 

(ПКЕЕН), затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 1357 

від 26.07.1999 та Правилами користування електричною енергією для юри-

дичних осіб (ПКЕЕ), затверджених Постановою Національної комісії з пи-

тань регулювання електроенергетики України № 28 від 31.07.1996. 

Дані правила встановлюють порядок розрахунків за використану елек-

тричну енергію, умови припинення постачання електричної енергії, правила і 

обовʼязки постачальника і споживача, їх взаємну відповідальність.  
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Енергопостачальна компанія (постачальник) має організовувати систе-

му контролю за сплату відпущеної електроенергії станом її обліку. У той же 

час, певну кількість споживачів застосовує різні способи крадіжки електро-

енергії, оскільки останнім часом платоспроможність населення через значні 

підвищення тарифів за спожиту електроенергію суттєво погіршилась.  

Міжнародна організація «UNIPED», що опікуються правами людини 

встановила, що термін «крадіжка електроенергії» застосовується в тих ви-

падках, коли спожита електроенергія не обліковується, не в повній мірі 

обліковується, або коли споживач розібрав лічильник, вніс зміни в його 

електричну або механічну схему, чи порушує схему подачі електроенергії 

з метою зменшення показників використаної електроенергії, яка обліко-

вується лічильником. Слід зазначити, що розкрадання електроенергії є 

однією зі складових і основних причин зростання втрат електроенергії в 

електричних мережах, що певною мірою впливає на зростання цін на елек-

тричну енергію. 

З ростом цін на електроенергію випадки її крадіжки не зменшуються, а 

способи крадіжок удосконалюються і стають різноманітнішими, особливо у 

випадках втручання в роботу приладів обліку електричної енергії, встанов-

лення механізмів безконтактного їх виключення і маніпулювання ними. 

Зростання випадків крадіжок електроенергії її споживачами спричиняє 

збільшення кількості електротехнічних судових експертиз та експертних до-

сліджень приладів обліку електричної енергії з метою виявлення спеціально 

встановлених, не передбачених заводом-виробником пристроїв в механізмі 

обліку електролічильника.  

Такі судові експертизи і експертні дослідження проводяться у науково-

дослідних інститутах судових експертиз Міністерства юстиції України. Пер-

ші експертизи лічильників обліку електричної енергії, які проводилися в за-

значених інститутах виконувалися експертами-трасологами, оскільки в ос-

новному ними вирішувалися питання про пошкодження пломб, якими було 

опломбовано лічильник, і виявлялись сліди механічного впливу на роботу 

деталей механізму обліку лічильника, хоча проведення таких досліджень, на 

думку автора, були не повними, оскільки експерти-трасологи не можуть оці-

нювати роботу машин і механізмів, які застосовані в індукційних та елек-

тронно-механічних лічильниках спожитої електроенергії. Питання щодо са-

мої електричної частини лічильників на рішення експертизи майже не стави-

лися, тому що раніше на експертизу в основному надходили лічильники ін-

дукційні або електронно-механічні, які не мали вбудованих позаштатних 

пристроїв, за допомогою яких можна було зупинити обліковий механізм лі-

чильника або змусити його обраховувати спожиту електроенергію із змен-

шенням показників використаної електроенергії. 

Для зупинки або зміни показань лічильника індукційного типу не 

обовʼязково було вигадувати і виготовляти електронний пристрій, а достат-

ньо було б створити умови для механічного гальмування рухомого диска. 

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза 
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Зміна показань електронно-механічного лічильника здійснювалось за 

допомогою перестановки положення барабанів рахункового механізму, що 

призводило до зміни показань лічильника, задля чого необхідне розкриття 

корпусу електролічильника. 

Виявленням слідів механічного впливу на барабани лічильного меха-

нізму такого лічильника, яке здійснювалося без втручання в його електричну 

схему, безпосередньо вирішується під час трасологічної експертизи, але слід 

зазначити, що навіть в таких типах лічильників є можливість втручання в їх 

електричну схему. У таких випадках застосовуються різні зміни в їх елек-

тричних комунікаціях, зокрема такі, які змінюють умови протікання елек-

тричного струму в обмотках, що формують магнітне поле напругової та 

струмової котушок, які після цього по іншому взаємодіють з вихревими стру-

мами, що наводяться цими полями в алюмінієвому диску, обертання якого 

власне і приводить у дію барабанний обліковий механізм такого електролі-

чильника. Що врешті надає можливості досягати бажаного результату, який 

дозволяє здійснювати поза облікове споживання електроенергії. 

З удосконаленням електронно-механічних і появою електронних рахун-

кових приладів, що застосовуються в електролічильниках, почали зʼявлятися 

і удосконалюватися нові способи зменшення показань використаної електро-

енергії. 

Згідно з проведеним аналізом статистичних даних експертиз електро-

лічильників, які виконувалися в Київському НДІСЕ, встановлено, що за 

останні роки були проведені комплексні трасологічні і електротехнічні 

експертизи близько двохсот таких обʼєктів. Досліджувалися як індукційні, 

так і електронно-механічні електролічильники. Але, останнім часом у пе-

реважній більшості надходять на дослідження електронні прилади обліку 

електричної енергії, які є дуже складними електронними приладами за 

своїм виконанням. 

В результаті вивчення лічильників індукційного типу, які були обʼєк-

тами експертного дослідження зʼясовано, що принцип їх роботи полягає у 

тому, що рухома частина (алюмінієвий диск) обертається під час споживання 

електроенергії споживачами, струм до яких протікає через струмову котушку 

(струмові котушки) електролічильників, витрата якої визначається за пока-

заннями барабанного облікового механізму. Диск такого лічильника оберта-

ється за рахунок вихрових струмів, що наводяться у ньому магнітним полем 

котушок лічильника (струмової обмотки і обмотки напруги). 

Для впливу на роботу індукційного лічильника або зміни його показань 

використовуються різні способи, а саме: 

– механічне гальмування диска лічильника, що обертається через по-

передньо підготовлене (просвердлений) отвір, за допомогою порушення 

цілісності корпусу лічильника або пошкодження оглядового скла, яким після 

відокремлення його з місця кріплення, власне і здійснюється таке гальмуван-

ня, шляхом притискання його до диска;  
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– примусове механічне скидання показань лічильника шляхом обертан-

ням в зворотну сторону шестерень передавального механізму або шляхом пере-

становки облікових барабанів рахункового механізму на потрібні показники;  

– вплив на механізм лічильника сильним зовнішнім магнітним полем 

(магнітом або електромагнітом), за рахунок чого відбувається гальмування 

диску, і відповідно зменшуються показники спожитої електроенергії. 

Слід зазначити, що більшість індукційних лічильників, що підключа-

ються в електричне коло за допомогою трансформаторів струму, не мають 

блокування зворотного ходу, що дозволяє без втручання в лічильний меха-

нізм, за допомогою зміни підключення виводів трансформатора струму проти 

потоку потужності, зменшувати показання лічильника, або забезпечити обер-

тання облікового механізму у зворотний бік. Останній спосіб позаоблікового 

споживання електроенергії під час проведення експертних досліджень таких 

електролічильників практично неможливо встановити експертним шляхом. 

Проведенням аналізу виконаних експертиз та експертних досліджень 

електронно-механічних лічильників було встановлено, що принцип роботи 

електронно-механічного лічильника електроенергії полягає у вимірюванні 

активної електричної енергії шляхом аналого-цифрового перетворення елек-

тричних сигналів, що надходять від первинних перетворювачів сили струму і 

значень напруги, з подальшим обчисленням мікропроцесором електролі-

чильника спожитої потужності і інтегрування її у часу. На виході процесора 

формується послідовність імпульсів, частота яких пропорційна активної по-

тужності. В якості первинних перетворювачів сили струму і напруги вико-

ристовуються трансформатори струму і резистивний дільник напруги. Про-

цесор формує сигнали управління кроковим двигуном рахункового барабан-

ного механізму. 

З експертної практики відомо, що першими випадками крадіжки елек-

тричної енергії шляхом втручання в електронно-механічний лічильник, були 

спроби перестановки положення барабанів облікового механізму такого лі-

чильника, як це робилося в індукційних електролічильниках. 

Для того, щоб дістатися до зазначених барабанів, необхідно знімати 

кожух корпусу лічильника (цоколя), який опломбовано пломбами заводу ви-

робника та повірителя. Також для цього потрібно зняти кришку клемної ко-

лодки електролічильника, яка опломбована пломбами електропостачальної 

компанії. Тобто, для того, щоб користуватися таким способом, необхідно по-

стійно порушувати пломби, підробка яких вимагає відповідної кваліфікації і 

відповідних навичок. 

Виявленням слідів, які можуть утворитися від зазначених дій на лі-

чильнику, займається трасологічна експертиза, в такому випадку проведення 

електротехнічної експертизи не потрібне. 

Згодом, на експертизи почали надходити лічильники з вбудованими, не 

передбаченими заводом-виробником, електронними пристроями, які були 

підключені до облікового механізму електролічильника. 
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Дослідженнями було встановлено, що для впливу на роботу лічильного 

механізму такого лічильника в більшості випадків використовувалися вбудо-

вані електронні схеми з вихідними комутаційними елементами, які монтува-

лися в розріз електричного дроту між кроковим двигуном обліково-бара-

банного механізму і електронної платою. 

При подачі спеціального кодованого радіосигналу, вихідні комутаційні 

елементи електричної схеми розмикалися, тим самим розʼєднуючи електрич-

не коло живлення крокового двигуна від електронної схеми. Це призводило 

до зупинки облікового барабанного механізму в той час, коли споживач про-

довжував споживати невраховану електричну енергію. Повторної подачею 

спеціального кодованого радіосигналу можна було повністю відновити 100 % 

облік спожитої електроенергії. При використанні такої схеми споживач за 

допомогою пульта управління даною схемою може маніпулювати лічильни-

ком на відстані 50 метрів і більше, в залежності від можливостей встановле-

ної плати і передавача. 

Описаний спосіб, також використовується й при переробці електрон-

них приладів обліку, але у такому випадку відбувається розрив електричного 

кола (електричних кіл), наприклад у місці, (місцях) підключення до монтаж-

ної плати вторинних обмоток трансформаторів струму.  

Для проведення експертизи також надходять електронно-механічні лі-

чильники з встановленим електромеханічним пристроєм — герконом, який 

монтують в розріз електропроводи між кроковим двигуном обліково-бара-

банного механізму і електронної платою. 

Дані пристрої являють собою контактну групу, виготовлену на основі 

ферромагнітного матеріалу, що міститься в скляній колбі. З неї видалене по-

вітря (створені умови максимально наближені до вакууму), як варіант мож-

ливо наповнення інертним газом. Зовнішній вигляд пристрою і його позна-

чення на принципових схемах представлені нижче. 

Комутаційні пристрої даного класу прийнято розділяти в залежності 

від пристрою контактної групи на наступні види: 

1. Елементи з нормально-розʼєднаними контактами (зовнішній вигляд 

такого пристрою показаний на рисунку 1). 

2. Елементи з нормально-замкнутим контактом.  

3. Елементи з контактами, що перемикаються. 

 

Рис. 1. А) Зовнішній вид геркона; В) позначення на принциповій схемі. 
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А — виводи гекона; В. — Скляна колба; С — контактна група;  

D — інертний газ або вакуум. 

Рис. 2. Конструкция геркона. 

Власне, геркон — це електромеханічний пристрій — герметизований 

контакт якого замикається (або розмикається) при впливі магнітного поля в 

зоні його установки (наприклад, при піднесенні до нього постійного магніту 

(електромагніту). 

Таким чином, при піднесенні магніту до місця, де встановлено геркон, 

електричний ланцюг між платою і кроковим двигуном розмикається, що при-

зводить до зупинки обліково-барабанного механізму, що стосується елек-

тронно-механічних приладів обліку. Слід зазначити, що для використання 

перерахованих способів зупинки електролічильника (установка позаштатних 

деталей в лічильник) необхідно розбирати його корпус, що практично немо-

жливо без порушення його пломбування.  

Проведенням аналізу експертиз електронних лічильників було встанов-

лено, що принцип їх роботи полягає в вимірі електричної енергії шляхом 

аналого-цифрового перетворення електричних сигналів, що надходять від 

первинних перетворювачів сили струму і напруги, з подальшим обчисленням 

потужності і інтегрування її в часі. В якості первинних перетворювачів сили 

струму і напруги використовуються резистивні подільники та трансформато-

ри струму. Сигнали від первинних перетворювачів сили струму і напруги 

надходять на вхід аналого-цифрового перетворювача (АЦП), наявного в про-

цесорі, який перетворює їх в послідовність цифрових відліків. Мікропроце-

сор розраховує ефективні значення сили струму і напруги, коефіцієнта по-

тужності по кожній фазі і значення активної і реактивної енергії. Період 

інтегрування дорівнює 833 мс.  

Дослідженням представлених на експертизу сучасних електронних 

лічильників встановлено, що для створення умов недообліку електроенергії 

електронним лічильником в більшості випадків використовують електронну 

плату, комутаційні елементи якої підключають до кола вторинних обмоток 

вимірювальних трансформаторів струму лічильника. При дистанційній пода-

чі спеціальним пультом управління оптичного сигналу на інфрачервоний 

приймач додатково вбудованої схеми, здійснюється паралельне підключення 

резисторів вбудованої електронної плати до вимірювальних трансформаторів 

струму лічильника, що призводить до зменшення величини струму, який 

подається на вимірювальні резистори досліджуваного приладу обліку. 
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Для проведення експертизи надходять також, електронні електролі-

чильники, у «журнал подій» яких записуються події, що відбуваються з да-

ними лічильником (включення, вимкнення напруги, збільшення або змен-

шення її величини по фазах тощо). 

При спробі здійснення втручання в роботу такого електролічильника 

все, що відбувається з параметрами обліку (напругою на його ввідних кле-

мах, струмом і т. п.) реєструється в його електронному журналі подій. У разі 

необхідності, за допомогою спеціального обладнання і відповідного про-

грамного забезпечення дану інформацію можна отримати, що в деяких ви-

падках дозволяє визначити, чи здійснювалось несанкціоноване втручання в 

схему приладу обліку.  

Останнім часом для проведення експертизи почали надходити елек-

тронні лічильники, які були вилучені у споживачів разом з радиопередаючим 

пристроєм, який налаштований на певний радіочастотний діапазон.  

Якщо налаштувати радіопередавач на генерування відповідної частоти, 

він впливає на генератор тактової частоти самого процесора електролічиль-

ника і, як наслідок, блокує його роботу, лічильник повністю припиняє облік 

споживання електричної енергії. При відключенні даного передавача облік 

спожитої електроенергії повністю відновлюється. Слід зазначити, що при 

здійсненні такого радіочастотного впливу на електронні конструктивні еле-

менти лічильника, в даний час неможливо виявити слідів від такого впливу, 

що істотно ускладнює проведення повного обʼєктивного дослідження. У Ки-

ївському НДІСЕ також проводяться дослідження з визначення впливу сто-

роннього магнітного поля на обліковий механізм електронно-механічного лі-

чильника. Останнім часом для проведення експертизи почали надходити 

електронно-механічні лічильники зі спеціально встановленим індикатором 

магнітного поля, який фіксує застосування сильного стороннього магнітного 

поля, але оскільки такі пристрої не мають належної супровідної документа-

ції, тому не можливо при проведенні експертних досліджень стверджувати 

про здійснене втручання у прилад обліку з метою позаоблікового споживан-

ня електроенергії. 

Підсумовуючи викладене, є підстави зробити висновок про те, що роз-

ширення засобів, що використовуються задля втручання в прилади обліку 

зростає паралельно з їх удосконаленням, що говорить про необхідність вдо-

сконалення інформаційної і матеріальної бази, а також актуалізацію відпо-

відної методики проведення електротехнічної експертизи різних за типом і 

конструкції приладів обліку з метою виявлення фактів стороннього втручан-

ня в їх роботу. 

Перелік посилань 

1. Про електроенергетику: закон України [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

rada.gov.ua. 

2. ГОСТ 30207-94. Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного 

тока (классы точности 1 и 2). Москва, 1995. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 



 

301 

 

3. ГОСТ 26035-83. Счетчики электрической энергии переменного тока электронные: 

общие технические условия. Москва, 1984. 

4. СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005. Додаткові вимоги до засобів обліку електроенергії, 

спрямованих на запобігання несанкціонованому втручанню в їх роботу. Київ, 2005.  

5. Правила користування електричною енергією: затв. постановою НКРЕ від 31.07.96 

№ 28 (у ред. постанови НКРЕ від 17.10.2005 № 910), за реєстр. Мінюстом України 

18.11.2005 р. за № 1399/11679. [Електронний ресурс]. Режим доступу: rada.gov.ua. 

6. Правила користування електричною енергією для населення: затв. постановою Ка-

бінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357. із змінами та доп. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: rada.gov.ua. 

7. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних дослі-

джень: затв. Мінюстом України 08.10.1998 № 53/5 із змінами та доп. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: rada.gov.ua. 

8. Загальні методи положення судової електротехнічної експертизи: звіт про НДР 

(заключний) / ХНДІСЕ ім. зал. проф. М. С. Бокаріуса; викон: В. О. Горбунко, 

Б. М. Ільченко, В. В. Сабодаш та ін. Харків, 2009. 

9. Счетчики электрической энергии НІК 2301: рук. по эксплуатации / ООО «НИК-

ЭЛЕКТРОНИКА». Київ, 2011. Ч.1: Счетчики электрической энергии нетарифные. 

(ААШХ. 411152.010 РЭ). 

10. Счетчики электрической энергии НІК 2303: рук. по эксплуатации / ООО «НИК-

ЭЛЕКТРОНИКА». Київ, 2011. Ч.1: Счетчики электрической энергии нетарифные. 

(ААШХ. 411152.010 РЭ). 

11. Посібник для працівників енергопостачальних компаній і енергонагляду щодо 

роботи зі споживачами електроенергії та запобігання крадіжкам електроенергії / за 

ред. Ю. А. Андрійчука, Г. М. Катренка. Київ, 2003. 423 с. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

ЭКСПЕРТИЗ ПРБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

О. Б. Шмерего 

Многообразие способов вмешательства в приборы учета возрастает в связи с их 

совершенствованием, что требует соответствующего развития информационной и матери-

альной базы, а также актуализации методики проведения электротехнической экспертизы 

различных по типу и конструкции приборов учета с целью выявления фактов посторон-

него вмешательства в их работу, позволяющую осуществлять внеучетное потребление 

электоэнергии. 

Изложенное в статье, позволяэт сделать вывод о том, что расширение средств, 

используемых для вмешательства в приборы учета растет параллельно с их усовершен-

ствованием, что говорит о необходимости совершенствования информационной и матери-

альной базы, а также актуализацию соответствующей методики проведения электротех-

нической экспертизы различных по типу и конструкции приборов учета с целью выяв-

ления фактов постороннего вмешательства в их работу. 

FEATURES OF CONDUCTING FORENSIC ELECTROTECHNICAL 

EXAMINATIONS OF THE METERING DEVICES  

OF THE CONSUMED ELECTRIC ENERGY 

O. Shmereho 

The variety of methods of intervention in the metering devices is increasing in connection 

with their improvement. It requires the appropriate development of information and material 
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resources, as well as the actualization of the methodology for conducting electrical expertise of 

various types of devices for the purpose of revealing the facts of extraneous interference in their 

work that allows for extra-account consumption electricity. 

According to the material of the article, it can be concluded that the expansion of the 

means used to interfere with the metering devices grows in parallel with their improvement. It 

indicates the need to improve the information and material base, as well as the actualization of 

the relevant methodology for conducting electrical expertise of various types and designs of the 

metering devices for the purpose of revealing the facts of interference in their work from the 

outside. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПОЇЗДІВ ПРИ ВИКОНАННІ  

СУДОВИХ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНИХ ЕКСПЕРТИЗ 

В статті розглянуто особливості дослідження формування поїзда при виконанні 

залізнично-транспортної експертизи. Також у даній роботі розглянуто необхідний пере-

лік нормативних документів, які використовуються працівниками залізниці для встанов-

лення технічного стану пасажирських та вантажних вагонів. 

 

 

При огляді і формуванні поїздів дії працівників залізничного транспор-

ту повинні бути направленні на забезпечення безпеки руху. 

Безпека руху — це стан захищеності руху залізничного рухомого скла-

ду, який характеризується відсутністю граничного ризику виникнення транс-

портних подій і їх наслідків, які можуть заподіяти загрозу життю та здоровʼю 

громадян, навколишнього середовищу, майну фізичних та юридичних осіб [1]. 

У випадку настання залізнично-транспортних пригод, наслідком яких є 

схід вагонів, експерту, який досліджує дії працівників господарства переве-

зень можуть бути поставленні наступні питання: 

1. Якими положеннями нормативних документів, що діють на залізнич-

ному транспорті України, повинні були керуватися посадові особи господар-

ства перевезень при формуванні поїзда, у якому відбулося сходження з рейок 

рухомого складу? 

2. Чи мала місце невідповідність дій посадових осіб господарства пере-

везень вимогам нормативних документів, що діють на залізничному транс-

порті України, при формуванні поїзда, у якому відбулося сходження з рейок 

рухомого складу (якщо мала, то у чому саме полягає ця невідповідність)? 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Для встановлення невідповідності дій працівників господарства пере-

везень необхідно порівняти їхні фактичні дії з вимогами нормативних доку-

ментів. 

Працівники господарства перевезень повинні контролювати правильне 

формування поїздів в межах своїх посадових обовʼязків. Усі станції, на яких 

формують поїзда мають свої технічні особливості щодо процесу формування 

поїздів. Ці особливості базуються на обʼєктивній інформації, такій як: План 

формування поїздів 14 [4], норм ваги поїздів конкретного напрямку, дані пла-

ну і профіля напрямку, на який відправлятимуть поїзда (наявність перевалу). 

Рішення (дозвіл) на відправлення сформованого поїзда зі станції приймає 

безпосередньо працівник господарства перевезень — черговий по станції. 

Порядок формування, як і робота усіх підрозділів на станції по формуванню 

поїздів чітко описаний в Технологічному процесі роботи конкретної станції. 

До нормативних документів, які використовують при дослідженні пи-

тання формування поїзда належать: Правила технічної експлуатації залізниць 

України, Графік руху поїздів, накази і розпорядження УЗ, Инструкция по со-

ставлению натурного листа поезда, Інструкція з руху поїздів і маневрової ро-

боти на залізницях України, Технологічний процес роботи станції [3]. 

Для встановлення технічного стану вагона працівникам вагонного гос-

подарства необхідні наступні нормативні документи: Правила технічної екс-

плуатації залізниць України, Інструкція з технічного обслуговування вагонів 

в експлуатації, Вантажні вагони залізниць колії 1520 мм, Правила з технічно-

го обслуговування з відчепленням, Інструкція з огляду, обстеження, ремонту 

та формування вагонних колісних пар, Методичні вказівки з порядку скла-

дання облікових та звітних форм по вагонному господарству, Інструкція з 

деповського ремонту та експлуатації візків вантажних вагонів моделі 18-100, 

модернізованих з встановленням елементів компанії «A. STUCKІ» та коліс-

них пар з нелінійним профілем коліс ІТМ-73, Вагони пасажирські суцільно-

металеві. Правила капітального ремонту. КР-2, Вагони пасажирські суціль-

нометалеві. Правила деповського ремонту та інші. 

Графічно порядок дослідження експертом питання правильності фор-

мування поїзда зображено на схемі 1. 

Також, відповідно до ПТЕ [2], забороняється ставити в поїзди несправ-

ні вагони, що загрожують безпеці руху та стан яких не забезпечує збережен-

ня вантажів, що перевозяться. З цього випливає, що працівники господарства 

перевезень повинні контролювати і технічний стан вагонів, з яких форму-

ються поїзди. 

                                                         
14 План формування поїздів — техніко-економічний план організації вагоно-

потоків у поїзда та одночасно план розподілу роботи між сортувальними, дільничними, 

вантажними, та іншими станціями з формування-розформування, наскрізного пропус-

кання поїздів. 

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза 
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Встановлення дій посадових осіб в обовʼязки яких 

входить формування поїздів у відповідності до ви-

мог нормативних документів  

     ↓ 

Встановлення фактичних дій посадових осіб 

в обовʼязки яких входить формування поїздів 

у відповідності до вимог нормативних документів 

та дослідження безпосередньо сформованого 

поїздів через аналіз його Натурного листа поїзда 

і інших документів 

     ↓ 

Співставлення фактичних і нормативних дій осіб, 

які відповідають за формування поїзда згідно вимог 

нормативних документів 

     ↓ 

Встановлення факту відсутності причинно-

наслідкового звʼязку посадових осіб, які відповіда-

ють за правильність формування поїзда відповідно 

до вимог нормативних документів при сході поїзда 

з рейок (настання ЗТП) 

Схема 1. Порядок дослідження правильності формування поїзда, який зійшов з рейок. 

Проте, слід відмітити, що контроль технічного стану вагонів здійснюють 

працівники вагонного господарства, які оглядають состав перед відправлен-

ням. Дані працівники у відповідності до Інструкції [5] повинні перевіряти: 

– наявність деталей і вузлів вагонів і їхню відповідність встановленим нор-

мативам, тавр на деталях вагонів. Місця постановки тавр наведені в додатку А; 

– терміни ремонту (для вантажних вагонів наведені в додатку Б, для па-

сажирських — встановлюються наказом Укрзалізниці), а для вагонів, які ма-

ють на боковій стіні трафарет «Пробег», або «По пробегу» — величину здійс-

неного міжремонтного пробігу, у пасажирських вагонів, крім того, термін 

єдиної технічної ревізії (ТО-3), КР-1, КР-2; 

– справність і дію автозчепного пристрою, гальмівного обладнання, бу-

ферних пристроїв, гумових балонів і металевих суфле з амортизаторами, де-

талей перехідних площадок, спеціальних підніжок і поручнів, візків, колісних 

пар, буксових вузлів, ресорного підвішування, привода генератора, акумуля-

торних батарей, внутрішнього обладнання, кліматичної установки, наявність 

і справність пристроїв, що запобігають падінню на колію деталей та підва-

гонного обладнання; 

– справність кузова вагона. 

Працівники ж господарства перевезень слідкують за справністю вагонів 

тільки за документами, які їм надають працівники вагонного господарства. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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В свою чергу в поїзда забороняється ставити вагони: технічно несправ-

ні, які загрожують безпеці руху, пожежній безпеці, навколишньому природ-

ному середовищу, стан яких не забезпечує безпеку пасажирів чи збереження 

вантажів, що перевозять; вагони, що мали схід з рейок чи знаходилися в по-

їзді, в якому допущенний схід вагону (чи вагонів), до їхнього огляду і ви-

знання придатними для руху; платформи з незакритими бортами, бункерні 

вагони з незакріпленими бункерами, цистерни, хопери (зерновози, цементо-

вози) та інший рухомий склад з відкритими кришками верхніх та нижніх за-

вантажувально-розвантажувальних пристроїв; напіввагони з відкритими две-

рима (за винятком випадків, передбачених правилами завантаження); порож-

ні криті вагони з відкритими та незафіксованими на закидачку дверима; ва-

гони з ослабленим кріпленням обладнання, вузлів, деталей і запобіжних при-

строїв (болтів, гайок, контргайок, шайб, шплінтів, заклепок) на рамі і кузові 

вагона та інші згідно Положення [1] і Інструкції [4]. 

Отже, у випадку залізнично-транспортних пригод, які сталися через 

технічну несправність вагонів, слід досліджувати дії працівників вагонного 

господарства, а не працівників господарства перевезень.  

При відсутності ознак, які б свідчили про несправність вагонів у мо-

мент формування поїзда: вагони пройшли планові види ремонту, технічне 

обслуговування і заборони їх випуску в експлуатацію зі сторони працівників 

вагонного господарства не було, то досліджувати невідповідності дій праців-

ників господарства перевезень у даному випадку не має потреби. 

Постановка в поїзди несправних вагонів призводить до збільшення ди-

намічного впливу їхніх колісних пар на рейки.  

У випадку, якщо колія не має відступів від нормативних значень, то 

схід не відбудеться. Проте, при максимально допустимих відступах колії від 

нормативних значень та при технічній несправності ходових частин вагонів, 

їхній схід може відбутися. 

В свою чергу неправильно сформований поїзд може призвести до збіль-

шення поздовжніх квазістатичних або динамічних сил, які в свою чергу мо-

жуть призвести до витискання вагонів з поїзда і, як наслідок, їхнього сходу. 

Тому, для попередження сходу вагонів і уникнення настання залізнич-

но-транспортної пригоди дії працівників залізниці повинні бути направлені 

на забезпечення формування поїздів з технічно справних вагонів і у відповід-

ності до діючих нормативних документів. 
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4. План формування поїздів.  

5. Інструкція з технічного обслуговування вагонів в експлуатації. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЕЗДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

СУДЕБНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

О. В. Джус 

В статье приведен подход к исследованию экспертами правильности формирования 

поездов в случае возникновения железнодорожно-транспортного происшествия. Напри-

мер, при отсутствии признаков, свидетельствующих о неисправности вагонов в момент 

формирования поезда (вагоны прошли плановые виды ремонта, техническое обслужива-

ние и запрета их выпуска в эксплуатацию со стороны работников вагонного хозяйства не 

было) исследовать несоответствия действий работников хозяйства перевозок в данном 

случае не надо. Также описано четкий перечень нормативных документов, которыми ру-

ководствуются работники вагонного хозяйства при установлении ими технического со-

стояния вагонов. 

В статье рассмотрены нормативные документы, регламентирующие процесс фор-

мирования поездов. Наведены нормативные документы, что регламентируют постановку 

вагонов при их формировании в поезда. Также, в данной работе уточнен круг обязаннос-

тей работников хозяйства перевозок и вагонного хозяйства при формировании поезда. Все 

станции, на которых формируют поезда имеют свои технические особенности при форми-

ровании поездов. Эти особенности базируются на объективной информации, уже сущест-

вуемой о каждом из железнодорожных направлений. 

Обращено внимание на то, что работники хозяйства перевозок следят за исправнос-

тью вагонов только по документам, которые им предоставляют работники вагонного хо-

зяйства. 

Следовательно, в случае железнодорожно-транспортных происшествий, которые 

произошли из-за технической неисправности вагонов, нужно исследовать действия работ-

ников вагонного хозяйства, а не работников хозяйства перевозок. 

При постановке в поезда неисправных вагонов возникает увеличение динамическо-

го воздействия их колесных пар на рельсы. 

Неправильно сформированный поезд может привести к увеличению продольных 

квазистатичных или динамических сил, которые в свою очередь могут привести к вытес-

нению вагонов с поезда и, как следствие, их cходу. 

Для предупреждения схода вагонов, действия работников железной дороги должны 

быть направлены на обеспечение формирования поездов с технически исправных вагонов. 

THE STUDY OF FORMATION OF TRAINS UNDER IMPLEMENTATION  

THE FORENSIC RAILWAY EXPERTISE 

O. Dzhus 

The article presents an approach to research by experts on the correctness of the 

formation of travel in the event of a railway accident. For example, in the absence of signs 

indicative of a malfunction of the wagons at the time of the formation of the train (the wagons 

underwent scheduled repairs, maintenance and prohibition of their release into operation by the 

employees of the carload economy), there is no need to investigate the discrepancy between the 

actions of the transportation workers in this case. A clear list of normative documents is also 

described, which the employees of the wagonsʼ depot when they determine the technical con-

dition of the wagons.  

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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The article deals with regulatory documents regulating the process of train formation. The 

regulatory documents are set that regulate the setting of wagons when they are formed into 

trains. In this paper are also specified the terms of obligations for the employees who are 

carrying out transportation and of the wagonsʼ depot during the formation of the train. All 

stations on which trains are formed have their own technical features when forming trains. These 

features are based on objective information al-ready existing about each of the railway 

directions. 

It was paid attention to the fact that employees who are carrying out transportation 

monitor the serviceability of the wagons only on the documents given to them by employees of 

the wagonsʼ depot. 

Consequently, in the case of railway accidents, which occurred because of the technical 

malfunction of wagons, it is necessary to investigate the actions of workers in the wagon depot, 

and who are carrying out transportation. 

When faulty wagons arrive in trains is increasing in the dynamic impact of their wheel 

sets on the rails. 

An incorrectly formed train can lead to an increase in longitudinal quasi-static or dynamic 

forces, which in turn can lead to the displacement of wagons from the train and, as a 

consequence, to their derailment. 

To prevent the derailment of wagons, the actions of railway workers should be aimed at 

ensuring the formation of trains from wagons in working order. 
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ОБʼЄКТИ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ЯК ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ (ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА) 

В даній статті розглядається перелік необхідних обʼєктів залізнично-транспорт-

ної експертизи для дослідження випадків крадіжок матеріалів верхньої будови колії; 

травмування людей рухомим складом, його зіткнення з іншими транспортними засобами 

під час виконання членами локомотивної бригади поїзної і маневрової роботи. 

 

 

Проаналізуємо існуючі визначення обʼєктів експертизи.  

Відповідно до [1] обʼєкти експертизи — це матеріальні носії інформації 

про факти і події, джерела отримання фактичних даних, різні матеріалізовані 

джерела інформації про обставини події. 

Згідно з [2] обʼєкти експертизи — це матеріальні носії доказової інфор-

мації, які є джерелом отримання доказів (висновку експерта) за допомогою 

використання спеціальних знань. 

Узагальнюючи наведені визначення, приходимо до наступного виснов-

ку: обʼєкти судової залізнично-транспортної експертизи — це матеріалізовані 
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джерела і носії інформації про обставини події, що виступають в якості дока-

зів у справі при виконанні висновку експерта [3]. 

Це означає, що в судовій залізнично-транспортній експертизі саме 

обʼєкти є джерелами і носіями різноманітної, різноаспектної інформації, яка 

міститься у матеріалах досудового розслідування. 

Слід зазначити, що часто при формуванні вказаних матеріалів значна 

частина інформації, що містить дані, необхідні для вирішення поставлених 

експерту питань, не включається. Це повʼязано зі специфікою збору необхід-

ної інформації, який базується на знанні нормативної документації, що діє на 

залізничному транспорті. Частково перелік необхідних даних залежно від 

типу залізнично-транспортної пригоди (далі — ЗТП) наведений у «Методич-

них вказівках щодо порядку службового розслідування причин сходжень ру-

хомого складу з рейок на залізницях України» (ЦРБ-0036) [4]. Але, оскільки, 

дані методичні вказівки розроблялись для керівників структурних підрозді-

лів, служб, працівників ревізорського складу з безпеки руху залізниць Украї-

ни в частині організації та проведення службового розслідування сходу ру-

хомого складу з рейок і їх не має у вільному доступі, то за умови відсутності 

матеріалів службового розслідування (проведеного ревізорським апаратом 

залізниці) чи їх неповноти, органи досудового розслідування не в змозі само-

стійно оцінити важливість тої чи іншої інформації. 

У звʼязку з вищевказаним, експерт часто змушений порушувати клопо-

тання про надання додаткових матеріалів, що в свою чергу призводить до 

збільшення загального часу знаходження матеріалів досудового розслідуван-

ня в експертній установі. 

В даній статті більш детально розглянемо перелік обʼєктів залізнично-

транспортної експертизи, необхідних для дослідження випадків крадіжок ма-

теріалів верхньої будови колії; травмування людей рухомим складом, його 

зіткнення з транспортними засобами під час виконання членами локомотив-

ної бригади поїзної і маневрової роботи. 

В силу різних причин за останній період часу збільшилась кількість 

крадіжок матеріалів верхньої будови колії. Слід зазначити, що основна про-

блема полягає не у матеріальних збитках, які зазнає залізниця, а у загрозі 

безпеці руху, яку може спричинити відсутність в колії викрадених матеріалів. 

Тому у даному випадку, за умови призначення залізнично-транспортної екс-

пертизи, органами досудового розслідування експертам на вирішення слід 

поставити питання стосовно технічного стану у якому перебувала залізнична 

колія після викрадення конкретних матеріалів верхньої будови і чи відпові-

дала колія у даному технічному стані вимогам безпеки руху. 

Оскільки, як показала практика судової залізнично-транспортної екс-

пертизи, найчастіше трапляються викрадення елементів проміжних і стико-

вих скріплень, то для того, щоб відповісти на ці питання експерту необхідно 

знати технічну характеристику даної ділянки колії, а саме. 

1. У випадку викрадення елементів проміжних скріплень: 
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– тип рейок, скріплення; 

– епюру шпал (кількість шпал на 1 кілометрі); 

– встановлену швидкість руху поїздів на даній ділянці; 

– розташована колія у прямій чи кривій ділянці. Якщо в кривій, то не-

обхідно вказати параметри кривої; 

– тип і кількість викрадених елементів. Важливе значення має чи еле-

менти викрадено підряд, чи вибірково. 

2. У випадку викрадення елементів стикових скріплень: 

– тип накладок; 

– встановлену швидкість руху поїздів на даній ділянці; 

– тип і кількість викрадених елементів. Важливе значення має чи еле-

менти викрадено з одного стика, чи різних. 

– Необачність громадян та нехтування елементарними правилами без-

печної поведінки на обʼєктах залізничного транспорту, зокрема, на коліях та 

поблизу них, призводить до значної кількості травмувань, у том числі зі 

смертельними наслідками [5]. Найчастіше причинами нещасть стають поспіх, 

неуважність самих потерпілих. Серед пішоходів під колеса поїздів часто по-

трапляють особи, які перебувають у нетверезому стані. Трапляються випадки 

засинання людей у нетверезому стані на коліях, що призводить до різного 

роду важких травм, в тому числі несумісних із життям. Почастішали випад-

ки, коли до нещасть призводила неуважність громадян через розмови по мо-

більних телефонах та прослуховування музики через навушники під час пе-

ретину колій. Також часто люди переходять колії у невстановлених місцях 

або відразу після проходу поїзда, не пересвідчившись, що по сусідніх коліях 

не їдуть інші поїзди. Окрім того, нерідко громадяни знаходяться занадто 

близько до краю залізничної платформи під час проходження повз неї поїзда, 

що також є небезпечним порушенням правил поведінки на обʼєктах заліз-

ничного транспорту. До травмувань також призводить зухвалість і недисци-

плінованість водіїв автотранспорту, які намагаються перетнути залізничні 

переїзди при заборонних сигналах чи обʼїхати закриті шлагбауми. Такі водії 

створюють загрозу не лише власному життю і здоровʼю, а й пасажирам та 

членам локомотивних бригад. 

При дослідженні даних випадків ЗТП експертам необхідно встановити 

фактичні дії членів локомотивної бригади та потерпілих, що в свою чергу до-

зволить визначити відповідність чи невідповідність цих дій вимогам норма-

тивних документів, причину ЗТП, можливості її запобігання членами локо-

мотивної бригади та іншими учасниками ЗТП. Для цього необхідна наявність 

ряду документів, а саме: 

1. швидкостемірна стрічка поїзда (оригінал або якісна копія) в добу на-

стання ЗТП або касету електронного локомотивного швидкостеміра ком-

плексного локомотивного пристрою безпеки (КЛУБ); 

2. довідка про забезпечення поїзда гальмами форми ВУ-45; 

3. у випадку відмови гальм поїзда — Акт їх контрольної перевірки; 
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4. натурний лист поїзда форми ДУ-1 (для вантажних поїздів), форми ДУ-

1Л (для пасажирських поїздів); 

5. повздовжній план та профіль ділянки колії на якій сталася ЗТП та ін-

формація стосовно типу колії (безстикова чи ланкова); 

6. інформація стосовно встановленої швидкості руху на даній ділянці колії; 

7. інформація щодо видимості, яка встановлена при огляді місця події чи 

відтворенні обставин та обстановки ЗТП; 

8. метеорологічна довідка в добу із зазначенням погодних умов у час на-

стання ЗТП; 

9. протоколи, акти, пояснення, які відображають фактичні дії потерпілого; 

10. у випадку, якщо дана ЗТП трапилась в межах залізничного переїзду, 

то окрім перелічених вище документів необхідно надати витяг з Технічного 

паспорта дистанції колії (форма АГУ-4) таблиця 15 стосовно видимості, яка 

відкривається машиністу при наближенні до переїзду, технічні характеристи-

ки переїзду. При наявності переїзної сигналізації вказати у якому стані вона 

перебувала; 

11. у випадку настання ЗТП у межах станції необхідно надати технічно-

розпорядчий акт станції (ТРА). 

На жаль, типів ЗТП і причин їх настання є багато, тож аналіз обʼєктів 

залізнично-транспортної експертизи є матеріалом для написання ще не одної 

статті. 
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ОБЪЕКТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КАК 

ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА) 

О. Б. Ковальчук 

Проанализировав существующие определения объектов экспертизы мы можем сде-

лать вывод, что объекты судебной железнодорожно-транспортной экспертизы — это ма-

териализованные источники и носители информации об обстоятельствах события, высту-

пающие в качестве доказательств по делу при выполнении заключения эксперта. Это 

означает, что в судебной железнодорожно-транспортной экспертизе именно объекты яв-

ляются источниками и носителями различной и разноаспектной информации, содержа-

щейся в материалах досудебного расследования. 
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Автор отмечает, что часто при формировании указанных материалов значительная 

часть информации, содержащей данные, необходимые для решения поставленных экспер-

ту вопросов, не включается. Это связано со спецификой сбора необходимой информации, 

основанного на знании нормативной документации, действующей на железнодорожном 

транспорте. 

В данной статье предложен перечень объектов, которые должны представляться 

для исследования железнодорожно-транспортной экспертизы в случае краж материалов 

верхнего строения пути; травмирования людей подвижным составом; его столкновения с 

другими транспортными средствами при выполнении членами локомотивной бригады по-

ездной и маневровой работы. 

Поскольку, как показала практика судебной железнодорожно-транспортной экспер-

тизы, среди общего количества краж материалов верхнего строения пути чаще всего слу-

чаются похищения элементов промежуточных и стыковых скреплений, в данной статье 

автор указывает перечень технических параметров пути, необходимый для исследования 

этих случаев. 

Также автором предоставлено четкий перечень нормативных документов, необхо-

димых для установления фактических действий членов локомотивной бригады и постра-

давших при исполнении железнодорожно-транспортных экспертиз в случаях травмирова-

ния людей подвижным составом, его столкновения с другими транспортными средствами 

при выполнении членами локомотивной бригады поездной и маневровой работы. 

OBJECTS OF FORENSIC RAILWAY-TRANSPORT EXPERTISE AS A SOURCE 

OF OBTAINING EVIDENCE (EXPERTʼS CONCLUSIONS) 

O. Kovalchuk 

Having analyzed the existing definitions of the objects of examination, we can conclude 

that the objects of the railway-transport expertise are materialized sources and media of 

information about the circumstances of the event, acting as evidence in the case when the 

expertʼs conclusion is being fulfilled. This means that in the forensic railway-transport expertise, 

the facilities are the sources and bearers of various and diverse information contained in the 

materials of the pre-trial investigation. 

The author notes that often in the formation of these materials, a significant part of the 

information containing the data necessary to solve the questions posed to the expert is not 

included. This is due to the specifics of the collection of the necessary information based on the 

knowledge of the regulatory documentation that operates on the railway transport. 

In this article, a list of the necessary objects of the forensic railway-transport expertise for 

the investigation of cases of thefts of materials of the upper structure of the track is considered; 

traumatizing people by rolling stock, its collision with other vehicles when the members of the 

locomotive crew train and shunting work. 

Since, as the practice of the forensic railway-transport expertise has shown, among the 

total number of thefts of materials on the upper structure of the track, abductions of the elements 

of intermediate and butt fasteners occur most often, in this article the author indicates the list of 

technical parameters of the path necessary for the investigation of these cases. 

The author also provided a clear list of the normative documents necessary to determine 

the actual actions of the members of the locomotive crew and those who suffered during the 

forensic railway-transport expertise in cases of traumatizing people by rolling stock, its collision 

with other vehicles when the members of the locomotive crew train and shunting. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БОКОВИХ РАМ ВІЗКІВ 

ВАГОНІВ У ВИПАДКУ ЇХ ЗЛАМУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ 

ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНИХ ЕКСПЕРТИЗ 

Стаття присвячена дослідженню залізнично-транспортних пригод у випадку руй-

нування бокових рам візків вантажних вагонів. Відмічається, що існує безліч факторів, 

які можуть вплинути на руйнування бокових рамах візків вантажних вагонів. Основними 

серед них є: швидкість руху вагона, завантаженість вагона, стан колії, технічний стан 

вагона.  

 

 

У звʼязку зі збільшенням кількості судових залізнично-транспортних 

експертиз з причин сходу вантажних вагонів через злам бокових рам їх візків 

виникає необхідність у більш детальному дослідженні даного питання. 

Як відомо, бокова рама візка вантажного вагона є складною і важливою 

литою деталлю, від надійної роботи якої значною мірою залежить безпека 

руху. Оцінка її напруженого стану повинна виконуватися з високою точніс-

тю, так як недостатня міцність бокової рами може створити загрозу безпеці 

руху поїздів, а зайва — збільшить масу цієї, зазвичай необресоренної частини 

вагона, що призведе як до збільшення витрат на виробництво, так і до додат-

кового динамічному впливу на букси, колеса і рейкову колію [1]. 

За результатами аналізу експлуатації бокових рам було доведено, що 

бокові рами мають низку експлуатаційних і конструктивних недоліків, най-

більшу кількість бокових рам бракують через тріщини. Загалом через тріщи-

ни і ливарні дефекти відбуваються близько 80 % зламів бокових рам. Най-

більш навантаженою та небезпечною зоною є зона внутрішнього кута буксо-

вого прорізу (від 90 % до 100 % зламів відбулось у цій зоні). Під час прове-

дення випробувань на втому бокових рам за чинними методиками було вияв-

лено тріщини в зонах нижнього кута ресорного прорізу, на похилому поясі, 

близько 70 % зруйнувань деталей відбулось у внутрішньому куті буксового 

прорізу [1]. 

Можливими причинами погіршення ситуації з руйнуванням бокових 

рам є [1, 2, 3]: 

1. Підвищення динамічної завантаженості через погіршення режимів 

роботи системи гасіння коливань візка. При цьому, як показали дослідження 

АО «ВНИИЖТ», можливе підвищення амплітуди напружень в зоні R55 на 

20–25 %, що само по собі призводить до скорочення терміну служби бокової 
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рами у 2–3 рази і в сукупності з іншими факторами може сприяти виникнен-

ню існуючої негативної ситуації із зламами. 

2. Перехід від двотаврової конструкції консольної частини до конс-

трукції з коробчастим перерізом. Двотаврова конструкція під час забігання 

бокових рам працює як пружно-деформований гасник коливань, тоді як ко-

робчаста конструкція більш жорстка, в результаті чого напруження від зги-

нальних та крутильних моментів передасться в зону R55 [2, 3]. 

3. Підвищення динамічної завантаженості зони R55 також може бути 

викликано зміненими умовами експлуатації вантажних вагонів в цілому і віз-

ка зокрема [4]. До факторів, що впливають на зміну умов експлуатації, і, як 

наслідок, завантаженості візка, відносяться: 

– підвищене щодо проектної для візка ЦНИИ-ХЗ, а потім і для візка 

18–100 осьове навантаження (23.5 тс проти 22 тс); 

– істотно більш висока поперечна і вертикальна жорсткість колії за ра-

хунок двократного за останні 10 років збільшення частки ділянок колії на за-

лізобетонних шпалах і впровадження нових типів рейкових скріплень; 

– збільшення за останні 10 років середньої ваги брутто вагона на 5–

10 % і ваги поїзда. 

4. Ще один фактор, що потенційно викликає зміну динамічної заванта-

женості зони R55 бокової рами, це ряд модернізацій візка 18–100 і його ана-

логів. Введення зносостійкої планки виключає нерівномірний знос опорної 

поверхні і зменшує сили опору подовжньому переміщенню буксового вузла в 

буксовому прорізі. Коробчастий переріз буксового прорізу істотно збільшує 

його жорсткість і при поздовжніх ударах буксового вузла (наприклад, при 

гальмуванні) в консольну частину бокової рами напруження перерозподіля-

ються в зону R55, що деякою мірою знижує втомну міцність бокової рами. 

5. Застосування деяких з технологічних прийомів при виплавленні ви-

кликає прискорену кристалізацію розплаву в зоні R55 і можуть бути причи-

ною виникнення нових типів дефектності, таких як усадочна мікропорис-

тість. Цей тип дефектності в даний час не виявляється при контролі литва на 

заводах-виробниках, але, потенційно, може бути причиною різкого зниження 

опору металу, виникненню і розвитку тріщини. 

Слід відзначити, що основною відмінністю бокових рам, що були ви-

пущені раніше, є конструкція їх консольної частини (буксового прорізу), яка 

виконана у вигляді двотавра. Буксовий проріз бокових рам, що випускаються 

зараз, має вигляд коробки [5]. 

Зазначені конструкції мають суттєву відмінність у жорсткості консоль-

них частин бокових рам. Ця принципова відмінність в конструкції бокової 

рами була впроваджена наприкінці 90-х років конструкторами Уралвагонза-

воду (УВЗ). 

Дана зміна конструкції вплинула на перерозподіл напружень в бокових 

рамах візків. Двотавровий переріз консольної частини бокової рами працює, 

як пружно-деформований гасник крутних моментів, що виникають під час 
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критичних забігань бокових рам щодо один одного, та відповідних кутових 

переміщень колісних пар в буксовому прорізі. Крім того, розробники даної 

конструкції візка передбачили і те, що перехід двотаврового перерізу в короб-

ку, припадає на середину опорної поверхні буксового прорізу, тобто менш 

навантажену під час штатної роботи, зону [6]. 

Двотаврова конструкція в штатних режимах експлуатації була більш 

гнучкою, більш «податливою» в горизонтальній площині, мала слабо наван-

тажене місце, яке компенсувало дію згинальних моментів від колісних пар. 

Але у разі критичних забігань бокових рам та дії позаштатних згинальних і 

крутних моментів в зоні зміни перерізів виникали втомні тріщини, при цьому 

тріщини в зоні R55 виникали дуже рідко. Надійність конструкції забезпечу-

валася тим, що тріщини не мали швидкого подальшого розвитку в штатних 

режимах, тому, що зона лежить на буксі та виявляється слабо навантаженою. 

Тріщини отримували розвиток протягом тривалого часу в експлуатації, що 

дозволяло виявляти їх під час планових ремонтів. 

Періодична поява втомних тріщин в зоні зміни перерізів консольної 

частини бокової рами вимагала посилення цієї зони. Для вирішення пробле-

ми наприкінці 90-х років конструкторами Уралвагонзаводу (УВЗ) було за-

пропоновано здійснити перехід від двотаврового перерізу консольної части-

ни до перерізу у вигляді коробки [6]. 

При цьому зона дійсно була посилена, але вся консольна частина боко-

вої рами стала більш жорсткою, рівноміцною, втратила можливість працюва-

ти, як пружно-деформований гасник згинальних і крутних моментів. Уся не-

погашена енергія згинальних і крутних моментів через жорстку в горизон-

тальній площині коробку стала передаватися в зону внутрішнього кута бук-

сового прорізу (R55) [6]. 

Крім того, зʼєднання перемичкою вертикальних стінок коробки в зоні 

технологічного вікна також сприяє підвищенню жорсткості консольної час-

тини бокової рами. Під впливом штатних та позаштатних згинальних і крут-

них моментів в зоні внутрішнього кута буксового прорізу, конструктивно пе-

ретвореного в один великий концентратор напружень, здійснюється накопи-

чення втомлених пошкоджень, які в подальшому при незначних дефектах 

литва, неметалевих включеннях, мікропорах, в місцях рисок від інструменту 

після очищення та після механічної обробки, перетворюються у макротріщи-

ни [6]. 

При дослідженні технічного стану бокових рам візків вагонів слід вра-

ховувати вплив системи експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, 

а саме: перевантаження, сходи вагонів за межами магістральних шляхів на 

заводських коліях, про які відсутня офіційна інформація, порушення правил 

формування та розформування вантажних составів із застосуванням гірок 

(перевищення швидкості співударяння), екстрені гальмування, необґрунто-

вана заміна вузлів і деталей візків на старі, з меншим залишковим ресурсом, 

порушення правил огляду та освідчення. Застосування в конструкції візка 
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частин та деталей (пружного комплекту, фрикційного клина) з відхиленням 

нормованих характеристик сприяє підсиленню комплексного впливу нега-

тивних факторів на швидкість розповсюдження тріщини [6]. 

Також неврахованими залишаються багато інших факторів, які знач-

ною мірою впливають на швидкість розвитку тріщини: швидкість руху ваго-

на, завантаженість вагона, стан колії і т.і. Іншими словами, на бокову раму 

вагона зі справними гасниками коливань, але при більшому завантаженні і 

вищій швидкості руху можуть діяти більші динамічні зусилля, ніж на бокову 

раму з несправними гасниками при невеликих швидкостях руху і неповному 

завантаженні вагона. 

Проте, встановити, який з вищенаведених факторів мав основний вплив 

на руйнування бокової рами візка досить важко без відповідних методик. Для 

того, щоб більш точного встановити причину зламу боковини при проведенні 

судових залізнично-транспортних експертиз слід виконувати її розрахунки на 

міцність, будувати математичну модель вагона для встановлення впливу від-

хилень конструкції вагона та колії. Тому проведення судових залізнично-

транспортних експертиз у випадках зламу бокових рам візків вантажних ва-

гонів на даний час досить тривалий і трудоємкий процес. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БОКОВЫХ РАМ ТЕЛЕЖЕК 

ВАГОНОВ В СЛУЧАЕ ИХ ИЗЛОМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНЫХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

А. В. Батиг 

В статье проанализированы основные факторы, влияющие на разрушение боковых 

рам тележек грузовых вагонов. 
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В работе отмечено, что боковая рама тележки грузового вагона является сложной и 

важной литой деталью, от надежной работы которой зависит безопасность движения. 

По мнению автора, при исследовании технического состояния боковых рам те-

лежек вагонов следует учитывать влияние системы эксплуатации, технического обслужи-

вания и ремонта, а именно: перегрузки, сходы вагонов за пределами магистральных дорог 

на заводских путях, о которых отсутствует официальная информация, нарушение правил 

формирования и расформирования грузовых составов с применением горок (превышение 

скорости соударения), экстренные торможения, необоснованная замена узлов и деталей 

тележек на старые, с меньшим конечным ресурсом, нарушение правил осмотра и освиде-

тельствования. Применение в конструкции тележки частей и деталей (пружинного ком-

плекта, фрикционного клина) с отклонением нормированных характеристик способствует 

усилению комплексного воздействия негативных факторов на скорость распространения 

трещины в боковой раме тележки грузового вагона. 

Также следует учитывать влияние на развитие трещин в боковой раме тележки ва-

гона скорость его движения, загруженность, а также техническое состояние пути. Это свя-

зано с тем, что при большей загрузке и высокой скорости движения могут действовать 

большие динамические усилия, чем на боковую раму с неисправными фрикционными га-

сителями колебаний при небольших скоростях движения и неполной загрузке вагона. 

Оценить степень влияния указанных неисправностей на скорость развития тре-

щины трудно из-за отсутствия соответствующих методик. 

Предлагается для более точного установления причин излома боковины при прове-

дении судебных железнодорожно-транспортных экспертиз выполнять ее прочностные 

расчеты, строить математическую модель вагона для того, чтобы более точно оценить 

влияние отклонений конструкции вагона и пути. 

STUDY OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE SIDE FRAMES  

OF THE WAGONSʼ TRUCKS IN THE CASE OF THEIR BREAKING UNDER  

THE CONDUCTION OF THE FORENSIC RAILWAY TRANSPORT EXPERTISE 

A. Batih 

The article analyzes the main factors affecting the destruction of the side frames of 

freight wagonsʼ trucks. 

It is noted in the paper that the side frame of the freight car carriage is a complex and 

important cast piece, the safety of movement depends on reliable operation of it. 

In the opinion of the author, in examining the technical condition of the side frames of the 

wagonsʼ trucks, one should take into account the influence of the operation, maintenance and 

repair system, namely: overloads, wagons outside the main roads on factory roads, which are not 

officially reported, violation of rules for the formation and disbanding of freight compositions 

with the use of slides (exceeding the speed of the collision), emergency braking, unreasonable 

replacement of the units and parts of the trucks with old ones, with less final resource, 

counterfeit, violation of rules of inspection and certification etc. The use of spares and parts in 

the wagonʼs truck construction with deviation (spring set, friction wedge) contributes to 

strengthening the complex effect of negative factors on the propagation speed of the crack in the 

side frame of the freight wagon. 

It also is necessary to take into account the development of cracks in the side frame of the 

wagonʼs truck the speed of its movement, congestion, as well as the technical condition of the 

railway track. This is due to the fact that with greater loading and high speed of movement, 

greater dynamic forces can act than on the side frame with faulty friction vibration dampers at 

low speeds and incomplete loading of the wagon. 
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Due to the lack of appropriate techniques it is difficult to assess the degree of influence of 

these faults on the rate of crack development. 

For more precise determination of the causes of the fracture of the sidewall during the 

conduct of judicial railway and transport expertise it is suggested to perform its strength 

calculations, build a mathematical model of the car in order to more accurately assess the 

influence of deviations in the design of the wagon and the railway track. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ БЕЗПЕКИ РУХУ ПРИ НАСТАННІ 

ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД У СУДОВІЙ 

ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ 

Стаття присвячена аналізу праць вітчизняних та закордонних вчених, в яких до-

сліджуються питання оцінки безпеки від сходу коліс з рейок. Розглянуто та проаналізо-

вано аналітичні умови вкочування гребеня колеса на головку рейки при проведенні судових 

залізнично-транспортних експертиз. 

 

 

Взаємодія колії та рухомого складу в процесі експлуатації є однією з 

найважливіших проблем залізничного транспорту України. 

Одним з показників взаємодії колії і рухомого складу, не виконання 

якого веде до порушення безпеки руху, а саме до сходу рухомого складу, є 

умова забезпечення стійкості проти вкочування гребеня колеса на головку 

рейки. 

Однак слід зазначити, що на теперішньому етапі розвитку судової за-

лізнично-транспортної експертизи відсутні методичні рекомендації щодо ви-

значення критеріїв безпеки руху на залізничному транспорті. Існуюча шкала 

граничних значень динамічних показників, за якою оцінюється стійкість від 

сходу рухомого складу з рейок, не достатня для оцінки безпеки руху і не вра-

ховує технічний стан і індивідуальні параметри ходових частин екіпажів та 

рейкової колії [1]. У звʼязку з цим існує необхідність аналізу критерію стій-

кості кінематичної пари «колесо-рейка». 

Понад сто років тому, в 1908 році, М. Надалем [2] був запропонований 

спосіб визначення співвідношення діючих на колесо сил, при якому схід ко-

леса з рейки не відбувається. 

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза 
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Вихідним положенням колеса при цьому вважається таке, при якому 

його поверхня кочення піднялась над головкою рейки, і колесо контактує з 

рейкою тільки в точці, яка розташована на конічній частині гребеня. Прийня-

то, що схід колеса з рейки не відбудеться, якщо співвідношення прикладених 

до колеса сил — горизонтальної поперечної  і вертикальної  (при дії мак-

симальної сили сухого тертя ) буде таким, що гребінь відносно рейки 

буде ковзати вниз (рис. 1). 

 

Рис. 1. Сили, що діють в точці контакту при ковзанні гребеня вниз відносно головки рейки 

Зазначена вище умова виражається наступною нерівністю: 

     (1) 

де  — коефіцієнт тертя;  — нормальна реакція рейки в точці контакту; 

 — кут нахилу твірної гребеня до горизонталі. 

Однак, у задачі Надаля розглядається окремо взяте колесо і не береться 

до уваги, що в процесі сходу колісна пара котиться по рейках, а не просто 

видавлюється із колії. Також передбачається, що всі діючі на колесо сили 

проходять через одну точку, хоча в дійсності це не так. 

В роботі [3] автор пропонує звернути увагу на те, що сили  і  діють 

не в точках дотику коліс з рейками, а прикладені на буртик шийки осі (сила 

Y ) і на шийки осі розглянутої колісної пари (сила ). 

У звʼязку з цим автор рекомендує використовувати схему, яка на його 

думку, враховує дію всіх сил і пар, що впливають на умову сходу колеса з 

рейки (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема сил прикладених до колісної пари 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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У даній роботі автор своєю новою формулою показує, що «критичне», 

або «максимально допустиме» значення відношення поперечної сили до вер-

тикального навантаження, що припадає на шийку осі колісної пари з боку 

колеса, яке вкочується є величиною змінною, яка залежить від відношення 

вертикальних навантажень, що припадають на шийки осі колісних пар. 

     (2) 

де ,  — коефіцієнти. 

Подальший розвиток теорії безпеки від сходу колеса з рейки був наве-

дений у таких роботах, як [4, 5, 6, 7, 8]. Слід зазначити, що в цих роботах, в 

основному, розглядався стан граничної рівноваги колісної пари. 

В роботі [5] при вирішенні задачі були отримані аналітичні вирази не-

обхідної і достатньої умови вкочування гребеня колеса на головку рейки. 

Аналітичний вираз необхідної умови було знайдено із нерівності, що конста-

тує втрату рівноваги колісної пари, яка перебуває під дією зовнішніх наван-

тажень. 

Аналітичний вираз достатньої умови було отримано шляхом вирішення 

неоднорідного диференціального рівняння, що описує траєкторію руху точки 

взаємодії поверхонь катання гребеня і рейки в процесі вкочування. 

В роботі [9] вирішення задачі проведено з використанням рівнянь ста-

тики. При цьому передбачається, що в разі втрати рівноваги колісна пара 

буде переміщатися тільки в напрямку, перпендикулярному осі колії. Рух же 

вздовж осі не розглядається; отже, не враховуються і сили тертя ковзання, що 

виникають в цьому напрямку. Крім того, складові сил тертя ковзання, що ви-

никають в поздовжньому і перпендикулярному до осі колії напрямках, ви-

значені в найзагальнішому вигляді і не можуть бути використані для прак-

тичного застосування. 

Проблемі сходу колеса з рейки присвячена робота В. Ф. Кондратьова 

[10], в якій пропонується вихідну систему сил, що діють на колісну пару, 

привести до більш простої, еквівалентної системи. Для цього достатньо при-

вести систему заданих сил до центру ваги колісної пари і розглянути голов-

ний вектор і головний момент цих сил. В даній роботі автор розрізняє колісні 

пари за режимом руху та досліджує вплив цього фактора на процес сходу. 

В роботі [11] формулюється енергетичне трактування вкочування коле-

са на головку рейки. На думку авторів роботи [11], це можливо тоді, коли кі-

нетична енергія руху, яка припадає на колісну пару, перевершує ту роботу 

сил, що виникають в контакті поверхонь гребеня і колеса, яку вони здійсню-

ють при підйомі на висоту гребеня. На думку авторів роботи [11], запропоно-

вана схема оцінки запасу стійкості враховує вплив основних факторів, що 

спричиняють виникнення аварійного стану. 

В роботі [12] авторами обговорюються деякі логічні суперечності, які 

стосуються критеріїв вкочування колеса на головку рейки. 

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза 
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Вони вважають, що при логічному підході значення  має визначатися 

з фактичних геометричних умов сходу колеса з рейки, встановлених в ре-

зультаті вирішення трьохвимірної нелінійної задачі кочення колеса по рейці. 

Наприклад, можна вважати, що граничним являється стан системи, коли кон-

такт між гребенем і рейкою відбувається в крайній точці прямолінійної ді-

лянки профілю гребеня колеса. При цьому задаючи певний коефіцієнт запа-

су, перейти до визначення відповідного співвідношення . 

В роботі [13] порівнюються північноамериканський, британський і 

європейський підходи щодо оцінки безпеки руху. Автори приходять до 

висновку, що британські та європейські критерії містять граничні значення 

сил, які передаються від екіпажу на колію. Північноамериканський підхід 

не обмежує максимальні сили, що діють на колію, а обмежує статичні на-

вантаження. 

У Британському підході є обмеження і на вертикальні, і на горизон-

тальні сили, а в європейському — тільки на горизонтальні поперечні. 

В чинній нормативній літературі [14] при оцінці сходу колеса з рейки 

пропонується використовувати «коефіцієнт запасу стійкості проти вкочуван-

ня колеса на головку рейки». При цьому вважається, що у випадку, коли зна-

чення цього коефіцієнта менше одиниці, колісна пара може зійти з рейок. 

Однак, при виведенні цього критерію не враховувалися багато факторів, в 

тому числі і такі як кут набігання колісної пари і тривалість дії сил. 

Слід відмітити, що в роботі [15] для визначення умови безпеки від 

сходу колісної пари з рейки автор пропонує розглядати не схід одного 

окремо взятого колеса, а колісної пари в цілому, причому приймати її як 

тверде тіло. При цьому необхідно розглянути можливий рух колісної пари 

при ковзанні в вертикальній поперечній площині гребеня колеса, яке набі-

гає на головку рейки. 

Також слід відмітити підходи д. т. н. Сокола Е. М., які використову-

ються при проведенні судових залізнично-транспортних експертиз [16]. 

Необхідно зазначити, що колесо, яке рухається по зовнішній рейці, 

взаємодіє з рейкою двома точками. Перша — це точка взаємодії поверхонь 

кочення рейки і бандажа; друга — точка взаємодії поверхні гребеня і бокової 

робочої грані рейки. 

Отже, момент часу, в який реакція рейки в першій точці взаємодії стає 

рівною нулю, можна розглядати як початок вкочування гребеня колеса на го-

ловку рейки. 

Рух колісної пари розглядається як складний, також як сукупність по-

ступального руху разом з центром мас і сферичного руху навколо центру мас 

(рис. 3). 

Дослідження руху колісної пари проводиться з використанням чоти-

рьох систем координатних осей. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Рис. 3. Рух колісної пари при вкочування колеса на головку рейки 

де ,  — динамічні навантаження на колеса колісної пари;  — рамна сила; 

 — власна вага колісної пари; , , ,  — реакції рейкових повер-

хонь. 

Рух колісної пари під дією прикладених до неї сил описується систе-

мою диференціальних рівнянь, вирішення яких дозволяє аналітично визначи-

ти умови сходу з рейок рухомого складу при вкочуванні гребеня колеса на 

головку рейки. 

Автор даної роботи зазначає, що для вкочування гребеня колеса на го-

ловку рейки потрібне виконання як мінімум двох умов: необхідної та достат-

ньої. 

Аналітичний вираз необхідної умови вкочування гребеня колеса на го-

ловку рейки має вигляд: 

      (3) 

де  — фактичне навантаження на колесо;  — навантаження на колесо 

при якому починається процес вкочування. 

     (4) 

де  — статичне навантаження на вісь колісної пари;  — радіус 

колеса;  — вага колісної пари;  — рамна сила. 

Виконання необхідної умови ще не означає факт сходу рухомого скла-

ду, так як колісна пара, здійснюючи рух в показаному на рис.3 напрямку від-

ліку кута , не вкотившись на поверхню кочення головки рейки, може поча-

ти рух у зворотному напрямку. Тому потрібно ще перевіряти виконання до-

статньої умови вкочування колеса колісної пари на головку рейки. 

Вважається, що схід з рейок рухомого складу є здійсненим фактом, 

якщо колісна пара зорієнтується таким чином, що гребінь колеса вже знахо-

диться на поверхні кочення головки рейки (рис. 4). 

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза 
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Рис. 4. Достатня умова вкочування колеса на головку рейки 

Таким чином достатня умова вкочування колеса на головку рейки 

прийме наступний вигляд: 

   (5) 

де  — значення кута, при якому гребінь колеса вже знаходиться на 

поверхні кочення головки рейки; – висота, на яку має піднятися колесо, 

щоб його гребінь опинився на поверхні кочення головки рейки. 

На думку Сокола Е. М., вирішення задачі сходу колісної пари шляхом 

вкочування колеса на головку рейки слід проводити з використанням рівнянь 

динаміки. Це повʼязано з тим, що основними причинами аварій і сходів є, пе-

редусім, відхилення в стані рейкової колії і ходових частин рухомого складу 

від норм їх утримання. Також, з іншого боку, мають місце обставини, 

повʼязані з недоліками конструкції ходових частин екіпажів, які безпосеред-

ньо не викликають схід, але є причинами розвитку динамічних процесів, які 

призводять до підвищеного силового впливу рухомого складу на колію і, 

зрештою, викликають його схід. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, питання стосовно визначення оцін-

ки безпеки від сходу колеса з рейки є актуальним і має важливе значення для 

забезпечення безпеки руху рухомого складу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ПРОИСШЕСТВИЯ В СУДЕБНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ 

А. В. Батиг 

А. Я. Кузышин 

Взаимодействие пути и подвижного состава является одной из важнейших проблем 

железнодорожного транспорта Украины. 

Задачи, решаемые при исследовании взаимодействия пути и подвижного состава, 

способствуют, прежде всего, решению такого важного вопроса, как определение условий 

безопасного движения поездов. 

В связи с внедрением в Украине современного подвижного состава скорость дви-

жения пассажирских поездов на железных дорогах Украины неизменно увеличилась. При 

этом большое значение приобретают научные исследования вопроса устойчивости дви-

жения подвижного состава в прямых и кривых участках пути. 

На основе этого впервые была проведена систематизация работ отечественных и 

зарубежных ученых, посвященны вопросу оценки безопасности от схода колеса с рельса с 

учетом задач, которые возникают при проведении судебных железнодорожно-

транспортных экспертиз. 

Систематизация работ отечественных и зарубежных ученых в оценке устойчивости 

подвижного состава позволит более точно оценить важность всех методов и подходов, 

выявить их недостатки и преимущества, позволит сделать рекомендации по совершенст-

вованию метода оценки устойчивости рельсовых экипажей на железных дорогах Украи-

ны. Правильное определение оценки безопасности от схода колеса с рельса позволит ре-

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза 
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шить одну из важнейших проблем на железнодорожном транспорте, а именно — обеспе-

чение безопасности движения рельсовых экипажей, как на этапе проектирования, так и в 

процессе их эксплуатации. 

Следовательно, подытоживая вышесказанное, решения задачи схода колесной пары 

путем вкатывания колеса на головку рельса следует проводить с использованием уравне-

ний динамики. Это связано с тем, что основными причинами аварий и сходов является, 

прежде всего, отклонения в состоянии рельсового пути и ходовых частей подвижного сос-

тава от норм их содержания. Также, имеют место обстоятельства, связанные с недостат-

ками конструкции ходовых частей экипажей, которые непосредственно не вызывают сход, 

но являются причинами развития динамических процессов, которые приводят к повышен-

ному силовому воздействию подвижного состава на путь и в конечном итоге вызывают 

его сход. 

INVESTIGATIONS OF MOVEMENT SAFETY CRITERIONS IN THE EVENT 

OF TRANSPORT ACCIDENT IN THE FORENSIC RAILWAY  

TRANSPORT EXPERTISE 

A. Batih 

A. Kuzyshyn 

The interaction of the track and the rolling stock is one of the most important problems of 

Ukraineʼs railway transport. 

The tasks to be performed when investigating the interaction of the track and the rolling 

stock contribute, first of all, to the solution of such an important issue as determining the 

conditions for the safe movement of trains. 

In connection with the introduction of modern rolling stock in Ukraine, the speed of 

passenger trains on the Ukrainian railways has steadily increased. At the same time, scientific 

research on the stability of rolling stock in direct and curved sections of the road acquires great 

importance. 

Based on this, for the first time, the work of domestic and foreign scientists was 

systematized on the issue of safety assessment from the derailment of the wheel from the rail, 

taking into account the tasks that arise during the conduct of the forensic railway transport 

expertise.  

The systematization of the work of domestic and foreign scientists in assessing the 

stability of rolling stock will allow us to more accurately assess the importance of all methods 

and approaches, identify their shortcomings and advantages, and make recommendations for 

improving the method for assessing the stability of rail vehicles on Ukrainian railways. The 

correct definition of the safety assessment from the derailment of the wheel from the rail will 

solve one of the most important problems in railway transport, namely, ensuring the safety of the 

movement of rail vehicles, both at the design stage and during their operation. 

Therefore, summing up the foregoing, the solution of the problem of the wheel pair 

retreat by rolling the wheel onto the rail head should be carried out using the equations of 

dynamics. This is due to the fact that the main causes of accidents and gatherings are, first of all, 

deviations in the condition of the track and running parts of the rolling stock from the norms of 

their maintenance. Also, on the other hand, there are circumstances related to the deficiencies in 

the design of the running parts of the crews, which do not directly cause a derailment, but are the 

causes of the development of dynamic processes that lead to increased force of the rolling stock 

on the way and, finally, cause its derailment. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СХОДУ ВАГОНІВ  

У СУДОВІЙ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ 

У даній статті проведено аналіз виконання необхідної та достатньої умови вко-

чування колеса колісної пари на головку рейки, які використовуються при проведенні судо-

вих залізнично-транспортних експертиз. 

 

 

На розвантаження колеса колісної пари рухомого складу впливають ба-

гато факторів, основними з яких є: несправності елементів верхньої будови 

колії, елементів ходових частин рухомого складу, а також поздовжні сили, 

які виникають в поїзді при службовому чи екстреному гальмуванні [1]. 

Досвід виконання судових залізнично-транспортних експертиз випад-

ків сходів з рейок рухомого складу при вкочуванні гребеня колеса на головку 

рейки показав, що перераховані вище чинники діють, як правило, в сукупнос-

ті, але величина їх впливу в розвантаженні колеса, що вкочується, різна. Вра-

хування цього є важливим при вирішенні основної задачі експертизи — роз-

криття механізму залізнично-транспортної пригоди. 

Зустрічаються випадки, коли розвантаження колеса, що вкочується на 

головку рейки, відбувається при дії тільки одного із факторів. Наприклад, 

якщо при сході з рейок поїзд знаходився в розтягнутому стані, а несправності 

елементів ходових частин рухомого складу були відсутні, то причинами роз-

вантаження колеса, що вкотилося на головку рейки, стали несправності еле-

ментів верхньої будови колії. 

Нерівності рейкових ниток є джерелами вимушених коливань надре-

сорної будови рухомого складу, які в кінцевому випадку приводять до виник-

нення динамічних навантажень на його елементи і залізничну колію. При 

цьому для визначення вказаних динамічних навантажень використовується 

система диференціальних рівнянь. Дана система описує рух надресорної бу-

дови рухомого складу по перекосам під дією прикладених до неї сил (рис. 1). 

Для сходу вагона з рейок необхідне виконання двох умов — необхідної 

та достатньої. 

Аналітичний вираз необхідної умови вкочування гребеня колеса на го-

ловку рейки має вигляд [2]: 

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза 
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      (1) 

де  — фактичне навантаження на колесо; — навантаження на колесо, при 

якому розпочинається процес вкочування. 

Навантаження на колесо, при якому розпочинається процес вкочування 

визначається за виразом: 

      (2) 

де  — статичне навантаження на вісь колісної пари;  — відстань 

від точки прикладання сили  до середнього кола кочення другого колеса; 

 — радіус колеса;  — вага колісної пари; — відстань між колами кочення 

коліс;  — відстань між точками прикладання сил  та ;  — рамна 

сила [3]. 

 

Рис. 1. Розрахункова схема силової взаємодії колії та рухомого складу при прохо-

дженні перекосу 

В процесі руху по нерівностях колії навантаження  і  змінюються 

від деякого мінімального (при розвантаженні) до деякого максимального 

(при перевантаженні) значень. При цьому, якщо навантаження , яке припа-

дає на одне колесо, досягає мінімального значення , то навантаження  

яке діє на друге колесо, в то й же час досягне максимального значення . 

Величини 1Р  і 2.Р знаходяться відповідно: 

 (3) 

 (4) 

де  — розвантаження колеса 1 при наявності перекосу в рейковій колії. 

Рамна сила визначається за формулою: 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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 (5) 

На (рис. 2) покажемо випадок виконання необхідної умови вкочування 

колеса на головку рейки. 

Виконання необхідної умови вкочування не обовʼязково призводить до 

сходу рухомого складу, оскільки колісна пара може почати рух в зворотному 

напрямку не вкотившись на поверхню кочення рейки. Тому необхідно пере-

вірити виконання достатньої умови вкочування гребеня колеса колісної пари 

на головку рейки (рис. 3). 

 

Рис. 2. Перевірка необхідної умови вкочування колеса на головку рейки 

 

Рис. 3. Перевірка достатньої умови вкочування колеса на головку рейки 

Для цього необхідно: 

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза 
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1. Визначити величину  і нанести на графік пряму  (рис. 2). 

2. Побудувати залежність  (рис. 2). При максимальному розван-

таженні  визначити величину ; зафіксувати моменти часу  і 

, в які ; визначити проміжок часу  протягом якого 

. 

3. Вважати навантаження на колеса  і  в проміжку часу  постійним і 

рівним ,  (  — вага вагона, яка припадає на 

одну колісну пару). 

4. Використовуючи достатню умову, визначити час  який необхідний 

для вкочування гребеня колеса на поверхню кочення головки рейки 

(рис. 3). 

Для визначення часу  необхідно побудувати графік функції: 

 (6) 

де  — час;  — половина відстані між кругами кочення коліс. 

Порівнявши величини  і , можна зробити висновок, що якщо 

, то достатня умова сходу з рейок виконується, а якщо , то дос-

татня умова сходу вагона з рейок не виконується. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СХОДА ВАГОНОВ В СУДЕБНОЙ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

А. Я. Кузышин 

О. В. Джус 

Неровности рельсовых нитей являются источниками вынужденных колебаний на-

дрессорного строения подвижного состава, что в конечном итоге приводят к возникнове-

нию динамических нагрузок на его элементы и железнодорожный путь. Если динамичес-

кая нагрузка оказывается меньше чем статическая, то происходит разгрузка исследуемого 

элемента, а если больше — перегрузка этого элемента. 

При движении экипажа по плавным синхронным неровностям, доминирующее 

влияние на разгрузку колеса осуществляют подпрыгивание и галопирование, а при дви-

жении по плавным несинхронным неровностям — боковое качание в совокупности с бо-

ковым выносом кузова. 

При этом для определения указанных динамических нагрузок используется систе-

ма дифференциальных уравнений. Данная система описывает движение надрессорного 

строения подвижного состава по перекосам под действием приложенных к ней сил. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Определение влияния высоты перекоса на исполнение условий вкатывания колеса 

на головку рельса позволяет приблизиться к решению общей задачи судебной железнодо-

рожно-транспортной экспертизы. 

Однако, как было сказано ранее, выполнение необходимого условия вкатывания не 

обязательно приводит к сходу подвижного состава, поскольку колесная пара может начать 

движение в обратном направлении, не вкатившись на поверхность качения рельса. Поэто-

му необходимо проверить выполнение достаточного условия вкатывания гребня колеса 

колесной пары на головку рельса. 

С использованием необходимого и достаточного условий вкатывания колеса на го-

ловку рельса можно установить диапазоны скоростей, при которых может произойти сход 

подвижного состава с рельсов при наличии перекоса рельсовых нитей определенной ве-

личины. Также можно получить значение скорости движения поезда, при которой про-

исходит больше всего разгрузка колеса вагона в кривом участке пути с имеющимся пере-

косом. 

Полученные зависимости могут быть использованы для установления безопасного 

интервала скоростей движения поездов на участках пути с перекосами определенной ве-

личины и при проведении судебных железнодорожно-транспортных экспертиз. 

INVESTIGATION OF DERAILMENT OF WAGONS IN FORENSIC  

RAILWAY-TRANSPORT EXPERTISE 

A. Kuzyshyn 

О. Dzhus 

The unevenness of the rail threads are the source of the forced vibrations of the 

superstructure of the rolling stock, which ultimately lead to the emergence of dynamic loads on 

its elements and the railway track. If the dynamic load is less than static, then the element under 

test is unloaded, and if more there is the overload of this element. 

When moving the crew through smooth synchronous roughness, the dominant effect on 

the discharge of the wheel is by bouncing and galloping. When moving along smooth non-

synchronous unevenness, lateral swinging in conjunction with the lateral removal of the body. 

In addition, the system of differential equations is used to determine these dynamic loads. 

This system describes the movement of the super-bearing structure of the rolling stock on the 

oblique setting under the action of the forces applied to it. 

Establishing the influence of the height of the inclination in accordance with the 

conditions of rolling the wheel on the head of the rail allows you to approach the solution of the 

general task of the forensic railroad transport expertise. 

However, as has been said before, the fulfillment of the necessary rolling conditions does 

not necessarily result in the derailment of the rolling stock, since the wheel pair can start to move 

in the opposite direction without slipping onto the surface of the rolling of the rail. Therefore, it 

is necessary to check the fulfillment of the sufficient condition for rolling the wheel rim of the 

wheel pair onto the rail head. 

With the use of the necessary and sufficient condition for rolling the wheel on the rail 

head, it is possible to set ranges of speeds at which the rolling stock from the rails may occur if 

there is a distortion of the rail threads of a certain value. It is also possible to obtain the value of 

the speed of the train, at which the most is the unloading of the wheel of the car in the curve 

section of the path with the existing bias. 

The obtained dependencies can be used to establish a safe interval of speeds of trains on 

sections of the road with distortions of a certain magnitude and in conducting forensic railway-

transport expertise. 

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза 
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МОЖЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В ЕКСПЕРТНІЙ ПРАКТИЦІ 

Розглянуто можливості, проблеми та перспективи розвитку та використання су-

часних інформаційних систем з метою оптимізації судово-експертної практики. 

Розширення сфери застосування методів математики, кібернетики та 

інформатики, їх проникнення в галузь криміналістики потребують глибоких 

науково-теоретичних та експериментально-практичних досліджень. Адже 

специфіка криміналістичних обʼєктів потребує спеціально розроблених ме-

тодів і окремих методик. В умовах розбудови інформаційного суспільства 

для ефективного розвитку криміналістики на основі застосування засобів та 

методів інформатики на часі розробка низки питань загальнотеоретичного, 

методологічного, правового, організаційно-управлінського характеру тощо. 

Одним із напрямів підвищення рівня ефективності та обʼєктивізації до-

казування є використання сучасних методів і технічних засобів. Н. І. Климен-

ко відзначає, що не всі різновиди природно-наукових, технічних та кримі-

налістичних засобів потребують детальної регламентації у нормах кримі-

нального процесуального законодавства. 

Одночасно з розвитком науково-технічного прогресу почали виникати 

проблеми щодо правомірності використання у розслідуванні нових технічних 
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розробок. З цього приводу існували різні думки. Так, А. А. Леві та М. О. Сели-

ванов вважали недоцільним надавати повний перелік у законі усіх допустимих 

при розслідуванні технічних засобів. На їх думку, технічні засоби, які базу-

ються на дійсно науковій основі, не можуть бути законними чи незаконними 

(незаконними можуть бути лише певні способи і цілі їх використання). 

Дійсно, розвиток криміналістики в умовах бурхливого науково-техніч-

ного прогресу забезпечує значне розширення можливостей використання 

технічних засобів і методів для збирання і дослідження інформації в процесі 

запобігання злочинам, їх розкриття та розслідування. На сучасному етапі 

вчені-криміналісти слушно почали вести мову не тільки про криміналістичну 

техніку, а й про технології. 

Відомо, що в процесі розслідування злочинів кожний факт потребує 

підтвердження та обґрунтування. Крім того, законність застосування того чи 

іншого засобу або методу передбачає використання технічних засобів, які за-

безпечують обʼєктивність — весь процес обробки інформації має бути пізна-

ним і науково обґрунтованим. Зовнішнім проявом наукової спроможності 

технічного засобу є точність, істинність результатів його застосування. Кри-

терієм обʼєктивності нового методу чи технічного засобу в судово-слідчій ді-

яльності може також бути перевірка їх практикою. 

Сьогодні вже не викликає сумнівів можливість використання компʼю-

терних технологій як засобу фіксації вербальної інформації. Цей процес ви-

конує і контролює людина, а підготовлений документ, роздрукований на твер-

дому носії (папері), засвідчується у передбаченому законом порядку. Але, 

коли в компʼютер вводять інформацію, наприклад, у вигляді прямих відобра-

жень, можуть виникати питання про обʼєктивність фіксації і передачі інфор-

мації, що відіграє суттєву роль при вирішенні питання про допустимість вико-

ристання конкретних технічних засобів у криміналістичній діяльності. 

Відомо, що зберігання і обробка інформації в компʼютері відбувається 

в цифровій формі. Можна отримати тверду копію зображення (чи текстового 

документа), що є суттєвим для засвідчення інформації, яка має доказове зна-

чення. Можливість такої обробки в певному сенсі ставить знак рівності між 

засвідченням інформації, відбитої в протоколі, і, наприклад, фотографічними 

зображеннями, отриманими з використанням компʼютерних технологій. 

Вимоги до науково-технічних засобів, застосовуваних в криміналісти-

ці, були сформульовані В. І. Гончаренком. На його думку, розроблювані за-

соби мають: відповідати сучасному рівню розвитку науки і техніки, зважати 

на перспективу розвитку певної галузі; бути універсальними, малогабарит-

ними, простими у керуванні, зручними для транспортування; бути уніфікова-

ними; пристосованими для використання в лабораторних і польових умовах 

без шкоди для точності і достовірності отриманих результатів. Очевидно, що 

компʼютерні технології цілком відповідають окресленим вимогам. 

Разом із широким упровадженням інформаційних технологій у право-

охоронну діяльність субʼєкти цієї діяльності дедалі частіше працюють з ін-

Розділ 5. Судова компʼютерно-технічна та телекомунікаційна експертиза



  

332 

 

формацією, представленою в електронній формі. На жаль, такі обʼєкти одно-

значно не віднесені до якогось із конкретних видів доказів. Тому питання 

зʼясування ролі і місця електронних цифрових обʼєктів у кримінальному 

процесі є актуальним та потребує вирішення. 

М. А. Сильнов вважає, що питання про правомірність використання 

того чи іншого технічного засобу в доказуванні має вирішуватися законодав-

цем диференційовано, зважаючи на ефективність, ступінь захищеності ре-

зультатів застосування тих чи інших технічних засобів. 

Питання ймовірності фальсифікації інформації виникали по мірі впро-

вадження нових технологій її фіксації (кінозйомка, звуко- та відеозапис). Є 

вони і сьогодні при впровадженні компʼютерних технологій. Дійсно, існує 

можливість випадкової чи навмисної підробки компʼютерної інформації. 

Очевидно, що наявність в матеріалах кримінальної справи твердої копії до-

кумента (протоколу), оформленої з дотриманням процесуальної форми, за-

безпечуватиме перевірку її достовірності. 

Слід зазначити, що останнім часом зʼявилось нове поняття — «елек-

тронні докази» (але ніяк не «віртуальні докази», як їх почали називати деякі 

автори). Робота з доказами такого виду потребує застосування спеціальних 

знань. Фахівці Національної академії внутрішніх справ продовжують роботу 

над низкою відповідних методичних рекомендацій. Крім того, здобуття таких 

доказів має свою специфіку та складності. Тому до Верховної Ради України 

було направлено низку пропозицій щодо змін у національному законодавстві, 

зокрема, КПК України, які б врегулювали відносини між провайдерами та 

правоохоронними органами (в рамках Конституції України та КПК України) 

в частині надання та отримання доказів в електронній формі. 

Сьогодні при проведенні різних видів криміналістичних досліджень 

широко застосовують компʼютерну техніку. Спеціалізовані компʼютерні про-

грами використовують при проведенні різних видів судових експертиз, для 

автоматизації ведення криміналістичних обліків тощо. 

Нами програмне забезпечення експертної криміналістичної діяльності 

було класифіковано таким чином: програми для автоматизації пошуку кри-

міналістичної інформації; програмні продукти, що дозволяють автоматизува-

ти процес виявлення та дослідження ознак обʼєктів; спеціальні програми для 

оцінки виділених ознак різноманітних обʼєктів дослідження; програми, що 

дозволяють автоматизувати процес складання експертного висновку. Крім 

того, було зазначено, що наведена класифікація не претендує на абсолютну 

безумовність та повноту, тому у подальшому вона може бути доповнена й 

удосконалена. 

Дійсно, з огляду на сучасність слід погодитися з Ю. О. Мазниченко, 

який класифікує інформаційні технології за напрямами їх використання в 

експертній практиці: на автоматизовані системи для техніко-криміналістич-

ного забезпечення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, а також 

автоматизовані системи для судово-експертних досліджень. 
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У свою чергу він у першій групі виділяє АРМи та експертні системи 

для вирішення криміналістичних завдань у «польових» умовах, а також ав-

томатизовані системи для ведення криміналістичних обліків. 

У другій групі — АРМи та програмно-апаратні комплекси з різних на-

прямів досліджень: дактилоскопія (АДІС «Дакто-2000», «Сонда»); судова ба-

лістика («Таис-03»); відеофоноскопія («Теорема», «Цифра2», «Phonograf»; ПАК 

для техніко-криміналістичного дослідження документів («ТЭД-34», «Регула» 

тощо). 

Разом з тим, на наш погляд, у сучасних умовах класифікувати спеціалі-

зовані програмні продукти на певні види, роди іноді достатньо складно. Зо-

крема, до якого виду віднести програмні продукти — автоматизовані дакти-

лоскопічні інформаційні системи (АДІС) «Дакто-2000», «Сонда» тощо? З од-

ного боку — це системи для ведення автоматизованого дактилоскопічного 

обліку, з іншого — автоматизовані системи, програмно-апаратні комплекси 

для проведення експертних дактилоскопічних досліджень. Тому, у певних 

випадках розподіл вказаного спеціалізованого програмного забезпечення на 

класи, види та підвиди є достатньо умовним. 

Одними з перших активно застосовувати компʼютери в процесі про-

ведення судових експертиз почали експерти-почеркознавці для диферен-

ціації досліджуваних обʼєктів, близьких за характеристиками рухів; для 

формалізованого опису почеркових обʼєктів; визначення варіаційності по-

черку, дослідження його кількісних характеристик з метою встановлення 

авторства тощо. 

Надалі компʼютери почали застосовуватися для аналізу зображень в 

портретно-ідентифікаційних дослідженнях. У судово-автотехнічній експер-

тизі зʼявились компʼютеризовані методики моделювання та аналізу механіз-

му дорожньо-транспортних подій, встановлення місця зіткнення автомобілів, 

оцінки дорожніх ситуацій тощо. 

В криміналістичній експертизі матеріалів, речовин та виробів компʼю-

тери застосовуються для кількісної обробки результатів рентгенофазового, 

спектрального та лазерного мікро-спектрального аналізів при дослідженні 

лакофарбових покриттів транспортних засобів; при експертному дослідженні 

нафтопродуктів хроматографічним методом; для визначення групової належ-

ності малих кількостей паливно-мастильних матеріалів за спектрами погли-

нання в ультрафіолетовій та видимій зонах спектра; для визначення інфор-

мативності виділених ознак ґрунтів; при створення автоматизованих систем 

та банків даних розпізнавання лікарських речовин. 

Другий напрям використання компʼютерів в судовій експертизі — 

створення автоматизованих інформаційно-пошукових систем з окремих видів 

експертиз: системи «Метали», «Волокно», «Марка», «Папір», «Помада». На 

відміну від натурних колекцій такі банки даних легко тиражувати; вони мо-

жуть функціонувати як автономно, так і будучи вбудованими у вимірюваль-

но-обчислювальні комплекси. 
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Третій напрям — це системи аналізу зображень. До них відносяться 

програми, що дозволяють проводити діагностичні та ідентифікаційні дослі-

дження: дактилоскопічні, трасологічні, портретні, складання композиційних 

портретів. 

Четвертим напрямом є програмні комплекси або окремі програми для 

здійснення допоміжних розрахунків за відповідними формулами та алгорит-

мами, зокрема, при проведенні автотехнічних, бухгалтерських, балістичних 

експертиз. 

Пʼятий напрям використання компʼютерів в судовій експертизі — це 

розробка та використання програмних комплексів для автоматизації підго-

товки висновку експерта. Прикладом таких програм є автоматизована 

експертна система «Автоекс», де закладені основні формули автотехнічних 

досліджень. 

Більш досконалі системи підтримки прийняття рішень функціонують у 

діалоговому режимі. Експерт відповідає на запитання, що задає система; 

якщо автоматизована методика дозволяє на основі відповідей зробити одно-

значний висновок, він складається автоматично. У будь-якому разі остаточне 

рішення приймає експерт. До таких компʼютерних систем відносяться: «Кор-

тик», «Еврика», «Балекс», «Наркоекс» тощо. 

Сьогодні фактично кожен вид судової експертизи у тій чи іншій мірі 

автоматизовано. А рівень автоматизації з кожним днем підвищується. 

Автоматизація почеркознавчої експертизи. Одним з шляхів підвищен-

ня обʼєктивності і достовірності отриманих результатів при аналізі почерко-

вих обʼєктів є розробка цілком автоматизованої системи виділення ідентифі-

каційних ознак, що дозволяють позбавитися ручних операцій і використову-

вати більш складні достовірні ознаки — інтегральні, невізуальні, кількісні. 

Крім того, при автоматизованому підході зʼявляється можливість аналізувати 

значно більший обсяг інформації про обʼєкт, що також підвищує обʼєктив-

ність і достовірність результату. 

При автоматизованому дослідженні почеркових обʼєктів похідні дані 

можуть бути представлені у двох формах: оригінали рукописів і підписів на 

паперовому носії, а також рукописи і підписи в електронній формі, що вво-

дяться із сканера чи створюються за допомогою пірʼяних пристроїв вводу типу 

сенсорного планшета. Принципова різниця почеркових обʼєктів, введених 

через пірʼяний пристрій, полягає у можливості дослідження часового розгор-

нення траєкторії письма, а також характеристик натиску почеркових обʼєктів. 

В середині 90-х років XX століття у Білоруському НДІ проблем кримі-

нології, криміналістики і судових експертиз були розроблені програмні засо-

би, які дозволяють досліджувати почеркові обʼєкти за допомогою сенсорного 

планшета «Wacom» для отримання моделей почеркових обʼєктів, які містять 

часові і натискові характеристики. 

Приблизно у ті ж самі часи в Україні (м. Київ) була створена програма 

«Почерк», призначена для автоматизованого експертного дослідження почер-
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ку. Програма містить: загальну методичну схему вирішення почеркознавчих 

завдань; особливості ідентифікаційного дослідження рукописних і цифрових 

записів; особливості дослідження рукописних текстів, виконаних умисно 

зміненим почерком; наслідування почерку іншої особи, шкільному почерку; 

наслідування друкованих типографських шрифтів; дослідження рукописів, 

виконаних незвично пишучою (лівою) рукою; особливості ідентифікаційного 

дослідження підписів; вирішення питання про справжність підпису; виявлен-

ня при проведенні експертизи обставин, що сприяли вчиненню правопору-

шень; причини помилкових висновків при проведенні судово-почеркознав-

чих експертиз. 

Програма «Oldman» була розроблена в КНДІСЕ, є експертною систе-

мою, призначеною для встановлення віку виконавця підпису, виповненого 

від імені особи літнього чи похилого віку. Відповівши на поставлені запи-

тання, експерт за допомогою програмного комплексу робить висновок щодо 

виконавця підпису на документі (нині в КНДІСЕ розроблено нову версію цієї 

програми). 

В свій час у Білорусії була розроблена автоматизована система побудо-

ви психологічного портрета особи за почерком. Для автоматичного виділення 

ознак почерку використовувалася технологія системи «Manuscript». Визна-

чення залежності між ознаками почерку та психологічними властивостями 

особи з математичної точки зору інтерпретувалася як задача прогнозування. 

З метою зменшення похибки прогнозування була використана багатошарова 

нейронна мережа. 

При виконанні судово-почеркознавчої експертизи багато часу витрача-

ється на складання тексту висновку (почеркознавча експертиза відрізняється 

підвищеним обсягом тексту експертного висновку із-за значної кількості 

ознак і багатоваріантності почеркознавчих ситуацій). Розроблений АРМ екс-

перта-почеркознавця призначений для автоматизованого описання традицій-

них графічних обʼєктів: текстів, коротких записів і підписів, виконаних як у 

звичайних, так і у незвичайних умовах. 

Крім вказаних компʼютерних програм, існували й інші програми та 

комплекси, призначені для автоматизації почеркознавчої експертизи, зокре-

ма: «Роза»; «Ирис»; «Мак»; «Change»; «Lefth»; «Age sex». 

Автоматизація судових балістичних досліджень. Слід зазначити, що 

судово-балістична експертиза існує вже майже два століття. Ідентифікаційні 

ознаки — сліди, що залишені механізмом зброї на стріляних гільзах і кулях, 

були вивчені на початку другого десятиліття ХХ сторіччя, були також сфор-

мовані методики порівняльного дослідження. А винахід у 20-х роках порів-

няльного мікроскопу дозволив завершити створення технічної бази балістич-

ної експертизи. 

У подальшому стрімкий розвиток компʼютерних технологій дозволив 

на початку 90-х років розробляти автоматизовані балістичні ідентифікаційні 

комплекси. Практичне застосування таких комплексів за кордоном, а потім і 
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вітчизняними правоохоронцями засвідчило такі їх переваги, як висока швид-

кість проведення експертних досліджень, наочність даних, можливість відда-

леного доступу до інформації тощо. 

Одною з головних технічних проблем при розробці балістичних ком-

плексів було створення пристрою для запису у памʼять компʼютера цифрових 

зображень бокових поверхонь куль і донців гільз з відповідною дозвільною 

спроможністю і контрастом. Треба було відтворювати зображення одного 

обʼєкта на різних пристроях з урахуванням особливостей тіньової картинки 

мікрорельєфу, забезпечити відсутність втрат інформації при запису зобра-

жень деформованих обʼєктів тощо. Ці проблеми було вирішено за допомогою 

автоматизованих балістичних ідентифікаційних комплексів (АБІК). 

Найбільш відомими сьогодні АБІК є такі: «IBIS»; «Drug Fire»; «Кон-

дор»; «ТАИС»; «Арсенал»; «Баліст»; «БИПАК». 

У 1998 р. фахівцями НДЕКЦ ГУ МВС України в м. Києві було створе-

но лазерну автоматизовану систему для проведення судових балістичних до-

сліджень «Рикошет». Практика використання цього апаратно-програмного 

комплексу засвідчила його високу ефективність. Зокрема, значно скоротився 

час сканування кулі, який складає не більш ніж 2,5 хв. У 2006 р. АБІС 

«ТАИС» було впроваджено в експертних підрозділах МВС України. 

АБІК «IBIS» є базовою системою в Канаді, США та деяких інших краї-

нах, вона широко застосовується у 26 країнах світу. Фактично «IBIS» — це 

комплексна лабораторія, яка дозволяє збирати, зберігати та аналізувати дані 

балістичної експертизи в цифровій формі, проводити порівняльний аналіз 

цих даних, працювати у мережевому режимі з іншими подібними системами. 

Система виконується у декількох конфігураціях. Зокрема, «Ibis Hub» — пов-

ністю укомплектована лабораторія, а «Ibis mobile» — це портативна система 

для введення та обробки даних безпосередньо на місці події, у «польових» 

умовах. 

Крім того, відомий лазерний АБІК «Рикошет» (Україна), призначе-

ний для: отримання високоякісних електронних зображень бокових і тор-

цевих поверхонь куль, гільз та інших обʼєктів обертання; автоматизації ба-

лістичних досліджень слідів і трас на зображеннях; збереження інформації 

у базі даних для подальшого використання; складання експертних виснов-

ків і їх виведення на друк; підготовки ілюстративних матеріалів за резуль-

татами досліджень. 

Одна з проблем широкого впровадження автоматизованих балістичних 

ідентифікаційних комплексів у експертну практику є їх поки-що досить ви-

сока коштовність. Разом з тим, аналіз світового і вітчизняного досвіду щодо 

тенденцій розвитку судової балістики свідчить про те, що альтернативи АБІК 

у найближчому майбутньому не немає. Навіть існуючі сьогодні розробки 

значно підвищують ефективність балістичної експертизи та надають експер-

ту широкі можливості, обумовлені цифровою формою запису зображень до-

сліджуваних обʼєктів. 
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Автоматизація дактилоскопічних експертних досліджень. Ідея вико-

ристання відбитків пальцевих узорів з метою ідентифікації злочинців уперше 

була висловлена У. Гершелем та Г. Фолдсом у середені ХІХ століття. Анг-

лійський фізіолог Г. Фолдс у 1880 р. він висловив думку про можливість 

ідентифікації злочинців за відбитками пальців. В кінці 80-х років ХІХ століт-

тя англійський вчений Ф. Гальтон створив наукову систему кримінальної ре-

єстрації — дактилоскопію. 

Криміналістичні дактилоскопічні обліки функціонують у ДНДЕКЦ 

МВС України та НДЕКЦ з метою використання дактилоскопічної інформації 

для розкриття і розслідування злочинів. 

В основному робота з дактилоскопічними обліками полягала у перевір-

ці відбитків пальців осіб, підозрюваних у вчиненні конкретних злочинів за 

масивами слідотек. Перевірка вилучених з місць нерозкритих злочинів слідів 

рук за масивом дактилоскопічних картотек практично не велася. Недостатня 

ефективність пошуку за дактоформулами підтверджувалася і низьким показ-

ником встановлених осіб непізнаних трупів (біля 8–12 %). 

Крім того, сам процес дактилоскопіювання являв собою достатньо тру-

домістку процедуру. Спроби автоматизувати процес дактилоскопічного по-

шуку здійснювалися у колишньому СРСР ще з 60-х — 70-х років ХХ століття. 

Лише на початку 90-х років минулого століття зʼявилися, напевно — 

перші вітчизняні розробки автоматизованих систем в сфері дактилоскопічних 

досліджень. Це програми «Холмс» та «Дактаузор». Однак ці програми не міс-

тили відеовводу чи сканеру і, по суті, були напівавтоматизованими система-

ми, тому нині являють інтерес лише в історичному аспекті. 

Відомі також такі автоматизовані системи ідентифікації пальцевих від-

битків, як «Дактоексперт», «Cogent» (США), «Nec» (Японія), «Дермолог» 

тощо. Зокрема, остання АДІС у 1992–1997 роках використовувалась в екс-

пертно-криміналістичних підрозділах ОВС України. 

Сьогодні інформаційні технології набули значного розвитку, сучасні 

компʼютери мають високу швидкість дії та здатні зберігати величезні обсяги 

інформації, створені унікальні логічні пристрої для швидкого введення і об-

робки графічної інформації. Все це свідчить про необхідність створення на 

загальнодержавному і територіальному рівнях сучасних централізованих 

АДІС за прикладом індустріально розвинених країн світу. 

Щодо закордонного досвіду, то Федеральна дактилотека у м. Вашинг-

тоні (США) вже у 1972 р. нараховувала 202 млн. документів. На дактилоско-

пічному обліку ФБР перебувають службовці державних установ, особовий 

склад збройних сил, емігранти і ряд інших категорій осіб. Кількість дактило-

карт на осіб, що являють собою оперативний інтерес для поліції, становив 

біля 25 млн. 

Перші АДІС були встановлені у ФБР у 1972 р. З 1973 р. почала діяти 

автоматизована система в Канадській Королівській кінній поліції, у 1978 році 

повідомили про створення АДІС LX-39 Бюро стандартів США та АДІС 
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«CIFS». Роком пізніше була впроваджена в експлуатацію Міннесотська 

автоматична система пізнання відбитків пальців «Mafin». 

Другий, більш прогресивний напрям був повʼязаний з використанням 

автоматичного сканувального пристрою. Таку систему «Finder» запропону-

вала фірма «Рокуелл Інтернешнл», а фірма «Макдональд Дуглас Корп.» і 

«Бейрд Атомік Інк» розвивали методи оптичного розпізнавання відбитків 

пальців. Фірмою «Сперрі Ренд» пропонувалися голографічні методи. Цей 

напрям отримав застосування в пропускних системах. 

У 1976 році зʼявилося повідомлення про систему «Printrak-250» фірми 

«Рокуел Інтернешнл», а у 1978 р. був запропонований довершений варіант 

цієї системи — «Printrak-2503». У 70-ті роки ця АДІС активно закуповувала-

ся в США, Канаді та Бразілії. Наприкінці 70-х років фірма «Ніппон електрик» 

(Японія) розробила систему «Afis-Nec», у 80-х роках вона досить активно 

удосконалювалася і вважалася кращою в світі. 

У середині 90-х років у МВС Франції був затверджений пʼятирічний 

план повної компʼютеризації. Особлива увага приділялася процесу автомати-

зації дактилоскопічних обліків. У цей час в МВС Франції була впроваджена 

автоматизована система «Morfo», розроблена фірмою «Морфо-Систем» 

спільно з «IBM», яка дозволяла ідентифікувати підозрюваного за декілька 

хвилин за слідами та відбитками пальців. 

Слід зазначити, що сьогодні одним із лідерів світових програмно-

технічних комплексів для дактилоскопії вважається система «Sherlock» (фір-

ма «Siemens»). 

У країнах СНД до розвʼязання цього питання впритул підійшли напри-

кінці 80-х — на початку 90-х років минулого століття. Однак у звʼязку з від-

мінностями, що традиційно склалися в способах фіксації слідів рук і отри-

мання відбитків на дактилокартах, а також через високу вартість імпортних 

систем, у чистому вигляді ці АДІС в наших країнах не застосовувалися. Ук-

раїна, Росія, Білорусія та інші країни СНД пішли шляхом розробки і впрова-

дження власних АДІС. 

У ГІЦ МВС колишнього СРСР розробки АДІС велися з 1970 р. Після 

початку конверсії оборонної промисловості в країнах СНД велися численні 

(більш двадцяти) розробки найпростіших конфігурацій АДІС на базі ПЕОМ. 

Одночасно велися й розробки пристроїв введення типу «Сканер» або 

телекамера (трубка або ПЗС-матриця). Сьогодні для сканерів відбитків 

пальців рук використовуються ємкісні, оптичні, термічні та електромаг-

нітні сенсори. 

Перші АДІС проходили апробацію в експертних підрозділах та удоско-

налювалися. Пізніше практично всі МВС держав СНД розробили типові ви-

моги до АДІС. У підсумку найбільших успіхів добилися Росія та Білорусія. Із 

систем, що найбільш добре зарекомендували себе на практиці, можна відзна-

чити: АДІС «Папілон» (м. Міасс), АДІС «Сонда» (м. Міасс), АДІС «DEX» 

(Київ-Москва), «Дакто 2000» (Мінськ-Москва). 
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Якщо в Росії АДІС з обсягом дактилокарт до 1 млн. можуть застосу-

ються тільки як регіональні системи, то в республіці Білорусь, використову-

ючи систему аналогічного класу, пішли далі. Там було створено Національну 

АДІС (НАДІС) на базі системи «Дакто-2000». 

На наш погляд, в Україні потрібна розробка законопроекту «Про дер-

жавну дактилоскопічну реєстрацію». Отримана дактилоскопічна інформація 

має значно сприяти розшуку зниклих безвісти. 

Отже, впровадження в правоохоронну діяльність передових АДІС є 

одним з найбільш актуальних і перспективних питань. Останнім часом в екс-

пертних підрозділах ОВС України функціонувало біля 10 різних видів і вер-

сій АДІС («Папилон», «Дактомат», «Монна Ліза», «Сонда», «Сонда+», 

«DEX», «УкрDEX» та ін.). Однак у звʼязку з різноманітністю технологій не 

здатні до повного обміну дактилоскопічною інформацією. 

Перша дактилоскопічна установка системи «DEX» була здійснена у 

РВВС Печерського району м. Києва. У 1992 р. система обробляла до 8 тис дак-

токарт і за сьогоднішніми показниками мала дуже скромні характеристики. У 

1993 р. на зміну першої версії системи прийшов мережевий комплекс для ЕКУ 

ГУВС м. Києва, який міг обробляти до 150 тис дактилокарт. Пристрої введен-

ня на базі вітчизняної камери змінили пристрої провідної японської фірми. 

За час роботи системи було розкрито чимало гучних і рядових кримі-

нальних справ. У 1998 році комплекс був рекомендований до впровадження в 

підрозділах МВС України. 

Останнім часом досить активно ведуться розробки в області автомати-

зованого розпізнавання відбитків пальців. Застосовуються різноманітні сис-

теми компʼютерного пошуку по накопиченим базам даних відбитків, які знач-

но підвищують ефективність роботи експертів-криміналістів. Одна з таких 

систем, заснована на розпізнаванні відбитків пальців — система «AFIS» 

(використовується у 15 штатах США). Застосування системи дозволяє підви-

щити рівень розкриття злочинів до 25%. 

Існують подібні системи і в країнах СНД. Так, в системі «Пошук» вико-

ристовується алгоритм кодування малюнку ліній за його інтегральними і 

частковими ознаками. МВС Республіки Білорусь використовує аналогічну за 

призначенням систему «Дактомат». 

У НДЕКЦ м. Севастополя з 1998 р. була впроваджена АДІС «Сонда». 

Версія АДІС «Сонда-7.0» впевнено функціонувала з масивами у базах даних 

до 1 млн дактокарт. Версія АДІС «Sonda Light» призначена для проведення 

ідентифікацій відбитків дактилокарт і слідів пальців, а також долонь рук. 

Функціонування АДІС «Дактоексперт», «Дермолог», «DEX» та інших 

відбувається схожим чином. Відбитки пальців рук вводяться за допомогою 

відеовводу чи сканеру, в процесі обробки можна змінити яскравість та кон-

трастність зображення відбитків. 

Надалі відбитки кодуються, визначається центр, тип візерунку та дель-

та, код відбитка записується у памʼять компʼютера. 

Розділ 5. Судова компʼютерно-технічна та телекомунікаційна експертиза
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На наш погляд, сьогодні в Україні виникла нагальна потреба створення 

Концепції дактилоскопічної реєстрації. 

Слід відзначити, що сьогодні базовою в Україні прийнято АДІС «Дак-

то-2000», яку впроваджено замість застарілих АДІС (зокрема, таких, як «Мо-

на Ліза», «DEX», «UkrDEX» та ін.). 

Продовжують удосконалюватися та розробляються нові апаратно-

програмні засоби АДІС. Зокрема, пристроїв введення відбитків пальців. Так, 

за даними ИТАР-ТАСС, нещодавно японська компанія «Міцубісі електрик» 

винайшла перший у світі спосіб безконтактного зняття відбитків пальців рук. 

Створено прилад, який зчитує візерунок папілярних ліній із зворотної сторо-

ни пальця. Зі сторони нігтя палець наскрізь просвічується променем, і відби-

ток знімається, навіть якщо зовні палець забруднений, травмований чи рель-

єф на подушечці умисно змінений (разом із спеціальною компʼютерною про-

грамою прилад буде коштувати біля 950 дол.). 

Автоматизація експертизи холодної зброї. Програма «Кортик» при-

значена для автоматизації складання висновку експерта при проведенні екс-

пертизи холодної зброї. 

Судово-автотехнічна експертиза. Судова експертиза обставин ДТП 

включає експертне дослідження дорожньо-транспортних ситуацій, розраху-

нок параметрів руху транспортних засобів, інших обʼєктів та пішоходів у 

ДТП, а також аналіз дій і можливостей водіїв. 

Слід відзначити програмно-апаратний комплекс «Вій», який впровадже-

но та широко використовується у експертно-криміналістичних підрозділах 

МВС України (сьогодні існує дві версії такого комплексу: «Вій-3» та «Вій-4»). 

Комплекс призначено для контролю справжності та встановлення но-

мерів агрегатів автомототранспорту; відновлення первинних номерів у разі 

недостатньої їх рельєфності (корозія, лакофарбове покриття тощо); встанов-

лення первинних номерів у разі виявлення факту їх зміни; виявлення техно-

логії зміни знаків номеру (комплекс успішно експлуатується в експертно-

криміналістичних підрозділах МВС України, Білорусії, Угорщини, Польші та 

Латвії (в Росії він відомий під назвою «Зоркий»)). 

Для ідентифікаційної перевірки номерів використовується також про-

грамно-апаратний комплекс «Регула-7505» (для криміналістичного дослі-

дження як автомобіля, так і супроводжувальних документів). Треба також 

згадати ефективну програму «Аvtovin», створену підприємством «Сантодор», 

яку успішно використовують експерти сервісних Центрів МВС України. 

Для обробки експериментальних даних, отриманих в результаті фізико-

хімічних і біологічних досліджень застосовуються обчислювально-вимірюваль-

ні комплекси, головне призначення яких — порівняння результатів досліджень 

з наявною в базах даних інформацією. Здійснити такі порівняння без ком-

пʼютерної техніки практично неможливо, оскільки масиви наявних баз даних 

сьогодні досить значні (зокрема, банк рентгенометричних даних «Фазан» для 

ренгенофазового аналізу містить відомості про 40 тис. кристалічних речовин). 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Як приклад можна навести АПК для проведення хроматографії, незамін-

ної при дослідженні чорнил, фарб, нафтопродуктів, синтетичних речовин, клеїв, 

спиртогорілчаних виробів та ін. Результатом хромотографічних досліджень є 

хроматограма. Саме так функціонує апаратно-програмні комплекси на базі 

газового хроматографа «Кристалл-2000» та «Купол-55» компанії «МикроЛаб». 

При дослідженні лакофарбових покриттів, паливно-мастильних матері-

алів, ґрунтів, частин будівельних матеріалів та інших речовин широко засто-

совується спектральний аналіз, який проводиться за оптичними факторами, а 

потім результати розшифровуються за допомогою вбудованих компʼютерів. 

До такої категорії відноситься рентгенофлуоресцентний спектрометр «Фо-

кус», який дозволяє визначати як елементний склад та вміст наймаліших 

концентрацій, так і локальні слідові речовини. 

Для виявлення, візуалізації, реєстрації та дослідження латентних слідів 

застосовуються автоматизовані лазерні криміналістичні комплекси «Кримі-

наліст» та «Холмс», призначені для виявлення латентних відбитків пальців 

рук, біологічних виділень людини, окремих мікрообʼєктів, слідів лікарських, 

наркотичних, вибухових речовин тощо. 

Слід відзначити також вузькоспеціалізовані ІПС з конкретних обʼєктів 

експертизи, призначені для докладного опису обʼєктів. Із подібних систем 

сьогодні використовуються такі ІПС: «Метали»; «Волокно»; «Марка»; «Взут-

тя»; «Папір»; «Помада». 

Автоматизація технічного дослідження документів (ТЕД). програмно-

апаратні комплекси «ТЕД-34», «Регула-4003» (4005) (Україна); 

Сучасний розвиток поліграфії та компʼютерної техніки, разом із рядом 

позитивних моментів, призвів до значного зростання кількості різноманітних 

підроблених документів: грошових знаків; цінних паперів; акцизних та плас-

тикових карток тощо. Саме тому питанням автоматизації проведення ТЕД 

приділяється значна увага. Зокрема, функціонують автоматизовані інформа-

ційно-довідкові системи «Абрис» та «Девиза-М», у яких накопичено масив 

підроблених грошових знаків. Згодом були розроблені різні електронні до-

відники валют з докладним їх описом, які сьогодні широко застосовуються 

як автономно, так і у складі спеціалізованих АПК. 

Сьогодні створені спеціалізовані АПК, які дозволяють з високим сту-

пенем імовірності виявляти фальсифікацію документів. Такі системи спроек-

товані на базі телевізійних систем і мають суттєві переваги у порівнянні з 

людським оком. Прилади широко застосовуються для отримання зображень 

обʼєктів у відбитому, косопадаючому, інфрачервоному світлі тощо, що до-

зволяє виявити підробку. 

Як приклади таких систем можна навести АПК «Експерт-К», а також 

автоматизовані системи «ПАК-1» та «Сезам», розроблені працівниками ла-

бораторії методів та засобів криміналістичних досліджень КНТУУ „КПІ“. 

Крім того, існує вітчизняний комплекс «Регула-4003» (4005) та біло-

руський відеоспектральний комплекс «ЕД-1100» для поглибленої експертизи 
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документів. Серед таких пристроїв слід відзначити мобільне АРМ «Регула-

8301» (Білорусія), яке призначене для зчитування даних з машинних доку-

ментів та оперативної криміналістичної оцінки їх справжності. 

Автоматизація відеофоноскопічної експертизи. Аналіз голосу і мови 

на слух хоча й дозволяє оцінювати багато індивідуальних особливостей, але 

все ж таки є досить субʼєктивним — компʼютер же забезпечує набагато 

обʼєктивнішу ідентифікацію. 

Варіантів програмного забезпечення для автоматизації фоноскопічних 

досліджень на світовому ринку сьогодні багато. Слід відзначити, зокрема, 

АРМ експерта-фоноскопіста «OTExpert», яке являє собою достатньо зручну 

систему автоматичної оперативної ідентифікації голосу. 

Автоматизація вибухотехнічної експертизи. Практика підривної спра-

ви базується на точному розрахунку маси вибухової речовини. Фахівці, 

користуючись формулами, можуть визначити марку, кількість вибухової ре-

човини, яка необхідна для руйнування різних матеріалів. При розслідуванні 

злочинів доводиться займатися задачами зворотного характеру. За виявлени-

ми на місці вибуху руйнуваннями треба визначити потужність заряду вибу-

хової речовини. Ці задачі можна вирішувати за допомогою розрахунків та 

відповідної програми «Руїна». 
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В. Г. Хахановский 
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Вместе с развитием научно-технического прогресса начали возникать проблемы 

относительно правомерности использования в расследовании новых технических разрабо-

ток. Изучив взгляды ряда ученых, автор считает, что вопросы о правомерности использо-

вания определенного технического средства в уголовном процессе должны решаться от-

дельно, с учетом эффективности, степени защищенности результатов использования тех 

или иных технических средств. 

Констатируется, что в последнее время появилось новое понятие — «электронные 

доказательства» (подчеркивается — не «виртуальные доказательства», как их начали 

называть некоторые авторы). Работа с доказательствами такого вида требует, как правило, 

использования специальных знаний. В Национальной академии внутренних дел продол-

жается робота над созданием ряда соответствующих методических рекомендаций. Кроме 

того, получение таких доказательств имеет свою специфику и сложности. Поэтому в Вер-

ховную Раду Украины было направлено ряд предложений относительно изменений в на-

циональном законодательстве. В частности, изменения в КПК Украины, которые бы уре-

гулировали отношения между провайдерами и правоохранительными органами (в рамках 

Конституции Украины и КПК Украины) в части выдачи и получения доказательств в 

электронной форме. 

Все программное обеспечение экспертной криминалистической деятельности 

предлагается классифицировать таким образом: программы для автоматизации поиска 

криминалистической информации; программные продукты, позволяющие автоматизиро-

вать процесс обнаружения и исследования признаков объектов; специальные программы 

для оценки выделенных признаков разнообразных объектов исследования; программы, 

позволяющие автоматизировать процесс составления заключения эксперта. Вместе с тем 

такая классификация не претендует на полную безусловность и полноту, в дальнейшем 

она может дополняться и совершенствоваться. 

Освещается процесс становления и развития зарубежных и отечественных про-

граммных продуктов, автоматизированных рабочих мест, программно-аппаратных ком-

плексов, возможности, недостатки и перспективы их использования при проведении от-

дельных видов судебных экспертиз: от почерковедения, дактилоскопии до взрывотехники. 

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF USING  

INFORMATION TECHNOLOGIES IN EXPERT PRACTICE 

V. Khakhanovskyi 

The possibilities, problems, prospects of development and use of modern information 

systems are considered for the purpose of optimization of forensic and expert practices. 

With the development of scientific and technological progress problems began to emerge 

regarding the legitimacy of the use of new technical developments in the investigation. After 

studying the views of scientists, the author believes that issues about the legitimacy of the use a 

certain technical option in the criminal process should be solved separately, taking into account 

the effectiveness, the degree of protection of the results. 

It is mentioned that recently has been appeared the new concept — «electronic evidence» 

(underlined — not «virtual evidence», as some authors began to call it). As a rule, working with 

such kind of evidence requires special knowledge. The National Academy of Internal Affairs 

continues to work for a series of relevant methodological recommendations. In addition, 

obtaining such evidence has its own specifics and complexity. Therefore, a number of proposals 

were made to the Verkhovna Rada of Ukraine regarding changes in the national legislation. In 

particular, changes in the Criminal Procedure Code of Ukraine that would regulate relations 

between providers and law enforcement agencies (within the framework of the Constitution of 

Ukraine and the CPC of Ukraine) in the part of issuing and obtaining evidence in electronic form. 
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All software of expert forensic activity is proposed to be classified in the following way: 

programs for automating the search for criminalistic information; software products that 

automate the process for detecting and researching the features of objects; special programs for 

evaluating the distinguished features of various research objects; programs that allow to 

automate the process of drawing up an expert opinion. At the same time, such a classification 

does not pretend to be completely unconditional and full; in the future it can be supplemented 

and improved. 

The next processes are highlighted: the formation and development of foreign and 

domestic software products, automated workplaces, software and hardware complexes, 

opportunities, disadvantages and prospects of their use in conducting separate types of forensic 

examinations: from handwriting, fingerprinting to explosive engineering. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТЕРМІНАЦІЇ VoIP ТРАФІКУ (РЕФАЙЛІНГУ), ПОБУДОВАНОГО 

НА БАЗІ МОДЕМІВ HUAWEI 

В цій статті містяться базові відомості щодо організації системи рефайлінгу 

(термінації VoIP трафіку), розглянуто необхідне для цього апаратне та програмне за-

безпечення. Стисло розглянуто загальновживане програмне забезпечення, яке використо-

вується для організації рефайлінгу. Вказане програмне забезпечення та наведена інструк-

ція до його використання для уникнення блокування обладнання з боку операторів стіль-

никового звʼязку. 

 

 
Під «рефайлінгом» розуміють підміну міжнародного трафіку на ло-

кальний, шляхом перенаправлення VoIP15 дзвінка з-за кордону в місцеву 
                                                         
15 IP-телефонія, (вимовляється «айпі-телефонія») — телефонний звʼязок по прото-

колу IP. Під ІР телефонією розуміється набір комунікаційних протоколів, технологій та 

методів, що забезпечують традиційні для телефонії набір номера, дозвон і двостороннє 

голосове спілкування, а також відео-спілкування по мережі інтернет або будь-яким іншим 

USB-хаби IP-мережами. Сигнал по каналу звʼязку передається в цифровому вигляді і, як 

правило, перед передачею перетворюється (стискається) для того, щоб видалити надли-

шок інформації та знизити навантаження на мережу передачі даних. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 



 

345 

 

GSM мережу, що правоохоронними органами трактується як порушення 

встановленого порядку маршрутизації (ст. 361 КК України). Виклик тарифі-

кується як місцевий, а різниця у вартості становить заробіток організаторів. 

Термін «рефайл» частіше використовується з негативним забарвлен-

ням. GSM оператори щорічно зазнають великих збитків внаслідок терміна-

ції16, які обчислюються в мільйонах доларів. Тому вони готові вкладати ве-

ликі суми грошей в розробку спеціальних програмних рішень, які відстежу-

ють рефайлінг. AntiFraud системи можуть бути аналітичними та на дозвон. 

Перші аналізують активність абонента в мережі, другі здійснюють дзвінки на 

номера, по відношенню до яких є підозри у термінації трафіку. При виявлен-

ні рефайлінга системи блокують абонентські номери. 

Бізнес в сфері термінації трафіку — надприбутковий, в місяць він може 

приносити прибуток близько $ 2000, при наявності мінімального комплекту 

обладнання — кількох VoIP шлюзів. Для старту потрібні мінімальні інвести-

ції, при цьому вкладені гроші швидко окупаються. В середньому знадобиться 

на це 2–6 місяців. 

Актуальність цієї статті повʼязана з тим, що відсутня методика прове-

дення експертиз та досліджень телекомунікаційного обладнання термінації з 

застосуванням модемів марки Huawei при здійснені правопорушень 

повʼязаних з підміною міжнародного трафіку на локальний, шляхом перена-

правлення VoIP дзвінка з-за кордону в місцеву GSM мережу. 

1. Апаратні засоби побудови телекомунікаційного вузлу термінації 

міжнародних дзвінків з застосуванням модемів марки Huawei. 

Для побудови телекомунікаційного вузлу термінації зазвичай викорис-

товують модеми «Нuаwеі» (див. рис. 1), SIM-картки операторів звʼязку, GSM-

шлюзи (див. рис. 2), USB-концентратори, персональні компʼютери, ноутбуки, 

нетбуки. 

 

Рис. 1 

                                                         
16  Під термінацією розуміється перенаправлення телефонного виклику з мережі 

VoIP у локальну або стільникову мережу телефонного звʼязку. 
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Рис. 2 

2. Програмні засоби побудови телекомунікаційного вузлу терміна-

ції міжнародних дзвінків з застосуванням модемів марки Huawei. 
Телекомунікаційний вузол термінації будують за схемами, показаними 

на рис. 3 та 4. 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

Зазвичай, для організації телекомунікаційного вузлу термінації вико-

ристовують програмне забезпечення: 
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- «Oktell SipGsmGateway», який при встановленні в середовищі 

операційних систем Microsoft Windows розташовується в теці «/Program Files 

(x86)/SipGsmGateway». Це ПЗ є програмним шлюзом17 для звʼязку між мо-

більними GSM18 — мережами та корпоративною АТС19, використовується 

для організації голосового зʼєднання між мережами GSM и VoIP (протокол 

SIP). Шлюз встановлюється на компʼютер з Windows. Для підключення до 

мережі GSM потрібні USB-модеми. 

Використання програмного забезпечення «Oktell SIP-GSM» надає мож-

ливість «перебуваючи за межами офісу, телефонувати в будь-яку точку світу 

з мобільного телефону за тарифами встановленими провайдером та операто-

ром (або операторами) стільникового звʼязку». «Oktell SIP — GSM» шлюз — 

з використанням до 10 каналів звʼязку розповсюджується безкоштовно. 

Це програмне забезпечення («Oktell SIP– GSM») може використовувати 

наступні моделі модемів: Huawei E1550, Huawei E160g, Huawei E173, ZTE 

MF180, Huawei E1752C. Не виключається робота і з іншими моделями вироб-

ника Huawei. 

 

Рис. 5 

                                                         
17  Програмне забезпечення, покликане організувати передачу трафіку між різними 

мережами. Програма є робочим інструментом системного адміністратора, дозволяючи 

йому контролювати трафік і дії співробітників. 
18  GSM (от названия группы Groupe Spécial Mobile, позже переименован в Global 

System for Mobile Communications) (русск. СПС 900) — глобальный стандарт цифровой 

мобильной сотовой связи, с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA). 
19  Автоматична телефонна станція. 
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- «3G manager» 3G Modem Manager (див. рис. 5) — програма для робо-

ти з 3G модемами HUAWEI і деякими моделями модемів 3G від австралійсь-

кого виробника ZTE. За допомогою цієї утиліти можна налаштувати 3G мо-

дем на роботу з сім-картами інших операторів стільникового звʼязку, якщо 

модем не заблокований (залочений) на апаратному рівні. Крім цього можли-

во завжди бачити рівень сигналу мережі, враховувати витрати інтернет тра-

фіку, дізнатися реальну швидкість інтернет 3G модема, включати і вимикати 

інтернет на 3g модемі за розкладом за допомогою зручного планувальника. У 

програмі вже забиті точки доступу (APN) операторів стільникового звʼязку 

Росії і України (beeline, mts, tele2, nts, kyivstar та ін.). Можливо в будь-який 

момент дізнатися баланс на сім-карті, послати USSD-запит на підключенні 

будь-якої послуги, включити і вимкнути PIN код на SIM-картці 3G модема, 

переглядати отримані SMS. 

- «SipAssistent» (див. рис. 6) — подібна за функціональними здібностя-

ми до 3G Modem Manager, однак одночасне виконання цього програмного 

забезпечення не рекомендовано. 

 

Рис. 6 

2. Особливості використання програмного забезпечення «Oktell 

SIP-GSM». 

Виробником передбачено, що крім режиму модему з використанням 

офіційного програмного забезпечення цей пристрій дозволяє здійснювати те-

лефонні виклики як при використанні звичайного стільникового терміналу 

(для цього користувачу необхідна гарнітура). У разі використання у якості 

SIP GSM шлюзу програмне забезпечення SIP сервера SipAssistent або/та 3G 

Modem Manager здійснює виклик та перенаправляє голосові данні між VoIP 

та GSM-мережею. 
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Програма, що реалізує зазначений функціонал називається Oktell SIP 

GSM Gateway. Програмний шлюз працює як сервіс ОС Windows, використо-

вує можливості драйверу модему (подає ATA команди) та виступає стандарт-

ним SIP шлюзом. SipAssistent або/та 3G Modem Manager взаємодіє з ним як зі 

стандартним SIP шлюзом (Generic SIP Gateway), приймаючи і передаючи го-

лосові виклики в GSM мережу і назад. 

Huawei модеми офіційно поставляються в Україну, і, отже, знаходяться 

в «білому» списку Укрчастотнагляді, на відміну від багатьох інших аналогіч-

них пристроїв. Можливо нарощувати або розподіляти кількість GSM каналів 

простим додаванням нових модемів Huawei. «Апаратні» шлюзи завжди йдуть 

з фіксованим числом портів, крім того, ці порти не можна «рознести» в різні 

місця, якщо того вимагає топологія мережі. 

3. Зміна IMEI номерів модемів Huawei. 

При виявлені свічень рефайлу, оператори мобільного звʼязку вносять 

до сірого списку IMEI номери, або блокують ці IMEI. В результаті модем те-

лекомунікаційної системи рефайлу не працює. Зазвичай, якщо не змінювати 

IMEI модему, блокування роботи операторами мобільного звʼязку складає від 

трьох діб до місяца. З метою недопущення блокування роботи модемів, зло-

вмисниками, здійснюється періодична процедура зміни IMEI. 

Для зміни IMEI в модемах Huawei, зазвичай, використовується про-

грамне забезпечення «imei-recovery-template-huawei-е173.exe», або «imei-

recovery-template-huawei-e1550.exe». 

Процес зміни IMEI не складний і не вибагливий. При запуску програмно-

го забезпечення зміни IMEI користувачу необхідно погодитись з ліцензійними 

угодами (див. рис. 7) після чого розпочнеться процес зміни (перепрошиви), 

який завершується повідомленням про успішне виконання (див. Рис.8 та 9). 

 

Рис. 7 
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Рис. 8 

 

Рис. 9 

В разі активності роботи програмного забезпечення «3G manager» або 

«Oktell SIP-GSM» виникає повідомлення про помилку (див. рис. 10). 

 

Рис. № 10 
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Після закриття «3G manager» або «Oktell SIP-GSM» слід запустити процес 

зміни IMEI повторно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ТЕРМИНАЦИИ VoIP ТРАФИКА (РЕФАЙЛИНГА), ПОСТРОЕННОГО  

НА БАЗЕ МОДЕМОВ HUAWEI 

Г. В. Куцо  

С. О. Юлов 

В представленной статье рассмотрена актуальная проблема экспертного исследо-

вания системы рефайлинга (терминации VoIP трафика), принципы построения и наиболее 

часто используемое для таких систем оборудование. С законодательной точки зрения ор-

ганизация рефайлинга является нарушением установленного порядка маршрутизации ме-

ждугородних и международных телефонных соединений, что приводит к существенному 

ущербу для операторов связи и, в конечном итоге, к ущербу государства в виде недополу-

ченных налоговых отчислений. Суммарный ущерб от использования таких систем может 

оцениваться в миллионы долларов ежегодно. 

На сегодняшний день в экспертной практике Украины отсутствуют методики для 

исследования данного вида систем. В том числе нет даже систематизированных методи-

ческих подходов к их исследованию, что обусловливает актуальность статьи и её пользу в 

экспертной практике и как уже готовую к применению инструкцию по исследованию, и 

как базу для дальнейшего развития методических подходов в отношении данного вида 

объектов исследований. 

Статья затрагивает наиболее употребительное оборудование для рефайлинга и не 

является подробной и детализированной инструкцией. Но, в то же время, изложенные в 

статье принципы позволяют эксперту с лёгкостью определиться с направлением исследо-

вания в случае, когда на исследование поступает оборудование отличное от описанного в 

данной статье. Не смотря на то, что операторы связи, со своей стороны, пытаются проти-

водействовать работе систем рефайлинга с целью блокирования их работы — зло-

умышленники, со своей стороны, используют методы обхода противодействия операто-
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ров. В данной статье рассмотрены частоупотребимые методы обхода и описано исполь-

зуемое для этого программное обеспечение и подходы работы системы рефайлинга. 

Ядром системы рефайлинга является персональный компьютер, в памяти которого 

остаются определённые следы как вызванные работой самой системы, так и оставляемые 

злоумышленником, который её обслуживал. В статье изложены подходы к поиску и выяв-

лению данных следов. 

RESEARCH OF TELECOMMUNICATION EQUIPMENT VoIP TERMINATION  

OF A TRAFFIC (REFILING) CONSTRUCTED ON THE HUAWEI MODEM BASIS 

H. Kutso  

S. Yulov 

The article deals with the actual problem of expert research of the system of refilling 

(termination of VoIP traffic), principles of construction and the equipment most often used for 

such systems. From the legislative point of view, the organization of refiling is a violation of the 

established procedure for routing long-distance and international telephone connections, which 

leads to significant damage for telecom operators and, ultimately, to a stateʼs damage in the form 

of lost tax deductions. The total damage from the use of such systems can be estimated in 

millions of dollars annually. 

Currently, in the expert practice of Ukraine there are no methods for studying this type of 

systems. In particular, there are not even systematized methodological approaches to their 

research, which makes the article relevant and useful in expert practice and as a ready-to-use 

research manual and as a basis for further development of methodological approaches to this 

type of research objects. 

The article covers the most common refiling equipment and it is not a detailed 

instruction. But, at the same time, the principles stated in the article allow the expert to easily 

determine the direction of the research in the case when experts receive for the research the 

equipment different from that described in this article. In spite of the fact that communication 

operators, for their part, are trying to counteract the work of the refiling systems in order to block 

their work — the attackers, for their part, use methods to bypass the operatorsʼ counteraction. 

This article discusses commonly used methods of circumvention and describes the software used 

and the approaches of the refiling system for this purpose. 

The core of the refiling system is a personal computer, in memory of which there are 

certain tracks as caused by the operation of the system itself, and left by the attacker who served 

it. The article describes the approaches to the search and identification of these tracks. 
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ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З РОЗПОДІЛУ  

ТА ПОРЯДКУ КОРИСТУВАННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 

В статті розглянуті загальні питання проведення судових будівельно-технічних 

та земельно-технічних експертиз та експертних досліджень з розподілу та порядку ко-

ристування нерухомого майна відповідно до вимог та запитів сьогодення. 

Базовим законодавчим актом, який визначає правові, організаційні і 

фінансові основи судово-експертної діяльності з метою забезпечення право-

суддя України незалежною, кваліфікованою і обʼєктивною експертизою, орі-

єнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки, є Закон 

України «Про судову експертизу» [1]. 

Окрім Закону України «Про судову експертизу» порядок призначення 

судових експертиз та експертних досліджень судовим експертам науково-

дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та атес-

тованим судовим експертам, що не працюють у державних спеціалізованих 
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установах, їх обовʼязки, права та відповідальність, організація проведення 

експертиз та оформлення їх результатів визначаються також Кримінальним 

процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним 

кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, 

Митним кодексом України, Законом України «Про виконавче провадження», 

а також іншими нормативно-правовими актами. 

Крім того, деякі особливості застосування правових норм, повʼязаних із 

судовою експертизою, знайшли відображення в постановах Пленуму Верхов-

ного Суду України та у розʼясненнях Вищого господарського суду України. 

Здійснення функцій щодо експертного забезпечення правосуддя відпо-

відно до пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України покладено 

на Міністерство юстиції України. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу» судова 

експертиза — це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, 

техніки, мистецтва, ремесла тощо обʼєктів, явищ і процесів, з метою надання 

висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду. Згідно 

статті 3 Закону судово-експертна діяльність здійснюється на принципах: за-

конності, незалежності, обʼєктивності і повноти дослідження. 

Поняття «спеціальні знання» в законодавчих актах не визначено, але в 

контексті Закону України «Про судову експертизу» та інших законодавчих 

актів, а також зважаючи на думку провідних теоретиків-науковців з судової 

експертизи під спеціальними знаннями розуміються знання, які лежать в ос-

нові тих чи інших спеціальностей та спеціалізацій. 

У відповідності зі статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» 

судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а 

інших випадках — також судові експерти, які не є працівниками зазначених 

установ, та інші фахівці (експерти) відповідних галузей знань у порядку та на 

умовах визнаних цим законом.  

Статтею 10 вказаного Закону передбачено, що експертизи та дослі-

дження проводяться фахівцями, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-

кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку 

в державних спеціалізованих установах, атестовані та отримали кваліфікацію 

судового експерта з певної спеціальності і внесені до Державного реєстру 

атестованих судових експертів. 

Питання, що відносяться до експертизи, прав та обовʼязків судового екс-

перта як учасника процесу, регламентовані у відповідних статтях Криміналь-

ного процесуального, Цивільного процесуального, Господарського процесу-

ального кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства України. 

Найбільш повно механізм проведення судових експертиз та експертних 

досліджень визначено Інструкцією про призначення та проведення судових 

експертиз та експертних досліджень [2] (надалі Інструкція). 

Згідно пункту 1.2.2. вказаної Інструкції до основних видів інженерно-

технічних експертиз, в тому числі належить: 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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– будівельно-технічна експертиза; 

– оціночно-будівельна експертиза; 

– земельно-технічна експертиза; 

– оціночно-земельна експертиза 
Відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атес-

тацію судових експертів [3] судова будівельно-технічна експертиза прово-
диться фахівцями, які мають кваліфікацію судового експерта зі спеціальності 

10.6 «Дослідження обʼєктів нерухомості, будівельних матеріалів, конс-

трукцій та відповідних документів». 
Згідно пункту 5.1. розділу ІІ «Інженерно-технічні експертизи» Науко-

во-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових 

експертиз та експертних досліджень (надалі Рекомендації) до головних за-
вдань будівельно-технічної експертизи, поряд з іншими, належить визначен-

ня можливості і розробка варіантів поділу, виділу та порядку користування 
нерухомим майном. 

При проведенні судових будівельно-технічних експертиз (експертних 
досліджень) з питань поділу, виділу та визначення порядку користування не-

рухомим майном, а саме: житловими будинками, домоволодіннями, дачними 
будинками, квартирами, можуть вирішуватись наступні питання: 

1. чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових 
актів у галузі будівництва поділити (виділити частку; визначити порядок ко-

ристування) обʼєкт нерухомості (вказати обʼєкт та його адресу) відповідно до 
часток співвласників (вказати частки)? 

2. чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових 
актів у галузі будівництва поділити (виділити частку; визначити порядок ко-

ристування) обʼєкт нерухомості (вказати обʼєкт та його адресу) з відхилен-
ням від часток співвласників (вказати частки)? 

3. які варіанти поділу (виділення частки; визначення порядку користу-
вання) обʼєкта нерухомості можливо визначити відповідно до часток спів-

власників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів? 
4. які варіанти поділу (виділення частки; визначення порядку користу-

вання) обʼєкта нерухомості можливо визначити з відхиленням від часток 
співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів? 

5. які будівельні роботи (вартість робіт) необхідно виконати при поділі 
(виділенні частки, визначенні порядку користування) обʼєкта нерухомості 

(вказати обʼєкт та його адресу)? 
6. які частки співвласників (співвласника) будуть фактично складати 

після поділу (виділення частки) обʼєкта нерухомості (вказати обʼєкт та його 
адресу)? 

Зазвичай при вирішені питань поділу (виділу частки) нерухомого май-
на необхідно визначати його вартість, що потребує проведення не тільки бу-
дівельно-технічних, а і оціночно-будівельних досліджень. 

Відповідно до пункту 1.5. Інструкції [2], проведення експертиз, екс-
пертних досліджень з оцінки майна здійснюється на умовах і в порядку, пе-

Розділ 6. Судова будівельно-, земельно-технічна та експертиза з питань землеустрою
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редбачених Законом України «Про судову експертизу», з урахуванням особ-

ливостей, визначених Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» щодо методичного регулювання 

оцінки майна. 

В свою чергу статтею 4 Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні» передбачено, що діяль-

ність судових експертів, повʼязана з оцінкою майна, здійснюється на умовах і 

в порядку, передбачених Законом України «Про судову експертизу», з ураху-

ванням особливостей, визначених Законом України «Про оцінку майна, май-

нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» щодо методичного 

регулювання оцінки цього майна. Інші положення цього Закону не поширю-

ються на судових експертів. 

Згідно пункту 5.1.6. Рекомендацій для вирішення питань щодо визна-

чення технічної можливості поділу (виділу частки, визначення порядку 

користування) обʼєктів нерухомого майна та надання варіантів такого поділу 

експерту необхідно надати документи, що посвідчують права на обʼєкт неру-

хомості, дані щодо часток співвласників, документ про приймання в експлуа-

тацію обʼєкта, матеріали технічної інвентаризації, дані щодо фактичного ви-

користання нерухомого майна. 

У разі якщо орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залу-

чив(ла) експерта), вважає за необхідне врахувати при підготовці варіантів 

поділу пропозиції учасників судового процесу, то такі пропозиції повинні 

бути викладені в документі про призначення експертизи (залучення експерта). 

При необхідності вирішення питання з визначення вартості нерухомого 

майна, експерту, відповідно до пункту 5.2.2. Рекомендацій, необхідно надати 

 раво встановлювальну документи та матеріали технічної інвентаризації на 

ці обʼєкти, а також раво встановлювальну та технічну документацію на зе-

мельну ділянку, на якій розміщений обʼєкт оцінки, станом на дату оцінки. У 

разі виконання ретроспективної оцінки на дослідження необхідно надати ма-

теріали з вихідними даними щодо показників (функціонального використан-

ня, обʼємно-планувального рішення, технічного стану тощо) обʼєкта на дату 

оцінки. 

Відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атес-

тацію судових експертів [3] судова земельно-технічна експертиза проводить-

ся фахівцями, які мають кваліфікацію судового експерта зі спеціальності 

10.7. «Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ді-

лянками». 

Згідно пункту 6.1. розділу ІІ «Інженерно-технічні експертизи» Науко-

во-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових 

експертиз та експертних досліджень до основних завдань земельно-технічної 

експертизи, окрім інших, належить: 

– визначення можливості поділу (порядку користування) земельними 

ділянками, розробка варіантів їх поділу (порядку користування); 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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– визначення можливих варіантів підходу та проїзду до земельних ді-

лянок, встановлення земельного сервітуту. 
При проведенні судової земельно-технічної експертизи (експертного 

дослідження) з питань поділу (виділу частки) та визначення порядку корис-
тування земельними ділянками можуть вирішуватись наступні питання: 

– чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових 
актів поділити (встановити порядок користування) земельну ділянку (вказати 

адресу земельної ділянки, кадастровий номер) відповідно до часток співвлас-
ників (зазначити частки)? 

– які варіанти поділу (порядку користування) земельної ділянки (вказа-
ти адресу земельної ділянки, кадастровий номер) можливі відповідно до час-

ток співвласників (зазначити частки) та вимог нормативно-правових актів? 
– які варіанти технічно можливі для влаштування проїзду (проходу) на 

земельну ділянку (вказати адресу земельної ділянки, кадастровий номер)? 
– чи є технічна можливість встановлення земельного сервітуту (вказати 

мету земельного сервітуту: для обслуговування будівель і споруд; прокла-
дання інженерних мереж; проїзду або проходу тощо) на ділянці (вказати ад-

ресу земельної ділянки, кадастровий номер)? Якщо так, то надати варіанти 
встановлення земельного сервітуту. 

Пунктом 6.1.2. Рекомендацій передбачено, що зазначені питання зе-
мельно-технічної експертизи вирішуються за наявності відповідної право-

встановлювальної та технічної документації, зокрема результатів виконання 
топографо-геодезичних робіт, які проводяться відповідними фахівцями з ви-

користанням відповідного обладнання та бази даних. № 
Відповідно до пункту 6.1.3. для вирішення питань земельно-технічної 

експертизи експерту необхідно надати оригінали або завірені якісні копії від-
повідної правовстановлювальної та технічної документації із землеустрою на 

земельну ділянку. У разі неможливості експертом самостійно виконати топо-
графо-геодезичні роботи результати таких робіт повинні бути надані на до-

слідження органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залу-
чив(ла) експерта). 

Для вирішення питань щодо визначення технічної можливості поділу 
(порядку користування) земельними ділянками та надання варіантів такого 

поділу (порядку користування) експерту, крім зазначених документів, необ-
хідно надати правовстановлювальні документи на обʼєкти нерухомого майна 

(будівлі, споруди тощо), що розташовані на земельній ділянці, дані про 
користування співвласників цими обʼєктами або їх частинами, дані про част-

ки співвласників, матеріали технічної інвентаризації. 
У разі якщо орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залу-

чив(ла) експерта), вважає за необхідне врахувати при підготовці варіантів 
поділу пропозиції учасників судового процесу, такі пропозиції повинні бути 
викладені в документі про призначення експертизи (залучення експерта). 

Показники вартості нерухомого майна є визначальними при розрахун-
ку часток у спільній власності на дане майно, а також необхідні для визна-
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чення розміру грошової компенсації при неможливості виділу частки будин-

ку в натурі або встановлення порядку користування ним власнику, що перед-
бачено постановою Пленуму ВСУ від 04.10.1991 № 7, яке виділяється, та для 

визначення грошової компенсації учаснику спільної власності, частка якого 
зменшилась у випадках якщо виділ технічно можливий, але з відхиленням 

від розміру часток кожного власника. 

Розрахунок часток обʼєктів нерухомого майна, крім земельних ділянок, 

проводиться відповідно до Інструкції щодо проведення поділу, виділу та роз-

рахунку часток обʼєктів нерухомого майна [4] субʼєктами господарювання, які 

здійснюють технічну інвентаризацію обʼєктів нерухомого майна (пункт 1.1.). 

Відповідно до розділу 3 вказаної Інструкції розрахунок часток у спіль-

ній власності на обʼєкти нерухомого майна виконується за заявами всіх спів-

власників обʼєктів нерухомого майна. 

У разі невідповідності розмірів часток, указаних у правовстановлю-

вальних документах, реальним часткам за згодою всіх співвласників здійс-

нюється розрахунок відповідних часток нерухомого майна з метою отриман-

ня відповідних правовстановлювальних документів. 

Право кожного співвласника в спільній частковій власності визнача-

ється часткою, яка виражається в простих правильних дробах (1/2; 1/3; 3/5 

тощо). При цьому вказані в правовстановлювальних документах розміри 

часток співвласників на обʼєкт нерухомого майна в сумі повинні становити 

одиницю. 

За відсутності згоди всіх співвласників щодо зміни часток питання ви-

рішується в судовому порядку. 

Визначення вартості малоповерхових будинків, будівель і споруд про-

водиться згідно із Збірником укрупнених показників вартості відтворення 

функціональних обʼєктів-аналогів для оцінки малоповерхових будинків, бу-

дівель та споруд з відповідною індексацією. 

Визначення розміру часток у єдиному майновому комплексі прова-

диться з урахуванням вартості всіх будинків, будівель і споруд, що розташо-

вані за однією адресою та перебувають у власності всіх співвласників. 

Згідно пункту 3.11. Інструкції за наявності самочинно збудованих (ре-

конструйованих, перепланованих) обʼєктів нерухомого майна документи 

щодо виділу готуються тільки після визнання права власності на них відпо-

відно до закону. 

Самочинно збудовані обʼєкти нерухомого майна до розрахунку не 

включаються. 

Відповідно до пункту 1.2. Інструкції про порядок проведення технічної 

інвентаризації обʼєктів нерухомого майна, метою проведення технічної 

інвентаризації зокрема є установлення вартості обʼєктів нерухомого майна. 

За результатами проведеної технічної інвентаризації розраховується 

вартість обʼєктів нерухомого майна, яка вказується в інвентаризаційній спра-

ві та технічних паспортах на обʼєкти. 
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 При проведенні судової експертизи (експертного дослідження) можуть 

бути виділені такі етапи повʼязані з попереднім вивченням матеріалів та ви-

конанням обстежень (огляду) обʼєкта: попереднє вивчення матеріалів та під-

готовка до проведення обстеження; попереднє обстеження; основне (деталь-

не) обстеження; додаткове обстеження; спеціальні обстеження. 

Для вирішення питань з визначення технічної можливості поділу (виді-

лу частки, визначення порядку користування) земельних ділянок та визна-

чення варіантів поділу (порядку користування), експерту на дослідження 

мають бути надані документи, що підтверджують права на земельну ділянку, 

а також, у разі наявності, обтяження прав на земельну ділянку та обмеження 

у використанні земель, технічна документація із землеустрою на земельну ді-

лянку. Також мають бути надані документи, що підтверджують права на 

обʼєкти нерухомого майна (будівлі, споруди тощо), що розташовані на зе-

мельній ділянці, інформацію про користування співвласниками цими обʼєк-

тами або їх частинами, дані про частки співвласників, матеріали технічної 

інвентаризації. 

Поділу підлягають: житлові будинки, завершені будівництвом, житлові 

будинки незавершені будівництвом, житлові будинки, які мають значний фі-

зичний знос; земельна ділянка. 

 Поділ земельної ділянки виконується, якщо земельна ділянка перебу-

ває у власності (що підтверджується державним актом на право приватної 

власності на землю, державним актом на право власності на землю, держав-

ним актом на право власності на земельну ділянку, свідоцтвом про право 

власності на нерухоме майно, витягом з Реєстру прав власності на нерухоме 

майно, витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстра-

цію права власності, інформаційною довідкою з Державного реєстру прав). 

Визначення порядку користування земельною ділянкою здійснюється у 

випадку якщо земельна ділянка не перебуває у власності та знаходиться у 

комунальній або державній власності. 

До найбільш поширених завдань судової будівельно-технічної та судо-

вої земельно-технічної експертиз належить вирішення питань поділу, виділу 

та визначення порядку користування нерухомим майном (земельними ділян-

ками, будівлями та спорудами). 

Виконання експертиз із зазначених питань потребує проведення повного, 

обґрунтованого та обʼєктивного дослідження відповідно до чинних вимог нор-

мативно-правових актів та спираючись на сучасні досягнення науки і техніки. 

У 1999 році Київським науково-дослідним інститутом судових експер-

тиз Міністерства юстиції України були розроблені методичні рекомендації 

«Організація проведення судових будівельно-технічних експертиз по цивіль-

них справах», які в подальшому були внесені до Реєстру методик проведення 

судових експертиз, затвердженого наказом Мінюсту України від 02.10.2008 

№ 1666/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.10.2008 за 

№ 924/15615. 
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Вказані методичні рекомендації розроблялись виходячи з нормативно-

правової бази, яка діяла на 1999 рік та базувались на поточному стані розвит-

ку судової будівельно-технічної експертизи. 

Разом з тим, методичні рекомендації є доволі затребувані і на сьогод-

нішній день при проведенні судових експертиз та експертних досліджень з 

поділу, виділу та визначення порядку користування нерухомим майном, а 

також навчанні (стажуванні) фахівців, які мають намір отримати кваліфіка-

цію судового експерта за спеціальностями 10.6. «Дослідження обʼєктів неру-

хомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів» і 

10.7. «Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ді-

лянками» та проведенні рецензування висновків. 

У звʼязку із змінами в нормативно-правовій базі, запровадженням но-

вих видів експертиз, зокрема: земельно-технічної, оціночно-будівельної, оці-

ночно-земельної, а також експертизи з питань землеустрою, та враховуючи 

сучасні досягнення науки і техніки виникла нагальна потреба в оновленні 

(актуалізації) методичних рекомендацій. 

Дана проблематика обговорювалась в широких експертних колах, в 

тому числі на засіданнях секції судової будівельно-технічної та земельно-

технічної експертизи науково-консультативної та методичної ради з проблем 

судової експертизи при Міністерстві юстиції України та на семінарах секції 

судової будівельно-технічної експертизи всеукраїнської громадської органі-

зації «Союз експертів України». 

Враховуючи зазначене у 2016 Київським НДІ судових експертиз роз-

роблені «Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з поділу, 

виділу та визначення порядку користування нерухомим майном», вико-

ристання яких при виконанні судових експертиз та експертних досліджень є 

ефективним засобом удосконалення, поліпшення якості, доказовості та об-

ґрунтованості проведених досліджень. 

Дані рекомендації є оновленням (актуалізацією) методичних рекомен-

дацій «Організація проведення судових будівельно-технічних експертиз по 

цивільних справах» та з моменту набуття чинності замінятимуть останні. 

Розробка містить рекомендації щодо проведення судових експертиз і 

експертних досліджень з питань поділу, виділу частки та визначення порядку 

користування нерухомим майном, а саме: малоповерховими житловими бу-

динками садибного типу, дачними будинками, квартирами, домоволодіння-

ми, земельними ділянками. Положення рекомендацій можуть бути застосо-

вані при проведенні досліджень з вирішення питань технічної можливості 

поділу, виділу частки садових будинків. 

Методичні рекомендації складаються з розділів: 

1. Загальні положення. 

2. Попереднє вивчення матеріалів та порядок здійснення обстеження 

обʼєктів нерухомого майна. 

3. Поділ житлових будинків, завершених будівництвом. 
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4. Поділ житлових будинків, які мають значний фізичний знос. 

5. Поділ житлових будинків, незавершених будівництвом. 

6. Визначення порядку користування житловими будинками та квар-

тирами. 

7. Поділ та порядок користування земельними ділянками. 
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И ПОРЯДКУ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Р. Н. Пасько 

Н. Н. Арабули 

 В статье рассмотрены общие вопросы проведения судебных строительно-

технических и земельно-технических экспертиз и экспертных исследований по распреде-

лению и порядку пользования недвижимого имущества в соответствии с требованиями и 

запросами современности. 

CONDUCTING RESEARCH ON THE DISTRIBUTION  

AND USE OF IMMOVABLE PROPERTY 

R. Pasko 

N. Arabuli 

The article deals with the general issues of judicial construction, technical and land-

technical expertise and expert research on the distribution and use of immovable property in 

accordance with the requirements and demands of the present. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УМОВАХ 

НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКУ. РЕТРОСПЕКТИВНА ОЦІНКА 

В статті розглянуті питання щодо проведення судових оціночно-будівельних та 

оціночно-земельних експертиз та експертних досліджень з питань оцінки обʼєктів неру-

хомого майна (ретроспективної оцінки) в умовах нестабільного ринку.  

 

 

В умовах фінансово-економічної кризи ринки товарів робіт і послуг є 

нестабільними з точки зору стабільності цін на ринку. Це повʼязано як з не-

стабільністю курсу національної валюти до долара США, так і з падінням ку-

півельної спроможності населення. Ринок нерухомості є своєрідним індика-

тором стану економіки і починаючи з настання фінансово-економічної кризи 

в 2008 році, ціни на нерухомість (в доларах США) продовжують знижуватись 

з року в рік. На підставі чого виникають певні, а іноді значні труднощі з про-

ведення достовірної оцінки обʼєктів нерухомості, а особливо з виконання ре-

троспективної оцінки (оцінки на минулі дати). Ретроспективна оцінка неру-

хомості необхідна для кількох цілей, включаючи оподаткування нерухомості, 

оподаткування приросту капіталу і майна, оподаткування спадщини, виплати 

компенсацій, розгляд в суді позовів про збитки, рецензії існуючих оцінок. 

Протягом останніх 10-15 років перед судовим експертом встає низка 

питань, щодо ретроспективної оцінки а саме: 

1. Наскільки «законна» ретроспективна оцінка?  

2. Чим вона регламентована? 

3. Які обмеження слід вводити та враховувати при оцінці на минулі дати? 

4. Чи можна класифікувати ретроспективну оцінку за видами? 

5. Чи потребують трансформації методи оцінки? 

6. Які висновки доречно робити за результатами ретроспективної оцінки? 

Відповідно до пункту 1.5. Інструкції [5], проведення експертиз, екс-

пертних досліджень з оцінки майна здійснюється на умовах і в порядку, пе-

редбачених Законом України «Про судову експертизу» [1], з урахуванням 

особливостей, визначених Законом України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні» [2] щодо методичного ре-

гулювання оцінки майна. 
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В свою чергу статтею 4 Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні» передбачено, що діяль-

ність судових експертів, повʼязана з оцінкою майна, здійснюється на умовах і 

в порядку, передбачених Законом України «Про судову експертизу», з ураху-

ванням особливостей, визначених Законом України «Про оцінку майна, май-

нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» щодо методичного 

регулювання оцінки цього майна. 

На сьогоднішній день методичне регулювання оцінки нерухомого май-

на здійснюється у відповідних нормативно-правових актах з оцінки майна, 

зокрема положені (національних стандартах) оцінки майна: 

– Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майно-

вих прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

10.09.2003 № 1440 [3]; 

– Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затвердже-

ний постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1442 [4]. 

Національний стандарт № 1 встановлює загальні засади оцінки майна і 

майнових прав, зокрема містить положення щодо: 

– визначення понять, що вживаються в даному стандарті та використо-

вуються в інших національних стандартах з оцінки майна; 

– принципів оцінки; 

– бази оцінки та порядку визначення вартості; 

– методичних підходів до оцінки майна та їх основні засади; 

– загальних вимог до проведення незалежної оцінки майна; 

– загальних вимог до складання звіту про оцінку та підготовки виснов-

ку про вартість майна; 

– загальних вимог до рецензування звіту про оцінку майна. 

Національний стандарт № 2 є обовʼязковим для застосування під час 

проведення оцінки нерухомого майна (нерухомості).  

Національний стандарт № 2 містить положення щодо: 

– визначення понять, що вживаються в даному стандарті; 

– особливостей застосування методичних підходів; 

– особливості оцінки окремих видів нерухомого майна. 

Судові експертизи з оцінки обʼєктів нерухомого майна в частині мето-

дичного регулювання оцінки виконуються з урахуванням відповідних норма-

тивно-правових актів з оцінки майна, зокрема вимог національних стандартів. 

У національних стандартах оцінки термін «Ретроспективна оцінка» не 

визначений. Але цей факт ніяк не заважає використанню цього терміна в оці-

ночній практиці. З численних джерел відомо, що дата складання дослідження 

(висновку) й дата оцінки можуть не збігатися. Відповідно дослідження (ви-

сновок) можуть бути поточними або ретроспективними. Чинне законодавство 

не містить заборон на визначення вартості обʼєкта оцінки на будь-яку з дат. 

Ступінь складності завдання ретроспективного оцінювання залежить від 

багатьох факторів, зокрема — від виду обʼєкта оцінки; проміжку часу між 
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датою оцінки та датою складання звіту; значимості змін, які відбулися на рин-

ку за цей період; ступеня зміни стану й характеристик самого обʼєкта оцінки. 

Зробити повний моніторинг ринку на минулу дату в тому ж обсязі досліджень, 

які звичайно виконуються для поточної оцінки, досить проблемно. 

Ретроспективна оцінка застосовується для різних цілей. Потреба в 

ретроспективній оцінці може виникнути в наступних випадках: оцінка вар-

тості майна при оподатковуванні спадщини (оцінка на дату смерті); при роз-

рахунках прибуткового податку (оцінка на дату покупки); при розрахунках 

розміру страхового відшкодування (оцінка на дату страхової події), в процесі 

претензійно-позовної роботи для розрахунку відшкодування збитків (оцінка 

на дату заподіяння збитку) і ін. Перераховані завдання обумовлені тим, що на 

дату в минулому оцінка могла бути відсутня. 

Коли мова йде про вартість майна, переданого в заставу для забезпе-

чення кредиту, ретроспективна оцінка здійснюється різними банківськими 

установами по-різному.  

Єдине, мабуть, у вітчизняній законодавчо-нормативній базі згадування 

про ретроспективну оцінку міститься лише в «Методиці № 1891» [6]. В одній 

з незатверджених редакцій Методики значилося (п. 2): «наведені нижче по-

няття вживаються в такому значенні: ретроспективна оцінка — оцінка обʼєк-

та, яка проводиться субʼєктом оціночної діяльності за станом на дату, на яку 

в минулому проводилася оцінка цього обʼєкта іншим субʼєктом оціночної 

діяльності». Формулювання поняття ретроспективної оцінки явно вказує на 

передбачуване використання цього документа як юридичного обґрунтування 

для заперечування результатів первісної оцінки. А от розвиток цього підходу 

відображений в п. 6 затвердженої Методики, згідно з яким «за зверненням 

правоохоронних органів щодо проведення ретроспективної оцінки така оцін-

ка проводиться відповідно до нормативно-правових актів, які діяли на визна-

чену таким органом дату оцінки» (редакція 2005 р.) [6]. 

У діючій редакції Методики [6] згадування про ретроспективну оцінку 

збереглося у наступному виді: «У випадку проведення повторної оцінки майна 

така оцінка проводиться субʼєктом оціночної діяльності відповідно до норма-

тивно-правових актів, що діють на дату проведення оцінки цього майна й 

складання звіту про оцінку (акту оцінки) у минулому іншим субʼєктом оціноч-

ної діяльності, з використанням необхідної для оцінки інформації, актуальної 

на дату оцінки, яка була відома на дату проведення оцінки в минулому». 

В нині діючому документі відсутній термін «ретроспективна оцінка» — 

хоча найважливіші ознаки, що відрізняють суть поняття, збереглися: це й ак-

туальність на ретроспективну дату оцінки нормативно-правових актів, і ви-

мога використання для оцінки інформації, актуальної на дату оцінки. 

У підсумку визначимось, що ретроспективна оцінка — це оцінка, від-

далена у часі в минулому від поточної дати. Вона може бути первісною або 

повторною (альтернативною) — коли первісна оцінка на цю дату вже вико-

нувалась в минулому. 
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Таким чином, види оцінки можна класифікувати наступним чином: 

 первісна — оцінка, що виконана в минулому; 

 первісна ретроспективна — оцінка, що виконана в поточний час на 

ретроспективну дату (в минулому) при відсутності оцінки на цю дату; 

 повторна ретроспективна — оцінка, що виконана в поточному часі 

на ретроспективну дату при наявності первісної оцінки. 

Особливості методології проведення ретроспективної оцінки полягають 

в тому, що слід враховувати ринкові очікування саме на дату оцінки. В свою 

чергу, принцип очікування передбачає, що вартість обʼєкта оцінки визнача-

ється розміром економічних вигод, які очікуються від володіння, користува-

ння, розпорядження ним. Оцінювання на ретроспективну дату передбачає, що 

експерт, здійснюючи розрахунки, спирається на прогнози, виходячи з ринко-

вих очікувань на дату ретроспективної оцінки, але ж ніяк не на реальні події, 

що відбувалися після дати оцінки, багато з яких у той час ніхто не передбачав. 

В Україні ціни реальних угод з нерухомим майном практично недо-

ступні для третіх осіб і через це при проведенні оцінки судовими експертами 

та оцінювачами приходиться орієнтуватись на ціни пропозицій. Через це 

особливу важливість набуває корегування цін пропозицій «на торг». Величи-

на корегувань цін пропозицій «на торг» залежить від періоду, в який прово-

диться визначення вартості нерухомості. 

Таким чином, дослідження можливих знижок «на торг», що, в залеж-

ності від дати оцінки та його функціонального призначення і розміщення, 

може вплинути на вартість обʼєкта на рівні 5–50 % для різних типів обʼєктів 

нерухомості для різних періодів (років), є надважливим. Результати таких до-

сліджень надзвичайно важливі при проведенні ретроспективної оцінки, коли 

судовий експерт чи оцінювач має справу з неповною інформацією щодо цін 

пропозицій на обʼєкти порівняння, адже дата оцінки дуже віддалена (в мину-

ле) від дати проведення оцінки. 

Питання виконання ретроспективної оцінки особливо гостро постає в 

кримінальних провадженнях при перевірці та розрахунку вартості обʼєктів 

державної та комунальної власності, які були приватизовані / відчуженні у 

минулі часи. Відсутність нормативно-методичного забезпечення з вирішення 

даних питань створює передумови до отримання субʼєктивних та невірних 

результатів оцінки, зловживань в цій сфері. 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні» оцінка майна, майнових 

прав (далі — оцінка майна) — це процес визначення їх вартості на дату оцін-

ки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначени-

ми в статті 9 цього Закону. 

Статтею 9 зазначеного Закону передбачено, що методичне регулюван-

ня оцінки майна здійснюється у відповідних нормативно-правових актах з 

оцінки майна: положеннях (національних стандартах) оцінки майна, що за-

тверджуються Кабінетом Міністрів України, методиках та інших норматив-
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но-правових актах, які розробляються з урахуванням вимог положень (націо-

нальних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фон-

дом державного майна України. 

 Ринкова вартість нерухомості, зазвичай, розглядається як відобра-

ження майбутніх економічних умов, і це засноване на свідченнях ринку в 

конкретний момент часу. Раптові зміни в бізнесі і ринках нерухомості мо-

жуть сильно вплинути на вартість обʼєкта нерухомості. 

Факторами, що впливають на вартість майна є характеристики подібно-

го майна, яке пропонується на ринку нерухомості. До таких факторів нале-

жать співвідношення попиту і пропозиції щодо певного виду обʼєктів неру-

хомості, конкретні характеристики певного виду обʼєкта нерухомості за міс-

цем його розташування, фізичними та функціональними ознаками (поверх, 

панорама з вікон, наявність фасадного входу, вітрин, матеріал конструктив-

них елементів, площа приміщень тощо).  

Однакових продаж не існує, необхідно відбирати ті пропозиції, які 

більш схожі з обʼєктом оцінки. Чим більша схожість, тим більш достовірна 

вартість. Експерт повинен знайти достовірні джерела пропозицій до продажу 

аналогічних обʼєктів, що відповідають обʼєкту оцінки за всіма основними ці-

ноутворюючими параметрами, що діяли на дату оцінки. 

Також достовірну вартість можливо отримати шляхом вірного застосу-

вання методичних підходів з оцінки обʼєктів нерухомого майна. Для експерт-

ної оцінки майна використовуються дохідний, витратний та порівняльний 

методичні підходи. Вибраний підхід залежить від мети оцінки конкретного 

обʼєкта. Всі підходи базуються на інформації, зібраної на одному і тому ж 

ринку нерухомості, але в кожному з них відображені різні сторони цього рин-

ку і результати можуть значно відрізнятися. Остаточний висновок робиться 

за сукупністю результатів, які, як правило, повинні бути близькими. Істотні 

розбіжності вказують або на помилки в оцінках, або на незбалансованість 

ринку нерухомості.  

Отже, в умовах нестабільного ринку при проведенні оцінки виникають 

теоретичні та методологічні проблеми при проведенні ретроспективної оцін-

ки. Дослідження цих проблем є важливим як з практичної так і з теоретичної 

точок зору.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОГО РЫНКА.  

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА 

Р. Н. Пасько 

Н. Н. Арабули 

В статье рассмотрены вопросы проведения судебных оценочно-

строительных и оценочно-земельных экспертиз и экспертных исследований 

по вопросам оценки объектов недвижимого имущества в условиях неста-

бильного рынка, а также по вопросам исполнения ретроспективной оценки. 

DETERMINING THE COST OF REAL ESTATE  

IN THE UNSTABLE MARKET. 

A RETROSPECTIVE EVALUATION 

R. Pasko 

N. Arabuli 

The article deals with the issues of conducting forensic appraisal-building and appraisal-

land expertise and expert research on the issues of valuation of immovable property in an 

unstable market, as well as on the issues of the implementation of a retrospective assessment. 
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ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛЕТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

ПРИ ВИКОНАННІ ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ВИДІВ ЕКСПЕРТИЗ 

ТА ЕКПЕРТИЗ З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

У статті розкрита тема використання безпілотних летальних апаратів при ви-

конанні топографо-геодезичних робіт, які у подальшому використовуються при складан-
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ні земельно-технічних експертиз та експертиз з питань землеустрою. Також наведений 

практичний досвід роботи спеціалістів Київського НДІ судових експертиз у складанні 

таких видів висновків з використанням безпілотних летальних апаратів. 

 

 

В останні роки в різних сферах життя широко розповсюджується вико-

ристання безпілотних літальних апаратів (БПЛА).  

БПЛА активно використовуються в сільському господарстві, лісовому 

господарстві, геологорозвідці, при виконанні геодезичних вишукувань, тощо. 

Застосування безпілотних летальних апаратів дозволяє суттєво знизити 

витрати часу на проведення топографо-геодезичних робіт, виконати зйомку у 

труднодоступних місцях або здійснити аерофотозйомку території, доступ до 

якої взагалі неможливий. 

Також останнім часом все поширюється використання безпілотних ле-

тальних апаратів під час виконання топографо-геодезичних робіт, результати 

яких у подальшому використовуються при складанні експертних висновків у 

земельно-технічних експертизах та експертизах з питань землеустрою. 

Так, спеціалісти Київського НДІ судових експертиз використовують 

БПЛА протягом 2017 року під час виконання вищезазначених видів експертиз.  

БПЛА поділяються на наступні види:  
– БПЛА з нерухомим крилом; 

– Гвинтокрилі БПЛА; 

– БПЛА з декількома несучими гвинтами. 

Найбільш широко використовувані апарати для зйомок, фотофіксації 

на невеликих площах є БПЛА з декількома несучими гвинтами. Даний тип 

БПЛА на протязі 2017 року також використовують співробітники КНДІСЕ 

під час виконання земельно-технічних експерти та експертиз з питань земле-

устрою. Зокрема, мова піде про модель БПЛА — Dji Phantom 3 Advansed. 

Даний апарат має наступні основні технічні характеристики:  

– вага з батареєю і гвинтами — 1280 г; 

– час польоту на одному заряді — до 23 хв; 

– робоча температура — 0…+40 С; 

– точність позиціонування в режимі GPS — по вертикалі — 0,1 м, по 

горизонталі — 1 м; 

– діапазон нахилу подвіса з камерою — 90 ….+30 градусів; 

– Матриця камери — Sony EXMOR 1/2.3, 12.4 Мп;  

– Роздільна здатність — 4000x3000; 

– Обʼєктив: FOV 94° 20 мм, f/2.8, фокус; 

– ISO: 100–3200 (відео) — 100–1600 (фото); 

– Витримка — 8 с — 1/8000 с; 

– Дальність звʼязку передавача (на відкритій місцевості) — до 2000 м. 

Загальний вигляд апарату представлений на рис. 1. 
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Рис. 1. БПЛА — Dji Phantom 3 Advansed. 

На попередніх моделях БПЛА якість виконання подібної зйомки була б 

визнана, як неприпустима, оскільки на апаратах, як правило, встановлювали-

ся камери побутового сегменту, не використовується гіростабілізуюча апара-

тура, під час зйомки були непоодинокими відхилення оптичних осів від вер-

тикалі у декілька градусів, що у свою чергу значно ускладнює процес пер-

винної обробки знімків. Однак, в представленій моделі безпілотника вищеза-

значені недоліки мінімізовані і не є значною проблемою. Більш того, розви-

ток цифрових методів фотограмметричної обробки вже призвів до появи про-

грам і програмних комплексів, здатних обробляти навіть такі неякісні дані 

аерофотозйомки у високоавтоматизованому режимі, при мінімальній участі 

оператора. 

Розглянемо технологічний ланцюг отримання топографічної карти з 

використанням наступних компонентів: 

– БПЛА для виконання аерофотозйомки; 

– GPS обладнання для координування точок опорної мережі; 

– ПО Agisoft PhotoScan в якості інструмента обробки матеріалів зйомки. 

Аерофотозйомка з використанням БПЛА 

У технічному сенсі процес аерофотозйомки з використанням БПЛА 

складається з трьох етапів: підготовчого, власне зйомки та камеральної об-

робки отриманих даних.  
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Підготовчий етап. 

На даному етапі виконуються: 

1. вивчення наявних матеріалів; формування вимог до матеріалів, які 

необхідно отримати за результатами зйомки — тип і масштаб карти, межі 

обʼєкта зйомки; роздільну здатність, координати контуру ділянки зйомки, 

перекриття знімків, точність визначення координат центрів фотографування 

(далі КЦФ), вимоги до наземної опорної мережі (під час виконання комбіно-

ваної зйомки, наприклад коли привʼязка ортофотоплану виконується за точ-

ками наземної опорної мережі, вимог до точності визначення КЦФ взагалі 

немає); 

формування польотного завдання для БПЛА. Виконується програмою 

планувальником польотів (Pix4DCaptur, Drone Deploy, Altizure). Оператор 

має вибрати використовуваний комплекс БПЛА (у разі, якщо програма до-

зволяє працювати з декількома конфігураціями БПЛА і фотоапаратури), по-

значити на карті контур ділянки зйомки та приблизне положення стартового 

майданчику, встановити необхідну роздільну здатність і перекриття, після 

чого програма розраховує план польотів і перевіряє його виконання. 

Виконання фотозйомки. На даному етапі виконується: 

1) уточнення положення стартового майданчику, визначення точки по-

вернення; 

2) автоматичне уточнення плану польотів та повторна перевірка його 

виконання; 

3) старт БПЛА; 

4) виконання зйомки у автоматичному режимі; 

5) приземлення. 

При виконанні комбінованого способу виконується визначення коор-

динат опорних точок, вибраних для привʼязки знімків. 

Камеральна обробка даних. На даному етапі виконується: 

– знімання даних (фотознімки і журнал польотів) з бортових носіїв ін-

формації; 

6) візуальна оцінка якості фотографій. Вибракування «технічних» кад-

рів, якщо такі записані. Під технічними кадрами розуміються знімки, вико-

нані поза межами ділянки, що обстежувалася — при підльоті до ділянки, на 

дугах розвороту та інше;  

7) генерація файлу привʼязки центрів фотографування. У ході польотів 

апаратура управління веде запис різних параметрів, серед яких — координа-

ти, швидкість і параметри орієнтування літального апарату. Після закінчення 

зйомки з файлу журналу польотів необхідно вибрати координати, що 

відповідають моментам фотографування та присвоїти їх конкретним знімкам. 

Така обробка, як правило, виконується в програмі Agisoft PhotoScan.  

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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При виконанні аерофотозйомки БПЛА в кожен знімок записує його па-

раметри, а саме: дата, час знімання, розмір зображення, роздільна здатність, 

параметри камери (розробник, модель камери, діафрагма, витримка, швид-

кість ISO, фокусна відстань), а також інформацію, отриману з бортового 

приймача GPS (географічна широта, довгота та висота).  

Для приведення матеріалів зйомки до заданої системи координат в про-

екції Гауса-Крюгера проводиться польова привʼязка знімків. Для цього виби-

раються спеціальні точки (з числа розпізнавальних знаків) і координуються 

високоточним геодезичним обладнанням (найчастіше GPS). 

В якості опорних точок, в залежності від місцевості та умов знімання, 

обираються чітко розрізнюванні на знімках точки, координати яких можуть 

бути визначені з достатньою точністю. Наприклад, люки інженерних мереж, 

кути повороту бордюрів, на земельно-рослинному покрові можуть бути ви-

користані пофарбовані CD-диски, різнокольоровий пластиковий одноразовий 

посуд і т.д. 

Після внесення координат опорних точок в проект, виконуються пере-

рахунок координат із системи WGS-84 до системи координат в проекції Гау-

са-Крюгера і вся подальша обробка і кінцевий результат зображення отри-

мують реальні геодезичні координати.  

Побудована 3D модель місцевості в програмному комплексі Agisoft 

Ptotoscan може бути використана для: 

– побудови ортофотоплану; 

– побудови карти висот; 

– перетворення растрового зображення в векторне; 

–  вимірювання відстаней, розрахунок площ та обʼємів з подальшим 

експортом отриманих результатів в ГІС та CAD системи. 

За допомогою GNSS — приймача координуються центри таких CD 

дисків, які в подальшому і слугують точками опорної мережі.  

Обробка аерофотознімків в ПЗ Agisoft PhotoScan 

Програма Agisoft PhotoScan — універсальний інструмент для генерації 

трьохмірних моделей поверхонь обʼєктів зйомки за фотозображеннями цих 

обʼєктів. PhotoScan успішно використовується для побудови моделей та 

обʼєктів різних масштабів у тому числі за даними аерофотозйомки і генерації 

матриць висот і ортофотопланів, побудованих на основі цих моделей. Оброб-

ка даних в PhotoScan максимально автоматизована — на оператора покладені 

лише функції контролю і управління режимами роботи і програми.  

Побудова і привʼязка моделей місцевості в програмі складається з 

трьох основних етапів: 

1) побудова грубої моделі. На цьому етапі здійснюється автоматичне 

визначення спільних точок на знімках, що перетинаються, відновлення про-

мінів проектування, визначення координат центрів фотографування і елемен-

тів взаємного орієнтування знімків, розрахунок параметрів, що описує оптич-
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ну систему (дисторсія, коефіцієнт асиметрії, положення центральної точки). 

Всі ці розрахунки виконуються в програмі за одну операцію; 
 2) привʼязка отриманої моделі до зовнішньої (геодезичної, географіч-

ної) системи координат і зрівняння всіх параметрів системи — координат 
центрів фотографування і наземних опорних точок, кутів орієнтування знім-

ків, параметрів оптичної системи з використанням параметричного метода 
зрівняння. В якості коефіцієнтів для зрівняння приймаються похибки визна-

чення координат точок зйомки (центрів фотографування), визначення коор-
динат точок наземної опорної мережі, дешифрування та маркування опорних 

точок на знімках; 
3) побудова полігональної моделі поверхні місцевості на основі ви-

значених на попередньому етапі параметрів. У програмі реалізований екс-
прес-метод, який полягає у тріангуляції лише загальних точок, отриманих на 

першому етапі, і більш точні способи обробки, що полягають у визначенні 
просторового положення для кожного піксела зображення (в залежності від 

необхідної степені деталізації обробляється кожний перший, кожний четвер-
тий, кожний шістнадцятий і т.д. — всього пʼять можливих рівнів). 

У подальшому отримана модель використовується для генерації орто-
фотопланів і матриць висот. 

З точки зору оператора процес роботи з програмою виглядає наступним 
чином: загрузка фотознімків  

1. Вибір системи координат і загрузка даних привʼязки центрів фото-
графування. 

2. Формування точечної моделі поверхні Землі. 
3. При наявності наземної опори мережі — встановлення відміток опор-

них точок на фотознімках і завантаження координат точок опорної мережі. 
4. Оптимізація моделі (вирівнювання параметрів привʼязки). 

5. Генерація полігональної моделі Земної поверхні. 
6. Експорт даних — ортофотоплан, матриця висот.  

Під час роботи завжди можна зберегти проміжні результати розрахун-
ків у файлі проекту.  

Є можливість формування пакетного завдання на обробку. Після заван-
таження вихідних знімків, можливо відразу вказати параметри для кожного з 

етапів і програма самостійно виконає увесь цикл обробки. 
Безпосередньо у графічному інтерфейсі програми можна виконувати 

базові виміри на отриманій моделі — виміряти відстані, площу поверхні, 
обʼєм моделі.  

– Фотознімки завантажені. У проекті видно, що він складається з бло-
ків оброблюваних незалежних частин проекту зі своїми фотографіями, мо-

деллю, системою координат, параметрами калібрування оптики и т.п.  
– Вибір системи координат. 
– Завантаження даних телеметрії — координати центрів фотографу-

вання (КЦФ). Програма розпізнає дані у форматах txt, csv, tel і дозволяє вка-
зати з яким саме стовпчиків зчитувати дані. 
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– Мітки у формі блакитних кульок відображають взаємне розташуван-

ня точок зйомки (КЦФ), після зрівняння вони будуть замінені мітками іншо-
го виду, що відповідає положенню площин кадрів.  

– Після виконання першого етапу обробки — первинного зрівняння і 
побудови точечної моделі, формується хмара точок, що описує модель, і на-

бір параметрів взаємного орієнтування фотознімків. Положення обраного 
знімку не вдалося вирівняти, як і раніше відображаються сферами/кульками, 

і у писку фотографій відмічені міткою NA (not aligned). У даному проекті 
таких немає. 

– Встановлення маркерів (міток опорних точок). Якщо відомо поло-
ження маркерів на знімках (у системі координат знімку), можна просто ім-

портувати ці дані у PhotoScan. Якщо маркери ще не дешифровані, прийдеться 
задавати їх положення безпосередньо у програмі. Для кожного маркера до-

статньо відмітити їх положення на одному-двох знімках, і PhotoScan автома-
тично визначає їх положення на інших знімках, позначає знімки, на яки при-

сутній обраний маркер, спеціальними мітками. На кожному знімку можна 
підтвердити або уточнити автоматично обране положення маркера.  

– Маркери розміщені. Можна виконувати побудову моделі місцевості.  
– Модель готова. Її можна експортувати як матрицю висот (цифрову 

модель місцевості) і сформувати на основі цієї моделі ортофотоплан 
місцевості.  

– Наприкінці можливо побудувати текстуру моделі і розглядати її 
прямо у програмі. 

Слід також відмітити деякі особливості у використання БПЛА під час 
виконання судових експертиз. 

Стартовий майданчик для запуску БПЛА повинен розташовуватись на 
відстані від обʼєктів електромагнітного випромінювання (трансформаторні 

підстанції, антени телевізійних та мобільних операторів та інші). Швидкість 
вітру під час польотів не повинна перевищувати 10–15 м/с. Також краще 

утриматись від виконання робіт під час грози та опадів, оскільки електрооб-
ладнання апарату слабо захищене.  

Висота знімання повинна враховувати висотні обʼєкти в районі вико-
нання польотів (будинки, антени, баштові крани тощо). В кожному новому 

місці зйомки перед запуском обовʼязково необхідно проводити калібрування 
компаса БПЛА для орієнтації апарату в просторі і запису точки повернення. 

Однак, не над усіма територіями можливо використання БПЛА. Так 
наприклад у програмі самого апарату передбачені так звані зони заборони 

польотів «NO FLY». Такі зони встановлені поблизу аеропортів, військових і 
стратегічних обʼєктів та прилеглих до них територій.  

Тобто, перед проведенням польових робіт, експерт має впевнитися, що 
територія проведення обстеження не потрапляє в заборонену зону.  

Нижче приведені приклади результатів проведених аерофотозйомок, 

які в подальшому були використані при складанні земельно-технічних екс-
пертиз та експертиз з питань землеустрою. 

Розділ 6. Судова будівельно-, земельно-технічна та експертиза з питань землеустрою
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Приклад 1.  

У господарському процесі до Київського НДІСЕ була призначена зе-

мельно-технічна експертиза. На вирішення експертів були поставлені питання: 

– Чи відповідає фактично використовувана площа земельної ділянки, 

на якій розміщені нежитлові будівлі ринку «N», межам, зазначеним у Дер-

жавному акті на право постійного користування зазначеному підприємству?; 

– Якщо не відповідає, то в якій саме частині і якою площею?  

Під час проведення натурного обстеження було встановлено, що вико-

нати інструментальну зйомку території ринку вкрай складно з причини дуже 

щільної забудови. 

Було прийняте рішення виконати фотозйомку з використанням БПЛА з 

попереднім координуванням опорних точок за допомогою GPS навігаційного 

обладнання.  

За результатами даних, отриманих під час проведення польових робіт, 

було чітко визначено, що фактична територія ринку більша за проектні межі, 

а також були позначені частини території, що використовуються самовільно. 

На зображенні нижче опорні точки позначені кружечками зеленого та 

червоного кольору, проектні межі земельної ділянки нанесені пунктирною 

лінією жовтого кольору, а фактичні межі — лінією блакитного кольору.  

Загальний час виконання польових робіт становив близько 30–40 хв. 

При цьому, якщо б не використовувався БПЛА, час виконання зйомки збіль-

шився б у рази (рис. 2). 

 

Рис. 2. Кружечками зеленого та червоного кольору позначені опорні точки,  

проектні межі земельної ділянки нанесені пунктирною лінією жовтого кольору, 

а фактичні межі — лінією блакитного кольору. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Приклад 2 

У судовій справі господарського суду на вирішення експертів були по-

ставлені наступні питання: 

– Чи накладається територія полігону твердих побутових відходів на 

земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:02:010:5289? Якщо накла-

дається, то яка площа накладання?; 

– Яка кількість (обʼєм) сміття міститься на зазначеному ПТПВ? 

В даній експертизі виконати топографо-геодезичні роботи навіть з ме-

тою визначення фактичної площі полігону ТПВ було б дуже складно, врахо-

вуючи специфіку самого обʼєкту дослідження, площу ділянки і її рельєфу. 

Що ж стосується визначення обʼєму сміття розташованого на території 

полігону, то такі питання взагалі до цього часу експертами КНДІСЕ не вирі-

шувалися. 

Під час виконання польових робіт був використаний квадрокоптер Dji 

Phantom 3 Advansed з відповідним програмним забезпеченням, опорні точки 

були закоординовані за допомогою GPS обладнання. На Зображенні 3, опор-

ні точки позначені зеленими кружечками та нумерацією від 1 до 15. 

 

Рис. 3. Опорні точки позначені зеленими кружечками та нумерацією від 1 до 15.Фактична 

межа полігону позначена лінією синього кольору, а межі земельної ділянки з кадастровим 

номером 8000000000:02:010:5289 — пунктирною лінією жовтого кольору. 

Розділ 6. Судова будівельно-, земельно-технічна та експертиза з питань землеустрою
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Фактична межа полігону позначена лінією синього кольору, а межі зе-

мельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:02:010:5289 пунктирною 

лінією жовтого кольору. 

За результатами вимірювань було встановлено, що територія полігону 

твердих побутових відходів накладається на ділянку з кадастровим номером 

8000000000:02:010:5289, також була визначена конфігурація та площа накла-

дання (рис. 3). 

У програмі Digitals/Delta XE Version 5.0 Professional був також порахо-

ваний обʼєм сміття, що знаходиться на території полігону, та побудована 

тривимірна модель сміттєзвалища (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Тривимірна модель полігону твердих побутових відходів. 

За допомогою програми також можливо створювати топографічні і 

спеціальні карти і плани, будувати моделі рельєфу та моделювати горизонта-

лі, розраховувати площі ті обʼєми, переглядати карти у тривимірному вигля-

ді, використовувати супутникові знімки, ортофотоплани і скановані карти, 

створювати текстову та графічну документацію. 

Враховуючи вищевикладене можливо підсумувати.  

Використання безпілотних летальних апаратів при виконанні топогра-

фо-геодезичних робіт, які у подальшому використовуються для складання 

земельно-технічних видів експертиз та експертиз з питань землеустрою є 

можливим та допустимим. 

Дане ствердження базується на практичному досвіді у використанні 

таких апаратів спеціалістами Київського КНД інституту судових експертиз, 

якими на протязі 2016–2017 років виконано понад 60 експертиз з викорис-

танням БПЛА. 

 Однак слід зазначити, що отримані дані будуть коректними і допусти-

мими, якщо у комплексі буде також використаний GPS — навігаційний при-

лад та відповідне ліцензійне програмне забезпечення для обробки отриманих 

даних.  

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ ЭКСПЕРТИЗ 

И ЭКСПЕРТИЗ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

Н. А. Шишов  

А. И. Дощечкин  

В статье освещена тема использования беспилотных летательных аппаратов при 

выполнении топографо-геодезических работ, результаты которых в дальнейшем исполь-

зуются в составлении земельно-технических видов экспертиз и экспертиз по вопросам 

землеустройства. Также перечислены виды беспилотных летательных аппаратов, приве-

дены их технические характеристики. Детально описаны этапы выполнения подготови-

тельных, полевых и камеральных работ с использованием аппарата, описан процесс коор-

динирования опознавательных знаков и применение полученных результатов при обра-

ботке снимков. Дана краткая характеристика программ, которые могут быть использованы 

при планировании полета БПЛА, а также програмы, которая используется непосредствен-

но при обработке аэрофотоснимков. Также описан практический опыт работы специалис-

тов Киевского НИИ судебных экспертиз в составлении таких видов экспертиз с использо-

ванием беспилотных летательных аппаратов, кратко изложены особенности использова-

ния БПЛА в различных условиях с учетом особенности местности, а также погодных 

условий. 

Приведены практические примеры выполненных специалистами КНИИСЕ земель-

но-технических видов экспертиз, обозначены вопросы, которые были поставлены перед 

экспертами и полученные в ходе выполнения результаты. Также приведены наглядные 

иллюстрации с детальным описанием их содержания.  

THE USE OF UNMANNED AERIAL VECHICLES IN THE CONDUCT  

OF LAND TECHNICAL EXPERTISE AND EXPERTISE  

ON LAND MANAGAMENT ISSUES 

N. Shyshov  

A. Doshchechkyn  

The article deals with the use of unmanned aerial vehicles in the performance of 

topographic and geodetic works, the results of which are subsequently used in the compilation of 

land-technical types of expertise and expertise on land management issues. Types of unmanned 

aerial vehicles are also listed as well as their technical characteristics. The stages of completing 

preparatory, field and cameral work using the device are described in detail and the process of 

coordinating the identification marks and application of the results obtained in the processing of 

photographs. A brief description of the programs that can be used in the planning of UAV flight, 

as well as programs, which is used directly in the processing of aerial photographs. The practical 

experience of the experts of the Kyiv Scientific Research Institute of Forensic Expertise is also 

described in the compilation of such types of expertise using unmanned aerial vehicles, briefly 

outlines the features of using UAVs in various conditions, taking into account the peculiarities of 

the terrain, as well as weather conditions. 

Practical examples of the land-technical types of expert examinations carried out by the 

experts of KFI and questions that were put to the experts and results obtained in the course of 

implementation are outlined. Illustrations are also given with a detailed description of their 

content. 

Розділ 6. Судова будівельно-, земельно-технічна та експертиза з питань землеустрою
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ БУДІВЕЛЬНО-

ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГІВ 

ТА ВАРТОСТІ РОБІТ ПО ВЛАШТУВАННЮ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ 

НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ 

В статті розглянуто загальні питання та особливості проведення судових буді-

вельно-технічних експертиз при дослідженні будівельних робіт з влаштування дорожньо-

го одягу автомобільної дороги, проведено аналіз впливу обсягів та якості виконаних робіт 

на строк експлуатації дорожнього одягу. Автором наведено етапи проведення судових 

будівельно-технічних експертиз при дослідженні робіт по влаштуванню дорожнього одя-

гу та зазначено умови визначення вартості цих робіт. 

 

 

Відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги» [1] автомо-

більна дорога це лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для 

безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів. Розширив-

ши дане тлумачення можливо зазначити, що це лінійний комплекс інженерних 

споруд призначений для руху транспортних засобів та пішоходів, з усіма 

розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, 

надземними і підземними пішохідними переходами тощо) та технічними 

засобами організації дорожнього руху, як в населеному пункті так і поза ним. 

Автомобільні дороги забезпечують внутрішньодержавні та міжнародні 

перевезення пасажирів і вантажів, поєднують населені пункти та окремі 

обʼєкти. Стан дорожнього господарства, зокрема, впливає на ефективність 

роботи виробничого сектору, розвиток туристичної галузі та соціальної сфе-

ри. Наразі розвиток автомобільних шляхів загального користування не забез-

печує вимоги автомобілізації України, що негативно позначається на еконо-

міці країни. Вигідне географічне розташування на шляху основних транзит-

них потоків між Європою та Азією, розвиток торгівельних відносин, розши-

рення виробничих звʼязків та науково-технічного співробітництва з європей-

ськими країнами, вимагає від національної транспортної системи України 

приведення існуючого дорожнього покриття та будівництво нових доріг у 

відповідності до сучасних експлуатаційних вимог.  

Якість дорожнього покриття на українських дорогах неспроможна за-

безпечити вимоги сьогодення та призводить до значного здороження вартості 

перевезень, які базуються, в першу чергу, на перевитратах пального та необ-

хідності додаткового ремонту автомобілів. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Так, в ДСТУ Б А.1.1-100:2013 «Автомобільні дороги. Терміни та ви-

значення понять» [3] надано визначення таких понять: 

Дорожній одяг — одно або багатошарова конструкція проїзної частини 

автомобільної дороги, яка сприймає навантаження від транспортних засобів і 

передає його на ґрунт земляного полотна. 

Дорожнє покриття — верхній шар дорожнього одягу, який безпосеред-

ньо сприймає навантаження від транспортних засобів і перерозподіляє їх на 

шари, що знаходяться нижче, та земляне полотно. 

Дорожні одяги, за конструкцією, поділяються на нежорсткі (асфальто-

бетонні, чорно-щебеневі тощо) та жорсткі (цементобетонні тощо). Основна їх 

відмінність полягає в здатності конструктивних шарів працювати на розтяг, 

забезпечувати жорсткість та міцність конструкції в залежності, або без 

залежності, від температури, вологості та тривалості дії навантаження. 

Основним елементом автомобільної дороги, який забезпечує якість та 

безпеку руху транспортних засобів є покриття. Сприймаючи навантаження 

від транспортних засобів та зазнаючи впливу кліматичних факторів, покриття 

повинно залишатись міцним, водонепроникним, а його поверхня рівною і до-

статньо шорсткою. Дорожнє покриття з врахуванням технології влаштування 

та собівартості будівельного матеріалу (наприклад, асфальтобетон) є найдо-

рожчою конструктивною складовою дорожнього одягу.  

асфальтобетон

дрібнозернисний

асфальтобетон

крупнозернисний

щебень улаштований

способом просочення

щебінь улаштований

способом заклинки

пісок

крупнозернисний

цементобетон

пісок оброблений органічними

в'яжучими матеріалами

щебінь

пісок

А) Б)

 

Рис. 1. Приклад конструкцій дорожнього одягу: 

А) нежорсткого типу — два верхні асфальтобетонні шари є дорожнім по-

криттям, щебеневі та піщаний шар відносяться до основи дорожнього одягу; 

Б) жорсткого типу — верхній цементобетонний шар є дорожнім покриттям, 

решта конструктивних шарів відносяться до основи дорожнього одягу. 

При виборі конструкції дорожнього одягу враховують інтенсивність і 

характер руху транспортних засобів, кліматичні та ґрунтово-геологічні умо-

ви. Кількість шарів, їх товщину та розміщення в конструкції визначають роз-

рахунковим методом в залежності від обраного будівельного матеріалу. То-

вщина кожного шару повинна задовольняти визначену нормативними вимо-
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гами міцність і довговічність конструкції в цілому, в звʼязку з чим, Держав-

ними будівельними нормами (незалежно від результатів розрахунку) встано-

влено мінімально-допустимі товщини конструктивних шарів дорожнього 

одягу, а саме: 

– додатком Ж ДБН В.2.3-4:2015 [4] визначено мінімально допустимі 

товщини конструктивних шарів дорожнього одягу для автомобільних доріг 

загального користування; 

– п.п. 5.9, 5.14 ДБН В.2.3-5-2001[5] визначено мінімально допустимі 

товщини конструктивних шарів дорожнього одягу для вулиць і доріг міських 

і сільських населених пунктів. 

Значна частина автомобільних доріг України облаштована дорожнім 

одягом нежорсткої конструкції, у переважній більшості, з асфальтобетонним 

покриттям. 

Одним з основних фізико-механічних показників, який характеризує 

дотримання технології виконання робіт по влаштуванню асфальтобетонних 

покриттів є коефіцієнт ущільнення. Його величина характеризує ступінь 

ущільнення асфальтобетонної суміші. Визначається коефіцієнт ущільнення 

під час лабораторних випробувань, шляхом співвідношення фактичної серед-

ньої щільності відібраної проби з середньою щільністю зразка переформова-

ного в лабораторних умовах.  

Зниження коефіцієнта ущільнення вказує на технологічні порушення, 

які були допущені під час виконання будівельних робіт, а саме: використання 

при будівництві асфальтобетонної суміші з температурою нижчою від робо-

чої, або неякісне ущільнення шару за рахунок зменшення кількості проходів 

дорожнього котка та/або виконання робіт по ущільненню без застосування 

важких котків. 

Експлуатація недоущільненого асфальтобетонного покриття призво-

дить до значного зменшення строку служби конструкції дорожнього одягу, 

шляхом деформацій та руйнувань, а саме: 

– в результаті наднормової пористості недоущільненої структури по-

криття, волога проникає в основу дорожнього одягу. В період мінусових тем-

ператур накопичена волога збільшується в обʼємі та руйнує цілісність ас-

фальтобетону та щільність шарів основи; 

– в результаті інтенсивного руху транспортних засобів, покриття авто-

мобільної дороги поступово доущільнюється утворюючи поздовжні колії по 

смугах накату. 

У випадку заниження коефіцієнта ущільнення можливо стверджувати 

про використання асфальтобетонної суміші в обсягах менших від норматив-

них (передбачених проектом).  

Наразі, в судово-експертній практиці, питання щодо визначення обся-

гів, якості та вартості виконаних будівельних робіт, відповідно до «Науково-

методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових екс-

пертиз та експертних досліджень Інструкції про призначення та проведення 
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судових експертиз та експертних досліджень» (далі Інструкція) [2], вирішу-

ються в межах будівельно-технічної експертизи, а саме судовими експерта-

ми, які мають кваліфікацією за спеціальністю 10.6. «Дослідження обʼєктів не-

рухомості будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів». 

Слід зазначити, що розкрадання бюджетних коштів в дорожньому бу-

дівництві, саме при виконанні робіт по влаштуванню або ремонті дорожніх 

одягів, є дуже поширеним явищем. Основними причинами цього є те, що: 

– дані роботи відносяться до прихованих, фактичні обсяги яких, мож-

ливо визначити лише руйнівними способами. Наприклад, визначення товщин 

конструктивних шарів досліджуваної конструкції забезпечується шурфуван-

ням дорожнього одягу, що обумовлює використання спеціалізованого облад-

нання під час обстеження в натурі; 

– роботи з ремонту дорожнього одягу виконуються з максимальним 

використанням будівельного матеріалу, який є складовою існуючої дорож-

ньої конструкції, що значно ускладнює відокремлення обсягів робіт, які були 

виконані раніше досліджуваних; 

– перевірка якості виконаних робіт потребує проведення відповідних 

лабораторних випробувань. 

 З врахуванням експертної практики, фальсифікації обсягів будівельних 

робіт по влаштуванню дорожнього одягу, умовно можна поділити на чотири 

категорії: 

– зменшення обсягів по товщині та/або по площині конструктивного 

шару; 

– зменшення обсягів виконаних робіт, за рахунок технологічних пору-

чень допущених при ущільненні конструктивних шарів дорожнього одягу;  

– використання будівельних матеріалів, які не відповідають умовам до-

говору та проектному рішенню; 

– завищення обсягів будівельних робіт, шляхом внесення до звітної до-

кументації переліку робіт, які фактично не виконувались. 

У всіх випадках, допущення таких відхилень технологічним та норма-

тивним вимогам при виконанні робіт, впливає на їх якість. Враховуючи, що 

кожен шар дорожнього одягу розраховується у відповідності до своїх робо-

чих характеристик, відсутність або неякісне виконання, навіть одного з конс-

труктивних шарів, зменшує строк експлуатації та несучу здатність конструк-

ції в цілому. Поява дефектів покриття, в майбутньому, призводить до зави-

щення вартості експлуатаційних витрат за рахунок виконання додаткового 

комплексу робіт повʼязаного з їх усуненням, та негативно впливає на забез-

печення безпеки дорожнього руху шляхом погіршення техніко-експлуата-

ційних показників та геометричних параметрів автомобільної дороги.  

 З врахуванням вищенаведеного, визначення обсягів та вартості буді-

вельних робіт, виконаних при влаштуванні дорожнього одягу, в межах про-

ведення судової будівельно-технічної експертизи, доцільно виконувати за на-

ступними етапами: 

Розділ 6. Судова будівельно-, земельно-технічна та експертиза з питань землеустрою
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– вивчення та співставлення наданих на дослідження документів. Під 

час цього етапу експертами оцінюється повнота наданих документів і визна-

чається можливість або неможливість виконання експертизи за наявними ма-

теріалами; 

– проведення візуально-інструментального обстеження обʼєкта дослі-

дження. Цей етап полягає: в ідентифікації досліджуваної ділянки дороги та 

виконаних будівельних робіт; визначенні обсягів фактично виконаних робіт з 

обовʼязковим врахуванням технічного стану покриття. Особливість визна-

чення обсягів даних робіт полягає у необхідності виконання кернування 

(шурфування) дорожнього одягу, при цьому доцільно проводити лабораторні 

випробування відібраних зразків, для встановлення їх фізико-механічних по-

казників;  

– співставлення результатів візуально-інструментального обстеження 

та лабораторних випробувань з даними проектної, кошторисної, виконавчої 

документацій та нормативними вимогами щодо технології виконання дослі-

джуваних будівельних робіт; 

– синтез проведеного дослідження шляхом комплексного аналізу обся-

гів виконаних робіт, їх відповідності проектним та нормативним вимогам, та 

подальшим визначенням вартості; 

– складання висновку за результатами проведеного дослідження. 

Отже, при проведенні судових будівельно-технічних експертиз слід 

враховувати, що відповідно до вимог нормативних документів, які діють в 

галузі будівництва, якщо хоч один з досліджуваних показників щодо влашто-

ваного шару дорожнього одягу не відповідає нормативному, виконані буді-

вельні роботи в обсязі розповсюдження дефекту не можуть бути прийняті. 

При цьому вартість виконаних будівельних робіт визначається за умови їх 

відповідності проектному рішенню та нормативним вимогам. 

В разі відсутності відповідної лабораторії в експертній установі, залу-

чення лабораторії та спеціалістів для визначення фізико-механічних показ-

ників елементів дорожньої конструкції відбувається шляхом заявлення, судо-

вим експертом клопотання, що забезпечується п. 2.1 Інструкції [2]. Також 

слід враховувати, що відповідно до п. 2.2 цієї ж Інструкції, судовий експерт 

зобовʼязаний забезпечити збереження обʼєкта експертизи. А, якщо дослі-

дження повʼязане з повним або частковим його руйнуванням, експерт пови-

нен одержати на це дозвіл від органу (особи), який (яка) призначив(ла) екс-

пертизу. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ЕКСПЕРТИЗ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГАХ 

С. В. Неизвестный 

Автомобильные дороги обеспечивают внутригосударственные и международные 

перевозки пассажиров и грузов, объединяют населенные пункты и отдельные объекты. 

Состояние дорожного хозяйства, в частности, влияет на эффективность работы произ-

водственного сектора, развитие туристической отрасли и социальных сфер. На сегодняш-

ний день развитие автомобильных дорог общего пользования не отвечает требованиям 

автомобилизации Украины, что негативно отражается на экономике страны. Удачное гео-

графическое расположение на пересечениях основных транзитных потоков между Евро-

пой и Азией, развитие торговых отношений, производственных связей и научно-

технического сотрудничества с европейскими странами, требует от транспортной инфра-

структуры Украины приведения существующих дорожных покрытий и строительство 

новых дорог в соответствии с современными эксплуатационными требованиями. 

В статье рассмотрены общие вопросы проведения судебных строительно-техни-

ческих экспертиз при исследовании работ по строительству дорожной одежды автомо-

бильной дороги. Обозначены причины возникновения сложностей при определении 

фактических объемов этих работ. Выполнено анализ влияния объемов и качества выпол-

ненных работ на срок эксплуатации дорожной одежды. 

Особым вниманием отмечено важность и целесообразность исследований факти-

ческих объемов дорожно-строительных работ, в комплексе с анализом их соответствия 

технологическим требованиям, поскольку согласно нормативным требованиям действую-

щим в дорожно-строительной отрасли, если хоть один из исследуемых показателей 

выполненных работ не соответствует нормативному, работы в объеме распространения 

дефекта не могут быть приняты.  

С учетом требований нормативно-технической документации и экспертной прак-

тики автором обозначено этапы проведения судебных строительно-технических экспертиз 

в рамках исследования устройства дорожной одежды. 

Розділ 6. Судова будівельно-, земельно-технічна та експертиза з питань землеустрою
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Цель данной статьи — разъяснение судебным экспертам важности исследований 

физико-механических показателей дорожной одежды автомобильной дороги, в рамках 

проведения экспертиз касающихся определения объемов выполненных работ. Поскольку, 

несоответствия физико-механических показателей снижают строк службы дорожной 

одежды, в связи с чем, значительно увеличиваются расходы по эксплуатации автомобиль-

ной дороги за счет выполнения дополнительного комплекса ремонтных работ направлен-

ного на устранение возникающих дефектов и обеспечение безопасности дорожного дви-

жения. 

FEATURES OF CONDUCTING FORENSIC BUILDING-TECHNICAL EXPERTISE 

AT THE DETERMINATION OF VOLUMES AND COST OF WORK DURING 

THE CONSTRUCTION OF ROAD CLOTHES ON HIGHWAYS 

S. Neizvestnyі 

Highways provide domestic and international passenger and cargo transportation unite 

settlements and individual facilities. In particular, condition of public road system affects the 

efficiency of production sector, development of tourism industry and social spheres. The 

development of public highways does not meet motorization requirements of Ukraine and has 

adversely affected the economy. Due to favourable geographic location at the intersections of 

major transit traffic flows between Europe and Asia, the development of trade relations, 

production linkages and scientific and technical cooperation with European countries, Ukrainian 

transport infrastructure is required to harmonize existing road pavement condition and 

construction of new roads with modern maintenance requirements. 

The article deals with general questions of building and technical forensic examination 

within road construction research. The reasons of difficulties in determination of actual working 

amounts are indicated. Impact analysis of working amounts and quality of the executed works on 

road maintenance term is done. 

Special attention was paid to the importance and feasibility of researching the actual 

volumes of road construction work, in conjunction with an analysis of their compliance with 

technological requirements, since in accordance with regulatory requirements in force in the road 

construction sector, if at least one of the examined performance indicators does not comply with 

the normative, work in the volume of distribution defect cannot be accepted. 

Taking into account the requirements of normative and technical documentation and 

expert practice, the author outlines the stages of forensic construction and technical expertise in 

the study of the construction of road cloth. 

The purpose of this article is to explain to forensic experts the importance of researching 

the physical and mechanical characteristics of the road cloth of an auto-road, as a part of the 

expertise to determine the amount of work performed. Since, inconsistencies in physical and 

mechanical characteristics the road cloth service life reduces, in connection with which, the costs 

of operating the road are significantly increased due to the implementation of an additional set of 

repair works aimed at eliminating emerging defects and ensuring road safety. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОБГРУНТУВАННЯ 

СКЛАДУ ВИТРАТ, ПОВЯЗАНИХ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ОПЕРАЦІЙ 

З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ  

В статті представлено класифікацію витрат, повʼязаних із здійсненням операцій 

з побутовими відходами, з метою їх обліку та подальшого експертного дослідженні при 

вирішенні питань з обґрунтування збитків. 

Основними принципами державної політики у сфері поводження з від-

ходами, визначеними Законом України «Про відходи» [1], є пріоритетний за-

хист навколишнього природного середовища і здоровʼя людини від негатив-

ного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-

сировинних та енергетичних ресурсів та відходів. 

На сьогодні в Україні збільшуються обсяги накопичення відходів, кіль-

кість полігонів і звалищ для їх захоронення, погіршується санітарний стан 

населених пунктів. Більшість полігонів перевантажені або не відповідають 

вимогам екологічної безпеки. Основними причинами виникнення проблеми є: 

– недосконалість механізму збирання, перевезення, зберігання, оброб-

лення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів, що при-

зводить до збільшення обсягів їх накопичення; 

– відсутність екологічно безпечних методів та засобів поводження з від-

ходами, що призводить до підвищення техногенних та екологічних ризиків; 

– низькі темпи впровадження маловідходних технологій, створення ін-

фраструктури у сфері поводження з відходами, зокрема небезпечними; 
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– недосконалість законодавства та системи державного регулювання у 

сфері поводження з відходами; 

– відсутність єдиного органу, на який покладено функції у сфері пово-

дження з відходами. На даний час такі функції виконують Мінекології, Мін-

регіон, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцево-

го самоврядування. 

Розвʼязання проблеми потребувало прийняття Загальнодержавної про-

грами поводження з відходами на 2013-2020 роки та фінансування Програми 

здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у 

межах бюджетних призначень на відповідний рік. Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України вiд 3 сiчня 2013 року № 22-р схвалено Концепцію Загаль-

нодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки, орiєнтов-

ний обсяг фiнансування якої становить 4,656 млрд гривень [6]. Орієнтовний 

обсяг фінансування Програми становить 4655,9 млн. гривень, з них за раху-

нок спеціального фонду державного бюджету — 1715,3 млн., місцевих бю-

джетів — 2940,6 млн. гривень. 

Згідно з положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (стаття 30) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації 

та знешкодження побутових відходів відноситься до компетенції виконавчих 

органів сільських, селищних, міських рад [2]. 

Основою розвитку ефективно діючої системи обліку операцій із відхо-

дами є формування інформаційного забезпечення, яке представлене систе-

мою бухгалтерського обліку та економічного контролю за витратами, 

повʼязаними із здійсненням операцій з побутовими відходами. 

Налагодження ефективної системи обліку відображення та контролю за 

витратами, повʼязаними з операціями з побутовими відходами дозволить 

приймати ґрунтовні рішення з метою пошуку шляхів конструктивного вирі-

шення проблеми відходів. 

З погляду можливості повторного використання відходів, і виробничих 

відходів зокрема, відповідно до Методичних рекомендацій з формування со-

бівартості продукції (робіт, послуг) [11] такі відходи поділяються на зворотні 

та незворотні. Вирішальним чинником при цьому є можливість або немож-

ливість використання відходів у майбутньому у господарській діяльності під-

приємства. 

Незворотні — відходи, які повністю втратили свої корисні споживчі 

якості, в результаті чого їх не можна використати на підприємстві або реалі-

зувати іншим виробникам. 

Виробничі підприємства не використовують незворотні відходи у звʼяз-

ку з втратою ними цінностей. Вказаний вид відходів не відповідає активами 

оскільки не виконується вимога п. 5 П(С)БО 9: запаси визнаються активом, 

якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому еконо-

мічні вигоди, повʼязані з їх використанням, та їх вартість може бути досто-

вірно визначена [10]. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Виходячи з цього, незворотні відходи не визнаються активом та облі-

ковуються в обліку тільки кількісному виразі, адже визначення вартості не-

зворотних відходів є досить проблематичним і непотрібним завданням для їх 

власника. Для такого відображення можна застосувати будь-який документ 

(акт, накладна внутрішнього переміщення, тощо), який би зафіксував кіль-

кість таких відходів для відображення на позабалансовому рахунку 07 «Спи-

сані активи». До вказаного рахунку пропонуємо використовувати аналітич-

ний рахунок 073 «Відходи». 

Крім того, варто зазначити, що для цілей управління на багатопрофіль-

них підприємствах і підприємствах, які виробляють більше одного наймену-

вання виробів, виникає нагальна потреба у їх роздільному кількісному облі-

ку, як за місцями їхнього утворення (цех, дільниця, основне підприємство, 

філія, відокремлений виробничий госпрозрахунковий підрозділ), так і за 

конкретними видами (однотипними найменуваннями) виготовленої готової 

продукції (виконаних робіт, наданих послуг). 

Таким чином, у підприємства (власника відходів) немає економічних і 

юридичних підстав обліковувати на балансовому рахунку незворотні відходи. 

Проте, необхідним є їх кількісний та оперативний облік, адже від цього зале-

жатиме вартість витрат повʼязаних з операціями щодо поводженням з незво-

ротними відходами, що в свою чергу впливає на собівартість готової продукції 

й відповідно в подальшому відібʼється на фінансовому результаті підприємства. 

Зворотні відходи — це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, 

теплоносіїв та інших видів матеріальних цінностей, що утворилися у процесі 

виробництва продукції (робіт, послуг), які втратили повністю або частково 

первинні споживчі властивості початкового матеріалу (хімічні і фізичні) і 

тому використовуються з підвищеними витратами (зниженням виходу про-

дукції) або зовсім не використовуються за прямим призначенням у виробни-

чому циклі підприємства [11, п. 328]. 

Зворотні відходи відповідають сутності такої категорії як запаси, що 

наведено в п. 4 П(С)БО 9 «Запаси» [10]. 

Такі відходи відповідно п. 329 Методичних рекомендацій № 373 мо-

жуть оцінюватися:

за ціною можливого використання — якщо підприємство має намір ви-

користовувати відходи для власного основного, допоміжного виробництва 

або для інших потреб. Ціна можливого використання — знижена ціна пер-

винного матеріалу зворотних відходів. Немає критеріїв того, в якому розмірі 

може бути знижена ціна первинного матеріалу, тож при використанні цього 

методу є сенс встановити критерії в обліковій політиці підприємства, напри-

клад визначити відсоток зниження до первісної ціни; 

– за повною ціною первинного матеріалу — в основному, якщо відходи

реалізуються стороннім організаціям; 

– за справедливою вартістю відходів — тобто фактично це ціна відхо-

дів, за якою їх можна реалізувати. Для визначення справедливої вартості від-

Розділ 7. Судова економічна експертиза
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ходів підприємство проводить дослідження ринкових цін власними силами 

або залучає сторонніх фахівців [11]. 

Тобто, загалом відходи є зворотними, якщо від їх використання можна 

отримати економічну вигоду. Якщо ж відходи не можуть бути використані у 

виробничому циклі або реалізовані як самодостатній продукт, вони вважа-

ються незворотними та відносяться на собівартість виготовленої продукції. 

Незворотні відходи, на відміну від зворотних, виникають не лише на вироб-

ничих підприємствах. 

Згідно з ст. 17 Закону України «Про відходи» підприємства зобовʼязані: 

– вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, які

утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилі-

зуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо них статистичну 

звітність в установленому порядку; 

– не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих

місцях або обʼєктах; 

– своєчасно в установленому порядку сплачувати екологічний податок,

що стягується за розміщення відходів; 

– надавати місцевим органам виконавчої влади й органам місцевого

самоврядування інформацію про відходи та повʼязану з ними діяльність; 

– призначати відповідальних осіб у сфері поводження з відходами [1].

Порядок обліку відходів на підприємстві відображається у відповідно-

му наказі або положенні. Цей документ як правило містить розділи про: 

– види відходів, що виникають у процесі діяльності підприємства;

– місця виникнення, збирання та зберігання відходів;

– первинну документацію, яка повинна вестися щодо них;

– відповідальних осіб, порядок обліку кожного виду відходів та інші

моменти. 

Для вивезення й утилізації побутових відходів підприємство визначає 

місця для їх тимчасового зберігання. Саме туди незворотні відходи перемі-

щуються, там вони зберігаються до їх вивезення на підставі договору з юри-

дичною особою, яка в установленому порядку є виконавцем послуг з виве-

зення відходів. В даний час підприємства-утилізатори відходів використову-

ють систему калькулювання послуг утилізації з відображенням загальної су-

ми фактично понесених витрат у цілому, з початку звітного періоду, не 

обчислюючи при цьому собівартості в розрізі видів послуг з утилізації відхо-

дів та етапів виробничого процесу. Така система калькулювання націлена на 

формальне перенесення витрат на послугу з утилізації відходів. 

Аналітичний облік виробничих витрат підприємства-утилізатора, як пра-

вило, ведеться в розрізах: видів виробництва; видів послуг; видів відходів; тех-

нологічних етапів. Запропонований підхід до аналітичного обліку включає 

технологічні та галузеві особливості організації виробничого процесу: на кож-

ній стадії технологічного процесу виникають особливі витрати, які визначають 

собівартість послуг і мають вплив на фінансові результати підприємства. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62.
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В процесі експертного дослідження аналітичного обліку технологічних 

процесів з утилізації відходів доцільно групувати витрати за кожним етапом 
надання окремої послуги: витрати на збір відходів, витрати на транспорту-

вання відходів, витрати на сортування відходів та витрати на зберігання від-
ходів, наведені в таблиці 1. 

При проведенні експертного дослідження необхідно враховувати особ-
ливості облікових категорій: 

– витрати на збір відходів: до даного виду витрат належать витрати на
утримання місць збору або прийому відходів: вартість матеріалів для паку-

вання відходів, вартість хімічних речовин для їх знешкодження. До витрат на 
оплату праці включаються заробітна плата працівників пунктів збору або 

прийому відходів й відрахування на соціальні заходи (Єдиний соціальний 
внесок). Крім того, до виробничих витрат даного етапу й, відповідно, до 

складу собівартості послуги включається амортизація будівель пунктів при-
йому, а також тари, в якій зберігаються прийняті відходи; 

– витрати на транспортування відходів: повʼязанні з транспортуван-
ням відходів від місця їх виникнення (житловий масив — побутові відходи, 

підприємства — виробничі відходи) або місця їх збору (прийому). Особли-
вості даного виду витрат залежатимуть від того, яким чином здійснюється 

транспортування — власними силами чи з використанням послуг автотранс-
портних підприємств. У випадку, коли підприємство-утилізатор має в своєму 

розпорядженні власний транспортний парк, такі витрати повинні групуватися 
за елементами та можуть мати як прямий характер (відображатися в складі 

виробничих витрат), так і непрямий характер (відображатися в складі загаль-
новиробничих витрат). Так, до прямих матеріальних витрат належать витрати 

на паливо-мастильні матеріали, непрямих — витрачання матеріалів для утри-
мання транспортного парку. Витрати на оплату праці включають — заробіт-

ну плату водіїв та відрахування на соціальні заходи. Елемент амортизації є 
знос транспортних засобів; 

– витати на зберігання включають витрати, повʼязанні з розвантаженням
відходів та їх зберіганням в спеціально відведених місцях та спеціально 

оснащеній тарі до їх безпосередньої передачі на переробку або в цех для спа-
лювання чи полігон. Основною складовою матеріальних витрат є використання, 

у разі необхідності, реактивів або інших матеріалів для знешкодження відходів 
або ж зменшення їх впливу на навколишнє середовище. Витрати на оплату 

праці, соціальні заходи та амортизація специфічних характеристик не мають; 
– витрати на сортування відходів, повʼязанні з сортуванням за видами та

їх подальшим використанням. Так, зокрема, що стосується захоронення 
відходів, то відходи сортуватимуться як за видами, так і за полігоном, на якому 

планується їх захоронення. Стосовно переробки відходів, то їх групування 
відбуватиметься залежно від виду переробки та кінцевого продукту. 

Інші етапи, в розрізі яких ведеться облік витрат, мають відповідну спе-

цифіку, і для застосування при проведенні експертного дослідження потре-
бують їх детальної характеристики: 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62.
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– витрати на утримання полігону. Захоронення відходів як вид послуг

є досить специфічним, адже вимагає від підприємства-утилізатора наявності 

великих площ, полігонів, спеціального устаткування й, відповідно, дотри-

мання рівня безпеки щодо збереження навколишнього середовища. До мате-

ріальних витрат, повʼязаних з утриманням полігонів, належать вартість вико-

ристаної землі для ущільнення та ізоляції відходів, вартість відповідних реак-

тивів для їх знешкодження та вартість речовин для очищення ґрунтових вод. 

Вагоме значення в складі матеріальних витрат займає витрачання матеріалів 

для забезпечення екологічної та санітарної безпеки, пожежної безпеки та 

охорони праці; 

– витрати спалювання, повʼязанні з наданням спеціального виду по-

слуг утилізації відходів. Варто зазначати, що при наданні даного виду послуг, 

вагоме значення має етап сортування, адже існує ряд небезпечних відходів, 

які під час спалювання можуть призвести до екологічних катастроф. Основ-

ними витратами є витрати на утримання печей — енергетичні витрати (за-

лежно від виду спалювання та виду відходів); 

– витрати на переробку, повʼязанні з переробкою відходів, а їх особ-

ливість буде залежати від шляхів надходження відходів на підприємство: як 

давальницька сировина, в результаті власного збору відходів, в результаті 

придбання відходів. У випадку, коли відходи надійшли як давальницька си-

ровина, до складу матеріальних витрат будуть належати сировина та матеріа-

ли, які використані для переробки відходів. Під час придбання відходів, їх 

вартість буде включатися до складу матеріальних витрат виробництва й, від-

повідно, до собівартості готової продукції. 

Надходження незворотних відходів на підприємство відображається на 

позабалансовому рахунку в кількісному складі 071 «Відходи, отриманні для 

захоронення / спалення» в кількісних показниках, вартісний облік не ведеться. 

Відповідно, всі витрати з їх збору, транспортування, сортування та пе-

реробки відображатимуться у складі виробничих витрат. Списання їх з поза-

балансового рахунку відбувається в момент їх передачі для захоронення на 

полігон або спалення в цех. 

Зворотні відходи надходять на підприємство для переробки, як вже за-

значалося, такими шляхами: 

– як давальницька сировина. На виконання умов договору, укладеного

між підприємством-виробником та підприємством-утилізатором щодо на-

дання послуг з переробки відходів, облік відходів досліджується за позаба-

лансовим рахунком Д 022 «Відходи отримані для переробки», який ведеться 

лише в кількісному виразі. Всі витрати з їх переробки відображаються у 

складі виробничих витрат, формуючи собівартість послуги переробки. Спи-

сання вказаних відходів з позабалансового рахунку підтверджується первин-

ним документом — накладною на внутрішнє переміщення; 

– придбання відходів. На виконання умов договору про придбання від-

ходів, укладеного між підприємством-виробником або іншим субʼєктом гос-
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подарювання — власником відходів, вартість таких відходів відображається з 

ціною придбання в складі виробничих запасів підприємства на рахунку 209 

«Інші запаси». Подальше їх списання є ідентичним зі списанням будь-яких 

інших видів виробничих запасів, і вартість списаних відходів включається до 

вартості готової продукції, яка є результатом переробки відходів; 

– самостійне збирання або безоплатне отримання. Надходження від-

ходів, повʼязане з діяльністю власних пунктів збору відходів або ж укладен-

ням договору з субʼєктом-власником відходів про їх безплатну передачу, об-

ліковується на балансовому рахунку з одночасним відображення доходу від 

безоплатного отримання за справедливою вартістю. При цьому вартість ви-

трачених відходів включається до складу собівартості готової продукції; 

— у випадку, коли вартість отриманих відходів визначити неможливо, 

їх необхідно обліковувати на позабалансовому рахунку з метою контролю за 

їх кількісним витрачанням. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕННЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ 

СОСТАВА ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ 

С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ  

Т. А. Переймивовк 

Сегодня в Украине увеличиваются объемы накопления отходов, количество поли-

гонов и свалок для их захоронения, ухудшается санитарное состояние населенных пунк-

тов. Большинство полигонов перегружены или не соответствуют требованиям экологи-

ческой безопасности. Налаживание эффективной системы учета и контроля за расходами, 

связанными с операциями с бытовыми отходами позволит принимать обоснованные ре-

шения с целью поиска путей конструктивного решения проблемы отходов. 

В статье представлена классификация расходов, связанных с осуществлением опе-

раций с бытовыми отходами, с целью их учета и дальнейшего экспертного исследовании 

при решении вопросов по обоснованию убытков. 

FEATURES OF INVESTIGATION OF THE INVESTMENT INCREASES 

CONCERNING THE EXPENSES CONTRIBUTED WITH OPERATIONS 

WITH DOMESTIC WASTE OPERATIONS 

T. Pereimyvovk  

Today, in Ukraine, volumes of waste accumulation, the number of landfills and landfills 

for their disposal are increasing, and the sanitary state of settlements is deteriorating. Most 

landfills are overloaded or do not meet the environmental safety requirements. Establishing an 

effective accounting system for displaying and controlling the costs associated with household 

waste operations will allow us to make sound decisions in order to find ways to constructively 

address the waste problem. 

The article presents the classification of expenses related to the implementation of 

operations with household waste, with a view to their accounting and further expert research in 

solving issues of substantiation of losses. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПО ПІДТВЕДЖЕННЮ 

ЕКОНОМІЧНО ОБГРУНТОВАНИХ ТАРИФІВ  

В СФЕРІ ТЕПЛОСТАЧАННЯ 

Аналіз чинного законодавства показує, що ряд нормативних актів містять чис-

ленні колізії та неузгодженості при визначенні житлово-комунальних послуг; оперують 

різною термінологією по відношенню до житлово-комунальної сфери (обʼєкти, товари 

та послуги), а деякі з термінів взагалі не є співставними між собою. 

Метою статті є дослідження складу витрат, що впливають на формування та-

рифів в сфері теплопостачання. 

Відсутність комплексної нормативно-правової й методичної бази щодо регулю-

вання особливостей формування собівартості послуг у підгалузях житлово-комунального 

господарства ускладнює планування й облік витрат, калькулювання собівартості послуг.  

 

 

Аналіз чинного законодавства показує, що ряд нормативних актів міс-

тять численні колізії та неузгодженості при визначенні житлово-комунальних 

послуг; оперують різною термінологією по відношенню до житлово-

комунальної сфери (обʼєкти, товари та послуги), а деякі з термінів взагалі не 

є співставними між собою. Для більшості ліцензіатів у сфері теплопостачан-

ня уже тривалий час залишається актуальним питання розмежування ліцен-

зованих та не ліцензованих видів діяльності, оскільки більшість з них є вер-

тикально-інтегрованими підприємствами. За відсутності чітких і зрозумілих 

норм законодавства більшість ліцензіатів вирішують ці питання на власний 

розсуд. 

Відповідно до п.1.1.4 «Особливості формування собівартості робіт, по-

слуг житлово-комунального господарства» методики за реєстраційним кодом 

11.1.63 «Методика проведення судових економічних експертиз з визначення 

собівартості обʼєктів оподаткування» зазначено, що «відсутність комплекс-

ної нормативно-правової й методичної бази відносно багатьох специфічних 
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особливостей формування собівартості послуг у підгалузях ЖКГ створює 

багато проблем при плануванні й обліку витрат, калькулюванні собівартос-

ті послуг. Таке положення в процесі проведення експертом дослідження на-

даних документів унеможливлює обʼєктивно й повною мірою оцінити до-

цільність і ефективність всієї сукупності витрат, віднесених на собівар-

тість продукції та послуг підприємств водопровідно-каналізаційного госпо-

дарства, теплопостачання, житлово-експлуатаційних організацій».  

«Малодослідженими й дискусійними на сьогодні залишаються питання 

собівартості послуг для підприємств  субʼєктів природних монополій, зо-

крема складу витрат, які включаються в різні види собівартості послуг, а 

відтак і тарифів».  

Статтею 1 Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 

№ 2633-IV визначено термін «тариф (ціна) на теплову енергію», а саме — та-

риф (ціна) на теплову енергію — грошовий вираз витрат на виробництво, 

транспортування, постачання одиниці теплової енергії (1 Гкал) з урахуван-

ням рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових [1].  

При цьому, статтею 20 цього ж Закону України визначено, що: тарифи 

на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно 

обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теп-

лової енергії; тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і за-

безпечувати рентабельність субʼєкта господарювання; встановлення тарифів 

на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її ви-

робництво, транспортування та постачання не допускається [1]. 

Згідно статті 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг» від 09.07.2010 № 2479-VI тарифи на комунальні по-

слуги субʼєктів природних монополій та субʼєктів господарювання на су-

міжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно об-

ґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням плано-

ваного прибутку [2].  

Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 

24.06.2004 № 1875-ІV передбачено, що встановлення цін/тарифів на житлово-

комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат 

на їх виробництво без відповідного відшкодування не допускається і може 

бути оскаржено в суді [3].  

У відповідності до статті 20 Закону України Закону України «Про те-

плопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV визначено, що тарифи на теплову 

енергію повинні враховувати повну собівартість теплової енергії і забезпечу-

вати рівень рентабельності не нижче граничного рівня рентабельності, вста-

новленого Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

житлово-комунального господарства [1].  

 Водночас, слід зазначити, що 25.07.2015 набрав чинності Закон Украї-

ни «Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних по-
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слуг» від 16.07.2015 № 626-VIII, яким передбачено внесення змін до Законів 

України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання» та 

«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» у частині заборо-

ни встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги в розмірі нижче 

економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво [4].  

Стаття 12 Закону України «Про ціни та ціноутворення від 21.06.2012 

№ 5007 — VI передбачає, що державні регульовані ціни повинні бути еконо-

мічно обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни на товар витратам 

на його виробництво, продаж ( реалізацію) та прибуток від його продажу 

(реалізації) [5].  

Таким чином, відповідно до діючого законодавства тарифи на кому-

нальні послуги субʼєктів природних монополій та субʼєктів господарювання 

на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно 

обґрунтованих планових витрат на їх виробництво з урахуванням планового 

прибутку. 

Облік витрат підприємствами теплоенергетики України випливає з ви-

мог п. 1. ст. 10 Закону України «Про природні монополії», [6]. Постанови 

Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку ведення окремого обліку до-

ходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспорту-

вання, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення» від 01.06. 2011 N 584 [7].  

Відповідно до п.3 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвер-

дження Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, 

які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії 

та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» 

від 1 червня 2011 р. N 584 [7]: з метою ведення окремого обліку: 

1. прямі витрати, повʼязані з наданням послуг за кожним видом ліцен-

зованої діяльності підприємства, відображаються у бухгалтерському обліку в 

установленому порядку на окремих субрахунках рахунка «Витрати»; 

2. загальновиробничі витрати розподіляються відповідно до облікової 

політики підприємства або пропорційно сумі прямих витрат; 

3. адміністративні витрати, витрати, повʼязані із збутом, фінансові ви-

трати, інші витрати розподіляються між видами діяльності підприємства, у 

тому числі ліцензованими, пропорційно сумі прямих витрат, якщо неможли-

во забезпечити їх окремий облік за видами ліцензованої діяльності;  

4. амортизація необоротних активів (основних засобів, нематеріальних 

активів), які використовуються у разі провадження кількох видів діяльності, 

у тому числі здійснення виробничих процесів, технологічно повʼязаних з 

кількома видами діяльності, або прямі витрати розподіляються з використан-

ням обраної підприємством бази розподілу, яка погоджується з органом, упо-

вноваженим встановлювати тарифи;  

5. групування витрат здійснюється з урахуванням вимог порядків фор-

мування тарифів на виробництво теплової енергії, транспортування її магіс-
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тральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання 

теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення; 

6. доходи за кожним видом ліцензованої діяльності підприємства відо-

бражаються у бухгалтерському обліку в установленому порядку на окремих 

субрахунках рахунка «Доходи від реалізації». У разі отримання підприємст-

вом доходів за кількома видами ліцензованої діяльності однією сумою роз-

поділ доходів здійснюється пропорційно встановленим тарифам. 

Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову від 01.06.2011 № 869 

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги», якою затверджено Порядки формування тарифів на 

житлово-комунальні послуги [8].  

Механізм формування та встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого 

опалення і постачання гарячої води для субʼєктів природних монополій та 

субʼєктів господарювання на суміжних ринках, які проводять або мають на-

мір проводити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її 

транспортування магістральними і місцевими (розподільними) тепловими 

мережами та постачання, надання послуг з централізованого опалення і по-

стачання гарячої води визначається «Порядком формування тарифів на тепло-

ву енергію, її виробництво транспортування та постачання, послуги з центра-

лізованого опалення і постачання гарячої води» (далі ПОРЯДОК), який за-

тверджено постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 377 та зареєстровано в Мі-

ністерстві юстиції України від 09 червня 2016 р. за № 835/28965 [9].  

Слід зазначити, що існує відмінність між економічним та бухгалтерсь-

ким розумінням поняття «витрати». Так, під економічними витратами розу-

міють витрати будь-якого ресурсу, обраного для виробництва продукції, що 

дорівнюють його вартості за найкращого з альтернативних варіантів вико-

ристання. Поняття економічних витрат обумовлено обмеженістю ресурсів 

порівняно з кількістю варіантів їх використання. З бухгалтерської точки зору 

витрати — це тільки конкретні витрати ресурсів.  

Загальні принципи формування тарифів на теплову енергію полягають 

у визначенні за діючими нормами і нормативами економічно обґрунтованих 

значень усіх показників господарської діяльності субʼєкта господарювання, 

які враховуються у тарифах, та їх правильному розподіленні за окремими ви-

дами діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 

та іншими видами господарської діяльності, які не підлягають державному 

регулюванню (у тому числі, комунальні послуги з опалення та гарячого во-

допостачання), за вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

(далі — П(С)БО) 29 «Фінансова звітність за сегментами», затвердженого на-

казом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 № 412 [10]. Слід зверну-

ти увагу, що усі елементи економічно обґрунтованих витрат собівартості 

мають бути правильно розподілені за відповідними статтями витрат (прямі 

витрати виробничої собівартості, загальновиробничі витрати виробничої со-
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бівартості, загальногосподарські адміністративні витрати, інші операційні 

витрати, фінансові витрати) за вимогами П(С)БО 16 «Витрати», затверджено-

го наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318 [11]. 

При цьому слід зазначити, що підприємство самостійно визначає пере-

лік витрат, які включають до собівартості послуг як елемент облікової полі-

тики, ґрунтуючись на економічній сутності понесених витрат і загальних 

принципах бухгалтерського обліку та вимог до організації його ведення. 

Облік і калькулювання собівартості робіт та послуг підприємств тепло-

вого господарства проводяться за стадіями технологічного процесу (вироб-

ництво, подача) і видами продукції (теплова енергія, гаряча вода). 

Таким чином, методичні засади бухгалтерського обліку витрат за ви-

дами діяльності базуються на вимогах Положень (стандартів) бухгалтер-

ського обліку (далі — (П(С)БО), методах калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг); вимогах Порядків формування тарифів та Правил 

регуляторної звітності; методах калькулювання собівартості продукції (робіт, 

послуг); організаційно-технологічній структурі підприємства (основні, допо-

міжні і обслуговуючі виробництва, загальновиробничі підрозділи), структурі 

виробничо-господарських процесів, розподілі активів і персоналу між вида-

ми господарської діяльності (надалі –ВГД) ліцензіата. При дослідженні слід 

ураховувати вимоги облікової політики, в частині обліку за ліцензованими 

видам діяльності, яка серед іншого повинна розкривати: кореспонденцію ра-

хунків бухгалтерського обліку окремих господарських операцій (подвійний 

запис); перелік і склад статей витрат за кожним видом діяльності ліцензіата; 

методику калькулювання собівартості виробництва (транспортування, поста-

чання) теплової енергії (у тому числі організація управлінського обліку), пе-

релік і склад статей собівартості виробництва, транспортування і постачання 

теплової енергії відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» [11] з урахуванням спе-

цифіки кожного з видів діяльності субʼєкта господарювання та баз розподілу; 

номенклатуру витрат за видами господарської діяльності; порядок створення 

резервів. 

При цьому ПКМ № 869 [8] вимагає, щоб розподіл загальновиробничих 

та адміністративних витрат між видами діяльності здійснювався «пропорцій-

но прямим витратам з урахуванням витрат на збут» та «пропорційно вироб-

ничій собівартості з урахуванням витрат на збут». Відсутність розʼяснень 

щодо механізму розподілу «з урахуванням витрат на збут» формально дозво-

ляє здійснити розподіл загальновиробничих та адміністративних витрат між 

видами діяльності при будь-якому, з вище перелічених варіантів планування 

витрат, повʼязаних з наданням послуг з централізованого опалення та гарячо-

го водопостачання. Таким чином при плануванні забезпечується віднесення 

частки загальновиробничих та адміністративних витрат до витрат діяльності 

з надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання. 

Слід підкреслити, що сьогодні немає конкретних інструкцій або 

розʼяснень регуляторних органів стосовно класифікацій витрат на постачання 
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теплової енергії та витрат на надання послуг з централізованого опалення та 

гарячого водопостачання. 

Аналізуючи правильність включення того чи іншого елемента витрат 

до складу виробничих витрат і розрахунку собівартості продукції, необхідно 

перевірити обґрунтованість розмежування джерел відшкодування різних ви-

трат (за рахунок собівартості, прибутку, фондів або резервів), достовірність 

звітних показників собівартості продукції, що дає можливість виявити вну-

трішньогосподарські резерви зниження собівартості продукції. 

Дослідження проводиться шляхом співставлення даних головної книги 

по затратним рахункам, оборотних відомостей в розрізі контрагентів підпри-

ємства по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», аналі-

тичної оборотної відомості по рахунку 23 «Виробництво», 91 «Загальнови-

робничі витрати», відомості нарахування заробітної плати та нарахування на 

фонд заробітної плати, відомості нарахування амортизаційних відрахувань, 

первинних документів (накладних, акти приймання виконаних робіт, товар-

но-транспортних накладних тощо). 

Експертна практика показує, що є факти, коли до витрат даного звітно-

го періоду включають витрати, здійснені в інші звітні періоди, або не під-

тверджені документально. Приклад з висновку: «…враховуючи принцип від-

повідності визнання, нарахування, відповідності доходів та витрат, а також 

те, що на дослідження не надано первинних документів, підтверджуючих 

віднесення в 2014 році до складу прямих витрат витрати майбутніх періодів в 

розмірі 36 574,00 грн. (Дт 231 Кт 39 на суму 36574,00 грн.), за результатами 

дослідження вказана сума в прямих витратах підприємства не підтверджу-

ється». Тому слід зазначити, що відповідно до П(С)БО 16 [11] витрати під-

приємства включаються до собівартості продукції того звітного періоду, 

якого вони стосуються, незалежно від часу їх оплати — попередньої (орендна 

плата) чи наступної (оплата за час відпусток працівників і т. д.)  

Увага експерта повинна зосередитися й на достовірності величини 

амортизаційних відрахувань за основними засобами та нематеріальними 

активами. Зокрема, необхідно зʼясувати, чи немає нарахувань зносу основних 

засобів понад нормативний строк їх експлуатації. 

Дослідженню підлягає також обґрунтованість віднесення на витрати 

виробництва окремих податків, зборів, відрахувань, платежів, видів доплат 

до тарифних ставок і посадових окладів (за роботу у вечірній та нічний час, 

за керівництво бригадою, за роботу у важких і шкідливих умовах праці, за 

роботу у вихідні і святкові дні, водіям автомобілів за ненормований робочий 

день тощо) та надбавок (за високу професійну майстерність, водіям за клас-

ність, за високі досягнення у праці тощо) фактичних за попередній базовому і 

базовий періоди та планових на розрахунковий період з додержанням умов 

Галузевої тарифної угоди. При дослідженні експерт звертає увагу на рівень 

преміальних та інших заохочувальних і компенсаційних виплат фактичного 

за попередній базовому і базовий періоди. 
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Слід зазначити, що Порядком формування тарифів на теплову енергію, 

її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого 

опалення та постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 [8] передбачено: 

– п. 14. Нормування втрат теплової енергії в мережах теплопостачання 

та питомих витрат палива і електроенергії, які використовуються для вироб-

ництва та транспортування теплової енергії, здійснюється в установленому 

законодавством порядку відповідно до міжгалузевих, галузевих та регіональ-

них методик, інших нормативних документів з нормування витрат та втрат 

ресурсів, у яких враховуються основні особливості технологічних процесів 

конкретного виробництва; 

– п. 51. Формування тарифів підприємствами, що надають послуги з 

централізованого опалення (далі — підприємства), здійснюється на підставі річ-

них планів надання послуг з централізованого опалення, економічно обґрунто-

ваних планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нор-

мативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, подат-

ків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді;  

При цьому слід зазначити, що питання дотримання підприємством 

правил технічної експлуатації теплових уставок не відноситься до компе-

тенції експертів-економістів. 

В одній статті неможливо вказати весь спектр проблем, які виникають 

при проведенні даного виду дослідження, тому ця проблема потребує по-

дальшого вивчення та висвітлення. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ТАРИФОВ 

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Т. А. Переймивовк 

М. Б. Жолобецкая 

Анализ действующего законодательства показывает, что ряд нормативных актов 

содержат многочисленные коллизии и несогласованности при определении жилищно-

коммунальных услуг; оперируют разной терминологией по отношению к жилищно-

коммунальной сфере (объекты, товары и услуги), а некоторые из терминов вообще не яв-

ляется сопоставимыми между собой. 

Целью статьи является исследование состава затрат, влияющие на формирование 

тарифов в сфере теплоснабжения. 

Отсутствие комплексной нормативно-правовой и методической базы по регулиро-

ванию особенностей формирования себестоимости услуг в подотраслях жилищно-

коммунального хозяйства затрудняет планирование и учет затрат, калькулирование себе-

стоимости услуг. 

FEATURES OF INVESTIGATION OF RESEARCH  

ON ECONOMICALLY BASED TARIFFS  

IN THE FIELD OF HEATING 

T. Pereimivovk 

M. Sholobeckaya 

Analysis of the current legislation shows that a number of regulations contain numerous 

conflicts and inconsistencies in the definition of housing and communal services; operate with 

different terminology in relation to the housing and communal sphere (objects, goods and 

services), and some of the terms are not comparable at all. 

The purpose of the article is to study the composition of costs that affect the formation of 

tariffs in the field of heat supply. 

The lack of a comprehensive regulatory and legal framework for regulating the 

peculiarities of the formation of the cost of services in the housing and communal services sub-

sectors complicates the planning and accounting of costs, the calculation of the cost of services. 

Розділ 7. Судова економічна експертиза



  

402 

 

УДК 346.33 

І. М. Гриненко 

головний судовий експерт 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України 

Ю. І. Гриненко 

аспірант, судовий експерт 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
Виходячи з експертної практики, розроблено алгоритм проведення дослідження 

контрольованих операцій в розрізі стадій дослідження та залежно від поставлених задач. 

 

 

У судовій практиці контроль трансфертного ціноутворення є системою 

заходів, що вживаються підрозділами органів доходів і зборів з метою кори-

гування податкових зобовʼязань платників податків до рівня податкових зо-

бовʼязань, розрахованих за умови відповідності комерційних і фінансових 

умов контрольованої операції умовам, котрі існували під час здійснення зі-

ставних господарських операцій, сторони яких не є повʼязаними особами. 

Податковий контроль трансфертного ціноутворення проводиться ор-

ганами фіскальної служби та ґрунтується на міжнародному стандарті — 

принципі «витягнутої руки» (Armʼs length principle). Він використовується з 

метою встановлення трансфертних цін для податкових потреб і погоджений 

Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Цей прин-

цип передбачає збільшення податкових зобовʼязань повʼязаних осіб до ана-

логічного рівня неповʼязаних осіб за відповідності умов. Рекомендації ОЕСР 

з трансфертного ціноутворення для податкових служб і транснаціональних 

компаній є основою в ст. 39 Податкового кодексу України [1]. 

До завдань судово-економічної експертизи, належить документальне 

обґрунтування вартості втрачених активів та/або розміру недоотриманих до-

ходів. 

Метою даної роботи є узагальнення експертної практики та системати-

зація нормативних актів для розробки загальних алгоритмів експертного до-

слідження контрольованих операцій. 

За наявності обставин для проведення судової експертизи, згідно з На-

казом Міністерства Юстиції № 53/5 [5], експертиза проводиться експертом за 

зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчо-

го-судді чи суду, якщо для зʼясування обставин, що мають значення для кри-

мінального провадження, необхідні спеціальні знання. 
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Експертне дослідження складається з таких стадій: попереднє дослі-

дження, роздільне дослідження, експертний експеримент, порівнювальне 

дослідження, оцінка результатів дослідження та формулювання висновків, 

оформлення експертного дослідження. Попереднє дослідження почина-

ється з моменту ознайомлення з постановою або ухвалою про призначення 

експертизи. 

Для виконання завдань попереднього дослідження експерт ознайомлю-

ється з наданими матеріалами, встановлює наявність обʼєктів дослідження, 

вивчає обставини справи, вивчає матеріали справи, встановлює достатність 

та якість наданих матеріалів, ознайомлюється з актами перевірок контролю-

ючих органів або внутрішнього аудиту стосовно встановлених порушень, 

повʼязаних з недонарахуванням податків в контрольованих операціях. Екс-

перт вивчає нормативну базу, ознайомлюється з обліковою політикою та 

внутрішніми нормативами підприємства відносно участі в контрольованих 

операціях, вивчає питання про необхідність порушення клопотань про на-

дання необхідних матеріалів, визначає необхідний комплекс методів дослі-

дження (методик) і послідовність їх застосування, розробляє схеми дослі-

дження за кожним поставленим питанням. 

Особливістю проведення судово-економічних експертиз з питань 

трансфертного ціноутворення є необхідність залучення таких обʼєктів дослі-

дження як податкові декларації, фінансова, статистична та інша звітність, ре-

гістри податкового та бухгалтерського обліку, первинні документи, які 

повʼязані з нарахуванням і сплатою податку на прибуток підприємств, а 

також документи та оперативну податкову інформацію, у тому числі за ре-

зультатами перевірок інших підприємств-контрагентів. 

На стадії роздільного дослідження за наявності необхідних документів, 

експерт наводить в дослідницькій частині висновку зміст положень законо-

давчих та нормативних документів, установлює сутність суперечок (мето-

дичних підходів) між юридичною особою та контролюючим органом. 

При вивченні справи, експерту слід звернути увагу на документацію 

щодо окремих контрольованих операцій, які зазначені в запиті. Така доку-

ментація має містити: 

 дані про повʼязаних осіб, які дають можливість їх ідентифікувати (у 

тому числі найменування держав, податковими резидентами яких є такі особи); 

 дані про групу (сукупність субʼєктів господарювання, які є 

повʼязаними особами), у тому числі структуру групи, опис діяльності, полі-

тику трансфертного ціноутворення цієї групи; 

 опис та умови проведення операції (ціна, строки та інші обовʼязкові 

умови договорів); 

 опис товарів (робіт, послуг), включаючи якість і репутацію на ринку, 

країну походження і виробника, наявність товарного знаку; 

 умови та строки здійснення розрахунків за господарською операцією; 

 чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни; 
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 економічний аналіз (методи, які застосовано для визначення ціни кон-

трольованої операції та обґрунтування причин вибору відповідного методу; 

суму отриманих доходів (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) 

внаслідок проведення контрольованої операції, рівень рентабельності; розра-

хунок ринкового діапазону цін (рентабельності) стосовно контрольованої 

операції з описом підходу до вибору зіставних операцій, джерела інформації, 

застосовані для визначення ціни контрольованої операції); 

 результати порівняльного аналізу комерційних та фінансових умов 

операцій; 

 у разі здійснення — відомості про проведене пропорційне коригуван-

ня податкової бази та сум податку. 

На третьому етапі експерт, із застосуванням методу документальної 

перевірки, досліджує надані документи: за формою та змістом відображених 

в них господарських операцій; на відповідність записів у документах вимо-

гам нормативних документів. 

Методом зіставлення дані первинних документів зіставляються з дани-

ми регістрів бухгалтерського обліку підприємства та з даними податкових 

декларацій. Встановлюється повнота відображення господарських операцій у 

податкових деклараціях. 

Виходячи з експертного завдання експертами має бути перевірено від-

повідність декларування з податку на прибуток юридичною особою, здійсне-

них фінансово-господарських операцій по взаємовідносинам з повʼязаною 

особою за вимогами Податкового кодексу України [1]. 

При дослідженні витрати, що враховуються при обчисленні обʼєкта 

оподаткування, складаються із (п. 138.1 ст.138 Податкового кодексу України): 

– витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з п. 138.4, 

п. 138.6 — п. 138.9, п.п. 138.10.2 — п.п. 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 цієї статті;  

– інших витрат, визначених згідно з п. 138.5, п.п. 138.10.5, п.п. 138.10.6 

п. 138.10, п. 138.11, п. 138.12 цієї статті, п. 140.1 ст.140 і ст.141 цього Кодексу. 

Витрати операційної діяльності включають, у т.ч. (п.п.138.1.1 п.138.1 

ст.138 Податкового кодексу України) собівартість реалізованих товарів, ви-

конаних робіт, наданих послуг. 

Відповідно до п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України 

не включаються до складу витрат витрати, не підтверджені відповідними роз-

рахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обовʼязко-

вість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтер-

ського обліку та нарахування податку. 

У судовій практиці, експертами досліджуються первинні та платіжні 

документи, а також бухгалтерські регістри щодо придбання та реалізації 

товарів, робіт та послуг, їх оплати, формування собівартості реалізованої 

продукції, які підлягають відображенню у декларації з оподаткування при-

бутку підприємств, у тому числі придбаних за контрактами у повʼязаної 

особи. 
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У результаті проведеного дослідження документів, експертом встанов-

люється та документально підтверджується чи спростовується здійснення 

контрольованої операції. 

З метою встановлення повноти та відповідності декларування фінансо-

во-господарських операцій по контрольованій операції, експертом прово-

диться дослідження рахунків класу 9 «Витрати діяльності» та їх порівняння з 

даними декларації з податку на прибуток юридичної особи. 

У результаті дослідження наданих документів експертом встановлю-

ється та документально підтверджується з даними бухгалтерського обліку за-

гальна сума виробничої собівартості, яка відображена за дебетом рахунку 

902 «Собівартість реалізації» та її відповідність задекларованим даним По-

даткової декларації з податку на прибуток юридичної особи по рядку 05.1 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, по-

слуг) за досліджуваний період. У результаті проведеного дослідження вста-

новлюється чи було здійснено заниження підприємством собівартості прид-

баних та реалізованих товарів [3]. 

Відповідно до п. 14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України: 

«Повʼязані особи — юридичні та/або фізичні особи, взаємовідносини між 

якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи 

діяльності осіб, яких вони представляють і які відповідають будь-якій з наве-

дених нижче ознак: 

1) юридична особа, що здійснює контроль за господарською діяльністю 

платника податку або контролюється таким платником податку чи перебуває 

під спільним контролем з таким платником податку; 

2) фізична особа або члени її сімʼї, які здійснюють контроль за плат-

ником податку; 

3) посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від 

імені платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або 

припинення правових відносин, а також члени її сімʼї; 

4) платники податку — учасники обʼєднання підприємств незалежно 

від його виду та організаційно-правової форми, що провадять свою господар-

ську діяльність шляхом утворення такого обʼєднання». 

Експертом досліджуються надані документи для встановлення та до-

кументального підтвердження собівартості реалізованих товарів (робіт, по-

слуг) юридичної особи (бухгалтерські проведення Дебет 902 Кредит 28) за 

період, отриманих від повʼязаної особи, що відображено у рядку 05.1 «Собі-

вартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» 

Податкової декларації з податку на прибуток. 

Проведеним дослідженням експерт встановлює, склад витрат у по-

датковій декларації з податку на прибуток юридичної особи, відображеної 

по рядку 05.1 Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих 

товарів (робіт, послуг) витрати, понесені юридичною особою у звʼязку з 

придбанням товарів, робіт та послуг від повʼязаної особи за договірними 
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цінами, що відповідає п. 153.2.2 п. 153.2 ст. 153 та ст. 39 Податкового ко-

дексу України [1]. 

Отже, за результатами проведених експертом досліджень наданих до-

кументів встановлюється, що витрати, понесені юридичною у контрольова-

ній операції відображені у податковій декларації з податку на прибуток у 

відповідності чи не відповідності до вимог Податкового кодексу України. 

У результаті дослідження експертом наданих документів встановлю-

ється та документально підтверджується собівартість реалізованих товарів 

(робіт, послуг) юридичної особи (бухгалтерські проведення Дебет 902 Кре-

дит 28), у тому від повʼязаної особи, що відображено у складі витрат у подат-

ковій декларації з податку на прибуток по рядку 05.1 Собівартість придбаних 

(виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг). 

З 1 січня 2013 року вступила в дію ст.39 Податкового кодексу України. 

Відповідно до п. 39.1 ст. 39 Податкового кодексу України, при здійсненні 

платником податків операцій з повʼязаними особами застосовуються відпо-

відності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». 

Слід зазначити, що відповідно до п. 39.14 ст. 39 Податкового кодексу 

України: «Обовʼязок доведення того, що ціна договору (правочину) не відпо-

відає принципу «витягнутої руки», покладається на контролюючий орган у 

порядку, встановленому законом. Під час проведення перевірки платника по-

датку контролюючий орган має право надати запит, а платник податку зо-

бовʼязаний обґрунтувати рівень договірних цін або послатися на норми абза-

цу першого цього пункту» [1]. 

Відповідно до п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України (у редакції, 

яка діяла з 01.09.2013), встановлено пʼять методів визначення ціни з метою 

трансфертного ціноутворення: 

 порівняльної неконтрольованої ціни; 

 ціни перепродажу; 

 «витрати плюс»; 

 чистого прибутку; 

 розподілення прибутку.  

При визначенні звичайної ціни згідно з методами, встановленими цим 

пунктом, використовується інформація про ціни в операціях між неповʼязаними 

особам у співставних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг). 

При цьому умови визнаються співставними, якщо відмінність між 

такими умовами істотно не впливає на ціни, які отримуються в результаті за-

стосування методів, встановлених цим пунктом.  

Згідно п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України (у редакції, яка діяла 

з 01.09.2013), за методом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів про-

дажу) застосовується ціна, яка визначається за ціною на ідентичні (а за їх від-

сутності — однорідні) товари (роботи, послуги), що реалізуються (придба-

ваються) не повʼязаній з продавцем (покупцем) особі за звичайних умов ді-

яльності. 
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Для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу 

«витягнутої руки» товару (роботи, послуги) згідно з методом порівняльної 

неконтрольованої ціни (аналогів продажу) використовується інформація про 

укладені на момент продажу такого товару (роботи, послуги) договори з іден-

тичними (однорідними) товарами (роботами, послугами) у порівнянних умо-

вах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг). Враховуються, зокрема, 

такі умови договорів, як кількість (обсяг) товарів (наприклад, обсяг товарної 

партії); обсяг функцій, що виконуються сторонами; умови розподілу між 

сторонами ризиків і вигод; строки виконання зобовʼязань; умови здійснення 

платежів, звичайних для такої операції; характеристика ринку товарів, на 

якому здійснено господарську операцію; бізнес-стратегія підприємства; зви-

чайні надбавки чи знижки до ціни під час укладення договорів між не-

повʼязаними особами, а також інші обʼєктивні умови, що можуть вплинути 

на ціну. При цьому умови договорів на ринку ідентичних (за їх відсутності — 

однорідних) товарів (робіт, послуг) визнаються порівнянними, якщо відмін-

ність між такими умовами істотно не впливає на ціну або може бути еконо-

мічно обґрунтована. При цьому враховуються звичайні ціни під час укладен-

ня договорів між неповʼязаними особами, надбавки чи знижки до ціни, зо-

крема знижки, зумовлені сезонними та іншими коливаннями споживчого по-

питу на товари (роботи, послуги), втратою товарами якості або інших влас-

тивостей; закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання 

(придатності, реалізації); збутом неліквідних або низьколіквідних товарів [3]. 

Якщо товари (роботи, послуги), стосовно яких визначається відповід-

ність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», ідентичні 

(за їх відсутності — однорідні) товарам (роботам, послугам), які прилюдно 

пропонуються до продажу, або мають ціни, встановлені на організованому 

ринку цінних паперів, або мають біржову ціну (біржове котирування), визна-

чення звичайної ціни, в установленому в абзаці першому цього пункту по-

рядку, здійснюється з урахуванням таких факторів. 

Згідно п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу України, за методом ціни пе-

репродажу застосовується договірна ціна товарів (робіт, послуг), визначена 

під час подальшого продажу таких товарів (робіт, послуг) покупцем третій 

особі, за вирахуванням відповідної націнки та витрат, повʼязаних із збутом. 

Згідно п. 39.6 ст. 39 Податкового кодексу України, за методом «витрати 

плюс» застосовується ціна, що складається з собівартості готової продукції 

(товарів, робіт, послуг), яку визначає продавець, і відповідної націнки, зви-

чайної для відповідного виду діяльності за співставних умов. Мінімальний 

розмір націнки може бути визначено на законодавчому рівні.  

Відповідно до п. 39.7 ст. 39 Податкового кодексу України, до методу 

розподілення прибутку визначається прибуток від операції, який повинен бути 

розподілений між її учасниками. Такий прибуток розподіляється на еконо-

мічно обґрунтованій основі, що наближує цей розподіл до розподілу прибутку, 

який отримали б учасники операцій, якби були неповʼязаними особами.  
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Згідно п. 39.8 ст. 39 Податкового кодексу України, метод чистого при-

бутку ґрунтується на порівнянні показників рентабельності операції, які роз-

раховуються на підставі відповідної бази (такої як витрати, обсяг реалізації, 

активи), з аналогічними показниками рентабельності операцій між неповʼя-

заними особами у співставних економічних умовах відповідно до п. 39.2 цієї 

статті» [1]. 

Таким чином, п. 39.4 — п. 39.8 ст. 39 Податкового кодексу України на-

ведено опис сутності методів визначення відповідності умов контрольованої 

операції принципу «витягнутої руки». 

В результаті проведених експертом досліджень документально та нор-

мативно встановлюються — суми витрат, понесених юридичною особою у 

звʼязку з контрольованими операціями з повʼязаними особами та відображе-

них у податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства за період, 

які відповідають принципу «витягнутої руки», визначених згідно вимог По-

даткового кодексу України. 

На четвертому етапі експертом робиться узагальнення результатів про-

ведених досліджень та оформлюється висновок. 

На вирішення експертизи можуть бути поставлені наступні питання: 

1. Чи підтверджується документально зазначене в акті податкової ін-

спекції (указуються реквізити акта) заниження обʼєкта оподаткування (указу-

ється організація) за період (зазначається який) і донарахування до сплати 

податків та обовʼязкових платежів до бюджету (указується яких)? 

2. Чи відповідають визначені та задекларовані підприємством (назва) 

доходи за період (зазначається період) наданим первинним документам та 

вимогам Податкового кодексу України? 

3. Чи відповідають визначені та задекларовані витрати підприємством 

(назва) за період (зазначається період) наданим первинним документам та 

вимогам Податкового кодексу України? 

4. Чи підтверджуються документально витрати підприємства (назва) за 

період (зазначається період), що формують собівартість реалізованих товарів, 

виконаних робіт, наданих послуг? 

5. Чи підтверджується документально визначений обʼєкт оподаткування 

з доходів, виплачених підприємством (назва підприємства) нерезиденту (наз-

ва) із джерелом його походження з України у періоді (вказується період)? 

Слід зауважити, що окремо визначена експертиза, призначена у справі, 

містить у собі сукупність елементів, які впливають на побудову алгоритму 

подальшого дослідження, а отже визначають особливості та трансформують 

загальний алгоритм дослідження в індивідуальний. Тому, універсальні алго-

ритми дослідження, слід застосовувати з врахуванням чинників, які містять у 

собі завдання експертизи, предмет та обʼєкт дослідження. 
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ 

И. Н. Гриненко 

Ю. И. Гриненко 

Трансфертное ценообразование обусловлено расширением международных опера-

ций транснациональных корпораций, на практике касается ценообразования на товары, 

услуги и интеллектуальную собственность, которые перемещаются через границу в рам-

ках корпоративных сетей. Цены, по которым происходит передача таких активов, опреде-

ляют размеры доходов обеих сторон и, таким образом, формулируя налоговую базу соот-

ветствующих стран. Теоретически, если рассчитанная трансфертная цена обеспечивает 

разумное распределение прибыли, то налоговые органы обеих стран получают справедли-

вую долю налоговых поступлений. Однако на практике существует возможность миними-

зации и манипуляций с выводом точки прибыли. 

Налоговый контроль за трансфертного ценообразования основывается на принципе 

«вытянутой руки» (Armʼslengthprinciple) — международном стандарте, согласованном го-

сударствами-членами Организации экономического сотрудничества и развития и страна-

ми, не являющимися членами этой организации (более 70 стран мира), в качестве реко-

мендованного к использование по установлению трансфертных цен для налоговых нужд 

и, предусматривающий увеличение налоговых обязательств связанных лиц до уровня на-

логовых обязательств несвязанных лиц при условии соответствия коммер инъекционных 

или финансовых условий совершенных ими операций. 

Главным рекомендательно-методическим международным документом в области 

налогового регулирования трансфертного ценообразования является Руководство ОЭСР 

по трансфертному ценообразованию для транснациональных компаний и налоговых 

служб, основные нормы которых имплементированы налоговый кодекс Украины. 

Цель работы — обобщение экспертной практики и систематизации положений 

нормативных актов для разработки общих алгоритмов исследования контролируемых 

операций. 

Приведенный алгоритм исследования контролируемых операций, позволит сущест-

венно уменьшить трудоемкость и сроки проведения исследований. Область примене-
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ния — в экспертной практике при проведении экспертиз и экспертных исследований по 

экспертной специальности 11.1 «Исследование документов бухгалтерского, налогового 

учета и отчетности». 

PROCEDURE OF CONTROLLED OPERATIONSʼS STUDY 

I. Grynenko 

Yu. Grynenko 

Transfer pricing is due to the international operationsʼs expansion of multinational 

corporations, in practice concerns the pricing of goods, services and intellectual property 

transmitted across borders within corporate networks. The prices at which the transfer of such 

assets takes place determines the income levels of both parties and, thus, the tax base of the 

countries concerned. In theory, if the calculated transfer price provides a reasonable distribution 

of profits, the tax authorities of both countries receive a fair share of tax revenues. However, in 

practice there is a possibility of minimization and manipulation with the deduction of profit 

points. 

The tax control of transfer pricing is based on the Armʼslengthprinciple principle, an 

international standard agreed upon by the member states of the Organization for Economic 

Cooperation and Development and non-member countries (more than 70 countries of the world) 

as recommended by use for the establishment of transfer prices for tax purposes, which provides 

for the increase of tax liabilities of related parties to the level of tax liabilities of unrelated 

persons, subject to the compliance of the trader or financial conditions of their transactions. 

The OECD guidelines on transfer pricing for multinational companies and tax services, 

the main norms of which have been implemented by the Ukrainian tax code, are the main 

documentary guidance document in the field of transfer pricing tax regulation. 

The main purpose of the article is to summarize the expert practice and systematize the 

government regulation for the development of general algorithms of controlled operationsʼs 

expert study. 

General algorithm of controlled operations research, will allow to significantly reduce 

labor intensity and terms of conducting research. The field of application is in expert practice 

during conducting of expert examinations and expert researches on the expert specialty 11.1 

«Investigation of documents of accounting, tax accounting and reporting». 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 



411 

СУДОВА 
ТОВАРОЗНАВЧА 
ЕКСПЕРТИЗА 

УДК 343.98 

А. В. Юхименко  

завідувач сектору 

В. М. Бондар 

завідувач відділу 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України 

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ОБРАННЯ БАЗОВИХ АЛГОРИТМІВ ВИЗНАЧЕННЯ 

РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ АВАРІЙНО ПОШКОДЖЕНИХ АВТОМОБІЛІВ 

У статті на підставі аналізу експертної практики наведено критерії для обрання 

базових алгоритмів, які можуть бути застосовані при вирішенні питання щодо визна-

чення вартості аварійно пошкоджених колісних транспортних засобів з врахуванням по-

ложень чинної методики.  

В попередній статті, надрукованій у 61 випуску Міжвідомчого науково-

методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза» № 61, авторами 

розглянуто базові алгоритми розрахунку ринкової вартості аварійно пошко-

джених автомобілів. Описані алгоритми розроблені, виходячи із творчого пе-

реосмислення чинних на даний час методик, що використовуються судовими 

експертами та перевірені і уточнені в процесі виконання експертиз у судових 

справах. Зрозуміло, що початково закладені теоретичні міркування та при-

пущення на практиці наражаються на серйозні випробування, які або підтвер-

джують гіпотези та припущення та удосконалюють обраний спосіб розрахун-

ку або ж повністю розкривають його нежиттєздатність, а подекуди і хибність 

та віддалення від реальності. 

В процесі практичного застосування розрахунків із визначення ринко-

вої вартості аварійно пошкоджених колісних транспортних засобів (далі — 

КТЗ) своє спроможність підтвердили два алгоритми тип «А» — визначення 

ринкової вартості пошкодженого автомобіля, як різниці між ринковою вар-
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тістю у непошкодженому стані та вартістю відновлювального ремонту з вра-

хуванням зносу замінюваних складових і тип «Б» — визначення ринкової 

вартості пошкодженого автомобіля з врахуванням питомої частки придатних 

до подальшої експлуатації складових. Практикою застосування, встановлено, 

що алгоритм типу «Б» є більш трудомістким у порівнянні із типом «А», 

однак дає більш точні результати. В той же час практика вказала на деякі 

нюанси застосування алгоритму типу «А». Так, на перший погляд методично 

обґрунтований та логічно вибудований розрахунок ринкової вартості аварій-

но пошкодженого КТЗ призводить до отримання результатів, що суперечить 

реаліям ринку подібного майна. Так, наприклад, наведений на поданих нижче 

рисунках автомобіль отримав аварійні пошкодження передньої частини кузо-

ву із пошкодженням окремих елементів системи охолодження, електросис-

теми, частково передньої підвіски, крім цього відбулося спрацювання поду-

шок безпеки.  

 

Рис. 1, 2. Загальний вигляд на пошкодження передньої частини кузову 

та облицювань досліджуваного автомобіля 

  

Рис. 3, 4. Загальний вигляд пошкоджень в підкапотному просторі  

та салоні досліджуваного автомобіля 

Відповідно до результатів проведеної ідентифікації, на дату оцінки 

строк експлуатації досліджуваного КТЗ складав 1,73 роки, автомобіль раніше 

в ДТП не перебував, пробіг близький до нормативного. По результатам про-
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ведених розрахунків встановлено, що ринкова вартість оцінюваного КТЗ на 

дату оцінки складала 103958,97 грн., а вартість відновлювального ремонту з 

використанням нових оригінальних складових та з дотриманням технологіч-

них вимог заводу-виробника щодо ремонтно-відновлювальних робіт аварійно 

пошкоджених автомобілів складала 89931,41 грн., величина втрати товарної 

вартості складала 7207,52 грн., що у підсумку дало значення розміру матері-

ального збитку у сумі 97138,93 грн. 

Як зазначено вище, підстав для розрахунку значення коефіцієнта фі-

зичного зносу для замінюваних складових в процесі ідентифікації не було 

виявлено. Тобто Ез при подальших розрахунках прийнятий рівним нулю. 

Виходячи із викладеного вище, відновлення досліджуваного автомобі-

ля є економічно доцільним, однак в даному випадку суд цікавила вартість 

обʼєкта дослідження саме в пошкодженому стані, оскільки вказана інформа-

ція мала значення у справі. Виходячи із викладених в попередній статті по-

ложень логічним і саме головне обґрунтованим для вирішення поставленого 

питання є використання алгоритму типу «А». 

 ВТВСCC
ДГ

KСC врзвв
зк

Д 







 21

100100
1'  (1) 

Де 

Cʼ 

— ринкова вартість КТЗ у пошкодженому стані, грн.; 

Сд — довідкова ціна КТЗ, технічно справного та комплектного, який пе-

ребував у вжитку на території України згідно довідкової літерату-

ри, грн.; 

К — коефіцієнт ринку регіону; 

Гк — коефіцієнт коригування ринкової вартості КТЗ за величиною про-

бігу, %; 

Дз — процент додаткового збільшення (зменшення) ринкової вартості 

КТЗ, що залежить від умов його догляду, зберігання, використання 

тощо, %; 

Св1 — величина збільшення вартості КТЗ у разі оновлення його 

складників, грн.; 

Св2 — величина коригування вартості КТЗ залежно від його ком-

плектності, встановленого додаткового обладнання, грн.; 

Сврз — вартість відновлювального ремонту КТЗ із врахуванням фізич-

ного зносу замінюваних складових, грн.; 

ВТВ — втрата товарної вартості, грн. 

Перша частина формули (1) фактично відповідає ринковій вартості 

автомобіля в непошкодженому стані в цінах на дату оцінки, а друга частина 

переважній більшості випадків звужується до віднімання від ринкової вар-

тості суми Сврз та ВТВ. В наведеному прикладі було отримано наступне зна-

чення ринкової вартості досліджуваного автомобіля в пошкодженому стані:  

  4820,0452,720741,9193197,103958' C  (грн.) 
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Тобто за наведеним розрахунком ринкова вартість досліджуваного ав-

томобіля в пошкодженому стані на дату оцінки складала лише 4820,04 грн., 

що явно іде всупереч реальним ринковим умовам. Хоча офіційно в Україні 

відсутній легалізований та законодавчо регламентований ринок реалізації 

аварійно пошкоджених або розукомплектованих транспортних засобів, ре-

альні потреби створили відповідний сегмент ринку, наявні різноманітні спе-

ціалізовані майданчики з реалізації подібного майна, як правило інтернет-

аукціони, які пропонують зобовʼязуючі пропозиції. 

Слід зауважити, що питома частка автомобілів при розрахунку ринко-

вої вартості яких у пошкодженому стані отримується близький до описаного 

вище результат за приблизними оцінками виходячи із експертної практики 

складає не менше ¼ всього ринку, що свідчить про достатньо великий про-

шарок ринку подібного майна. 

Аналіз аналогів продажу, а саме автомобілів подібного класу з близь-

ким ступенем ушкодження, свідчить про те, що вони реалізуються за значно 

вищими цінами аніж та, яка була визначена вище. При аналізі цін продажу 

пошкоджених автомобілів та технічно справних тієї ж моделі і комплектації 

визначено опосередковані межі цінового діапазону, який відображений у ви-

гляді співвідношень між зазначеними ціновими пропозиціями та складає 50–

70 %). Тобто автомобілі, близькі до досліджуваного за своїми тактико-

технічними характеристиками та рівнем пошкодження, найчастіше реалізу-

ються за цінами, що становлять 50–70 % від вартості технічно справних КТЗ 

тієї ж моделі та модифікації. Таким чином, при ринковій вартості дослі-

джуваного КТЗ у технічно справному стані 103 958,97 грн., його ринкова вар-

тість у пошкодженому стані та з врахуванням визначеного вище найімовір-

ніше перебуватиме у ціновому діапазоні від 52 000 до 73 000 гривень, що яв-

но перевищує визначене вище значення ринкової вартості автомобіля у пош-

кодженому стані у розмірі 4820,04 грн. 

Виявлена проблема вимагає в першу чергу визначення меж чутливості, 

тобто межі при досягненні, якої застосування алгоритму типу «А», навіть при 

методичній обґрунтованості є недоцільним та таким, що призводить до 

отримання хибних результатів, які суперечать реаліям ринку. 

Першим рішенням, що спадає на думку, є визначення вартості метало-

брухту, який утвориться в процесі утилізації досліджуваного автомобіля та 

може бути використаний власником для отримання доходу. При цьому, варто 

провести такий розрахунок з врахуванням апроксимованих, або ж за наявнос-

ті номінальних значень вмісту металів і сплавів в конструкції досліджуваного 

автомобіля. При цьому, як показує практика найпоширенішими сплавами, які 

використовуються в конструкції сучасних автомобілів є сплави: 

– заліза та вуглецю, при цьому сталь залишається превалюючим спла-

вом в конструкції переважної більшості автомобілів, в нашому випадку пи-

тома апроксимоване значення питомої частки в конструкції становить 

94,5 %; 
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– сплавів на основі алюмінію, апроксимоване значення питомої частки 

в конструкції становить 7,4 %; 

– сплавів на основі міді апроксимоване значення питомої частки в 

конструкції становить 1,1 %. 

Слід зауважити, що вказані вагові частки сплавів в конструкції автомо-

біля відповідають масі брутто, тобто враховують загальну «засміченість» не-

металічними складовими.  

За накопиченими в Київському НДІСЕ даними встановлено, що рівень 

засміченості для виробів автомобільної промисловості перебуває в межах 18–

22 %. Враховуючи конструктивні особливості досліджуваної моделі КТЗ в 

т.ч. її функціональне призначення — перевезення пасажирів та багажу, вели-

чина «засміченості» конструкції приймається на рівні Чзас = 22,00 %.  

В загальному випадку, вартість металобрухту, який утвориться під час 

утилізації досліджуваного автомобіля з розбивкою по основним видам мета-

лів та врахуванням робіт по крупноблочному розбиранню, може бути визна-

чений за наступною формулою: 

дем

n

i

тб
засмет

мбч СC
Ч

М
ЧЧ

C
i

i 







 

1 100100
1

100
 (2) 

де Смбч — вартість металобрухту, який утвориться під час утилізації по-

шкоджених складових досліджуваного КТЗ, грн.; 

Чзас — питома частка неметалічних складових «засміченість» в конс-

трукції КТЗ, %; 

Чмет — питома частка пошкоджених складових в конструкції КТЗ, %; 

М — маса досліджуваного КТЗ без навантаження, т; 

Чі — питома частка і-го виду металу (сплаву) в конструкції досліджу-

ваного КТЗ, %; 

Стбі — вартість 1 т металобрухту визначеного виду, грн.; 

Сдем — вартість робіт із крупноблочного розбирання КТЗ, яке відповід-

но до п. 8.5.4 [1] складає 30 % від нормативу трудовитрат на 

розбіринання-збирання складової та визначається, як добуток 

вартості 1 нормо-години та відповідного нормативу трудовит-

рат, грн. 

При цьому величина Чмет приймається на рівні 100%, оскільки визнача-

ється повна маса металів і сплавів, які будуть отримані при переробці всього 

автомобіля. 

Таким чином підставивши до формули (2) значення перемінних: М = 

1,1571,070 т, Чмет = 100%, Чзас = 22%, ЧAl = 19,5%, СтбAl = 12600,00 грн., ЧCu = 

1,9%, СтбCu = 53500,00 грн., ЧFe = 78,6%, СтбFe = 2750,00 грн. та Сдем = 1908,00 

грн., вартість металобрухту, що утвориться під час утилізації досліджуваного 

КТЗ складатиме: 

3177,3600,1908
100

00,27506,7800,535009,100,126005,19
157,1

100

00,22
1

100

100








 









мбC  (грн.) 
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Слід зазначити, що в даному випадку вартість металобрухту визнача-

лась на підставі наявних в розпорядженні експерта даних щодо вартості ме-

талів та сплавів, а також їх питомої ваги у складі всього автомобіля. Зазви-

чай, при відсутності такої інформації для проведення відповідних розрахун-

ків можуть використовуватися дані щодо маси досліджуваного КТЗ без на-

вантаження та вартості приймання металобрухту у складі автомобілів відпо-

відними спеціалізованими компаніями — субʼєктами господарювання. 

Порівнявши розраховане раніше значення ринкової вартості авто-

мобіля в пошкодженому стані із отриманим значенням вартості металоб-

рухту, яка буде отримана після утилізації досліджуваного автомобіля отри-

маємо нерівність: 

Cʼ > Cмб або 4820,04 грн. > 3177,36 грн. 

Як бачимо вказаний варіант перевірки не є достатньо точним та не 

може бути використаний в якості критерію чутливості при обґрунтуванні об-

раного алгоритму типу «А» саме для такого типу задач. 

Наступним варіантом перевірки доцільності використання алгоритму 

типу «А» є перевірка нерівності: 

C′ < 0,04 ∙ Цн (3)  

Пропонуючи виконати таку перевірку, експерти виходять із припущен-

ня, яке ґрунтується на положеннях методики [3], що технічно справний та 

комплектний КТЗ не може коштувати менше 4 % від вартості нового автомо-

біля. У випадку, який наразі розглядається в якості прикладу чітко встанов-

лено, що досліджуваний автомобіль є ремонтопридатним та може бути від-

новлений із використанням нових оригінальних складових із дотриманням 

технологічних вимог заводу-виробника щодо ремонтно-відновлювальних ро-

біт аварійно пошкоджених КТЗ. Також, варто звернути увагу на ту обставину, 

що найбільшу користь досліджуваний автомобіль може принести власнику, 

якраз за умови його відновлення та використання за цільовим призначенням. 

Тому, вартість 0,04Цн, яка в грошовому еквіваленті відповідає 4% від вартості 

нового автомобіля є тим рубежем після досягнення, якого доречно проводити 

розрахунок ринкової вартості пошкодженого (розукомплетованого) КТЗ вже 

за алгоритмом типу «Б». Так відповідно до довідкових джерел вартість нового 

автомобіля ідентичної комплектації на дату оцінки складала 143 728 грн., при 

цьому 4 % від зазначеної грошової суми складають 5 749,12 грн., що в кін-

цевому випадку забезпечує виконання зазначеної вище нерівності: 

4820,04 грн. < 5749,12 грн.  

У підсумку варто зазначити, що розрахована із використанням алгорит-

му типу «Б» ринкова вартість аварійно пошкодженого автомобіля склала 

64 454,56 грн. Під час надання пояснень по висновку в судовому засіданні, 

експерту було предʼявлено документальне підтвердження продажу досліджу-

ваного автомобіля за ціною 61 476,38 грн. тобто розбіжність між розрахунко-

вою величиною та фактичною угодою склала 3,9 %.  
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Тобто отриманий розрахунок перебуває в межах статистичної помилки. 

Відповідно до вимог п. 11 Національного стандарту № 1 «Оцінка про-

водиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості або нерин-

ковим видам вартості». 

Пунктом 10 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки 

майна і майнових прав» (надалі — Національний стандарт № 1) встановлено 

наступне: «Принцип найбільш ефективного використання полягає в ураху-

ванні залежності ринкової вартості обʼєкта оцінки від його найбільш ефек-

тивного використання. Під найбільш ефективним використанням розуміється 

використання майна, в результаті якого вартість обʼєкта оцінки є максималь-

ною. При цьому розглядаються тільки ті варіанти використання майна, які є 

технічно можливими, дозволеними та економічно доцільними». 

Враховуючи вищевикладені вимоги необхідно проводити аналіз най-

більш ефективного використання обʼєкту дослідження. Даний аналіз за до-

помогою проведення відповідних розрахунків надасть змогу визначити вид 

вартості, який найбільш повно відображає ефективне використання обʼєкта 

оцінки. Тобто, по-перше необхідно виконати розрахунки за алгоритмом «А» 

та встановити ринкову вартість пошкодженого КТЗ відповідно до вимог п. 

7.3 «Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних 

засобів» (надалі — Методика) із застосуванням додаткового зменшення рин-

кової вартості КТЗ виходячи з наявних пошкоджень, по-друге виконати роз-

рахунки за алгоритмом «Б» та встановити утилізаційну вартість пошкодже-

ного КТЗ відповідно до вимог п. 2.2 «Методики». 

Порівнявши отримані значення, експерт приймає рішення щодо най-

більш ефективного використання обʼєкта дослідження та відповідно обирає 

вид вартості, яка найбільш повно відповідає реаліям ринку. 
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КРИТЕРИИ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ БАЗОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АВАРИЙНО ПОВРЕЖДЁННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

А. В. Юхименко,  

В. М. Бондарь 

В статье на основе анализа экспертной практики изложены критерии при использо-

вании которых возможно выбрать базовый алгоритм расчёта стоимости аварийно повреж-

дённого автомобиля, использование которого обеспечит получение наиболее достоверно-

го результата, соответствующего реальной ситуации на рынке подобного имущества. Не-

обходимость создания структурированного порядка определения расчетного алгоритма с 

помощью которого может быть определена стоимость аварийно повреждённого автомо-

биля. 

Преимущества и способы расчёта таких критериев рассмотрены в данной статье на 

основе реального расчёта рыночной стоимости повреждённого автомобиля выполненного 

в процессе выполнения судебной автотовароведческой экспертизы. 

В ходе изложения материала авторами на основе примера расчёта описана 

ситуация, когда на первый взгляд методически обоснованный и логически изложенный 

расчёт с использованием алгоритма типа «А» даёт результат, который не соответствует 

реальным тенденциям рынка подобного имущества и фактически не выдерживает 

конструктивной критики с учётом полученных результатов при использовании расчёт-

ного алгоритма типа «Б». 

Авторами рассмотрены наиболее очевидные способы определения порога сущест-

венности, при достижении которого расчёт проводится по определённы алгоритмам. Так 

принятие в качестве контрольного значения для начала расчёта по алгоритму типа «Б» 

стоимости металлолома, который может быть извлечён из конструкции оцениваемого 

транспортного средства не может быть принят в расчёт по причине низкого порогового 

значения.  

Вариант использования в качестве реперной точки — 4% от стоимости нового ав-

томобиля также не может быть признан целесообразным, поскольку для большинства ав-

томобилей составляет относительно мизерное число. 

В тоже время в статье приведено теоретическое обоснование с учётом требований, 

предъявляемых к оценке в целом и определению нерыночных видов стоимости для ис-

пользования алгоритма типа «Б», который обеспечивает получение более достоверного 

результата. В результате проведенных расчётов, авторами определена необходимость 

проведения расчётов с использованием как расчётного алгоритма типа «А» так и типа «Б» 

в подобных рассмотренному случаях, поскольку только таким образом возможно полу-

чить наиболее достоверный результат. 

CRITERIA FOR CHOOSING THE BASIC ALGORITHMS FOR DETERMINING 

THE MARKET VALUE OF ACCIDENTALLY DAMAGED VEHICLES 

A. Yukhymenko  

V. Bondar 

The article, based on the analysis of expert practice, sets out the criteria for using which it 

is possible to choose the basic algorithm for calculating the cost of a damaged vehicle, the use of 

which will ensure the obtaining of the most reliable result corresponding to the real situation on 

the market of such means of transport. There is the necessity of creation of the structured order 

of definition of the settlement algorithm by means of which the cost of a damaged vehicle can be 

determined. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Advantages and methods of calculating such criteria are considered in this article on the 

basis of a real calculation of the market value of a damaged vehicle carried out during the 

performance of the forensic vehicle and commodity expertise. 

In the course of the presentation of the material, the authors, based on the example of 

calculation, describe the situation when, at first glance, a methodically sound and logically 

presented calculation using an algorithm of the type “A” gives a result that does not 

correspond to the real trends of the market for such property and actually does not withstand 

constructive criticism, taking into account the results obtained when using a computational 

algorithm of type “B”. 

The authors consider the most obvious ways of determining the threshold of materiality, 

upon which the calculation is carried out according to certain algorithms. So the acceptance as a 

reference value for the start of a calculation for the B-type algorithm of the cost of scrap metal, 

which can be extracted from the design of the evaluated vehicle, cannot be taken into account 

because of the low threshold value. 

The variant of use as a defining point — 4 % of the cost of a new vehicle cannot also be 

considered appropriate, since for most vehicles it is a relatively small number. 

At the same time, the article provides a theoretical justification, taking into account the 

requirements for the assessment as a whole and the definition of non-market value types for the 

use of the “B” type algorithm, which ensures a more reliable result. As a result of the 

calculations carried out, the authors determined the necessity of carrying out calculations using 

both a computational algorithm of type “A” and type “B” in such cases, since only in this way it 

is possible to obtain the most reliable result. 

Розділ 8. Судова товарознавча експертиза
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РОЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ  

НАРУШЕНИЙ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ: В КОНТЕКСТЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 

На основе анализа литературных данных и сложившейся экспертной практики в 

различных странах, а также в связи с проводимой в Украине судебной реформой и ре-

формированием процессуального законодательства, рассматривается значение исполь-

зования специальных знаний, а также применение средств и методов судебной экспер-

тизы, для обеспечения эффективного процесса доказывания обстоятельств, связанных с 

нарушением или признанием прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Одним из элементов реформирования организации судебной власти и 

осуществления правосудия в Украине, является введение в действие в систе-

му судоустройства Высшего суда по вопросам интеллектуальной собствен-

ности. В основе этого законодательного нововведения лежат принятые в 2016 

году изменения в Конституцию Украины в раздел VIII «Правосудие», вступ-

ление в силу закона «О судоустройстве и статусе судей», а также подписание 

29 сентября 2017 года президентом Украины Указа № 299/2017 о создании 

вышеуказанного суда, как суда первой инстанции.  

В настоящее время в Украине в контексте судебной реформы также 

осуществляется реформирование процессуального законодательства. Верхов-

ным Советом Украины 3 октября 2017 года подписано Закон «О внесении 
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изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский 

процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизвод-

ства Украины и других законодательных актов» [1]. Изменения, которые 

внесены в процессуальные кодексы, содержат ряд новелл как в части исполь-

зования средств доказывания, так и порядка подачи доказательств участни-

ками дела. 

Принятие вышеуказанных законов создали юридические предпосылки 

и в изменении порядка и организации рассмотрения споров в сфере интел-

лектуальной собственности. В связи с изменением процессуальных норм, ре-

гулирующих судебно-экспертную деятельность, а также введением в дейс-

твие Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, особую 

актуальность приобретает выяснение роли судебной экспертизы в процессе 

доказывания обстоятельств, связанных с нарушением прав интеллектуальной 

собственности или признанием таких прав.  

Для решения этой задачи возникла необходимость исследовать практи-

ку различных стран в отношении организации рассмотрения споров в сфере 

интеллектуальной собственности и особенностей привлечения специалистов, 

обладающих необходимыми для решения экспертных задач специальными 

знаниями и практическими навыками, а также изучить значение использова-

ния специальных знаний с применением средств и методов судебной экспер-

тизы для обеспечения эффективного процесса доказывания. 

Анализ литературных источников показал, что в настоящее время с 

целью обеспечения эффективного рассмотрения споров в сфере интеллекту-

альной собственности во многих странах созданы специализированные суды.  

В 2016 году Международной торговой палатой было проведено иссле-

дование о действующих в мире специализированных судах по интеллекту-

альным правам. Изучалась практика 24 различных стран Европы, Азии, Се-

верной, Центральной и Южной Америки, которые являются странами-

членами Международной торговой палаты. В результате исследования в 19 

странах выявлено действующие специализированные суды, а именно: Бель-

гии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Китае, Мекси-

ке, Перу, Португалии, Республике Корея, России, США, Таиланде, Франции, 

Чили, Швейцарии, Швеции и Японии. 

В подготовленном по результатам вышеуказанного исследования до-

кументе «Доклад ICC о действующих в мире специализированных судах по 

интеллектуальным правам» [2] отмечено, что специализированные суды по 

интеллектуальным правам в этих странах имеют разные названия, даже если 

они созданы для выполнения, по сути, одной и той же функции и для дости-

жения аналогичных целей. К примеру: в Японии действует Высокий суд по 

интеллектуальной собственности, Швейцарии и Германии — Федеральный 

патентный суд, Республике Корея — Патентный суд, Российской Федера-

ции — Суд по интеллектуальным правам, Китае и Португалии — Суды по 

интеллектуальной собственности, Таиланде — Центральный суд по вопросам 
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интеллектуальной собственности и международной торговле. В других стра-

нах созданы специализированные палаты или отделения в рамках действую-

щих судов по гражданским или коммерческим делам, которые рассматри-

вают дела, связанные с интеллектуальной собственностью или же рассматри-

вают такие дела наряду с другими спорами. Например, в Мексике — спе-

циализированная палата по вопросам интеллектуальной собственности Фе-

дерального Суда по налоговым и административным делам, во Франции — 

действуют Специализированные судебные палаты. 

В соответствии с Соглашением о едином патентном суде, которое под-

писано 19 февраля 2013 г. 24 государствами ЕС [3], для эффективного рас-

смотрения споров, связанных с признанием или нарушением прав на евро-

пейские патенты, в декабре 2017 года запланировано создание нового надна-

ционального Единого патентного суда в Европейском Союзе [4]. 

Вышеизложенное свидетельствует о признании многими странами 

высокой роди инноваций в развитии современного общества, а также необ-

ходимости обеспечения благоприятных условий для создания и использова-

ния результатов интеллектуальной деятельности, получения на них правовой 

охраны, коммерциализации и обеспечения эффективной защиты прав. В 

связи с отмечающимся увеличением количества объектов интеллектуальной 

собственности в мире и значительным экономическим эффектом от их ис-

пользования, возникает необходимость в создании эффективных механизмов 

для разрешения споров в этой области.  

Украина имеет достаточно высокий потенциал в сфере инновационной 

деятельности. По данным Государственной службы интеллектуальной собст-

венности [5], на конец 2016 года в Украине действовало 24 760 патентов на 

изобретение, 35 914 патентов на полезные модели, 13 026 патентов на 

промышленные образцы, 172 015 свидетельств на торговые марки. При этом 

анализ статистических данных за последние 5 лет показывает, что имеет мес-

то тенденция к увеличению количества зарегистрированных патентов на 

промышленные образцы и свидетельств на торговые марки, что свидетельст-

вует также о потребности быстрого и эффективного разрешения споров, ко-

торые возникают в этой области.  

Согласно внесенных изменений в Хозяйственный процессуальный ко-

декс Украины [1], споры по защите прав интеллектуальной собственности 

будут рассматриваться Высшим судом по вопросам интеллектуальной собст-

венности по правилам хозяйственного судопроизводства. При этом частью 2 

статьи 20 вышеуказанного кодекса определено предметную юрисдикцию 

Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.  

В связи с введением в действие специализированного суда, в юриди-

ческом сообществе велись многочисленные дискуссии о целесообразности 

использования в процессе доказывания заключений экспертов или других 

специалистов, обладающих специальными знаниями для установления об-

стоятельств, связанных с созданием или использованием объектов интеллек-
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туальной собственности. Поскольку исходя из требований, установленных 

ч. 1 ст. 33 Закона «О судоустройстве и статусе судей» [6], судьями Высшего 

суда по вопросам интеллектуальной собственности будут лица, не только 

имеющие стаж работы в должности судьи, но и опыт профессиональной дея-

тельности представителя по делам интеллектуальной собственности или 

опыт профессиональной деятельности адвоката по осуществлению предста-

вительства в суде по делам о защите прав интеллектуальной собственности. 

При этом предусмотрено, что все дела по интеллектуальной собственности 

будут рассматриваться коллегией из трех судей. Соответственно, в состав 

коллегии будут входить судьи, имеющие теоретические и практические зна-

ния этой сферы правового регулирования, которые смогут объективно оце-

нить все обстоятельства рассматриваемых дел.  

Учитывая вышеизложенное, возникает необходимость в изучении зна-

чения использования специальных знаний, а также применения средств и ме-

тодов судебной экспертизы, для обеспечения эффективного процесса до-

казывания обстоятельств, связанных с нарушением или признанием прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 

Привлечение специалистов, обладающих специальными знаниями для 

установления определенных фактов, широко применяются во многих стра-

нах, в том числе и в странах, в которых действуют специализированные 

суды. С этой целью могут привлекаться лица, обладающие специальными 

познаниями, в частности судебные эксперты, патентные поверенные, извест-

ные ученые в определенной области знаний и другие специалисты.  

Исследование практики отдельных стран по привлечению специалистов 

для установления фактов, имеющих значение для установления истины по 

делу уже освещалось нами в более ранней работе [7, с. 66–68]. В частности, 

указывалось, что в Литве исследования по вопросам авторского права прово-

дятся в рамках лингвистического вида экспертиз [8]. В Республике Казахстан 

для установления прав интеллектуальной собственности на научные или лит-

ературно-художественные произведения проводится автороведческая экспер-

тиза [9]. В Российской Федерации исследования, связанные с установлением 

факта воспроизведения фрагментов определенного произведения, могут про-

водиться в рамках, как автороведческой экспертизы, так и лингвистической 

экспертизы [10–12]. Установление тождественности товарных знаков или их 

сходства до степени смешения входит в задачи лингвистической экспертизы в 

Российской Федерации [13] и Республике Беларусь [14]. В Республике 

Казахстан эти задачи решаются в рамках товароведческой экспертизы.  

Для решения вопросов, связанных с изобретениями и полезными моде-

лями, в Российской Федерации в настоящее время создан реестр специалис-

тов, которые могут привлекаться Судом по интеллектуальным правам. В 

этом реестре содержится информация о специалистах, обладающих соответ-

ствующими знаниями в отношении изобретений, принадлежащих к опреде-

ленным классам Международной патентной классификации. Кроме специа-
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листов, внесенных в вышеуказанный Реестр, судами при рассмотрении этой 

категории дел могут привлекаться в качестве специалистов ученые, обла-

дающие теоретическими и практическими познаниями по существу раз-

решаемого арбитражным судом спора (ученые) [15], а также патентные пове-

ренные. В связи с чем, в литературных источниках нередко встречается по-

нятие «патентно-технической судебная экспертиза», в рамках которой 

исследуются вопросы торговых марок, коммерческих наименований, изобре-

тений и полезных моделей [16]. При этом судами с целью установления 

определённых фактов также привлекаются эксперты, аттестованные по раз-

ным направлениям судебной экспертизы.  

Проведенный анализ литературных источников показал, что в настоя-

щее время только в Украине исследование объектов права интеллектуальной 

собственности проводится в рамках отдельно выделенного направления су-

дебной экспертизы. 

Следует отметить, что привлечение судами специалистов для установ-

ления фактов, связанных с использованием объектов интеллектуальной 

собственности, активно применялось еще в прошлом столетии в Украинской 

СРСР. Анализ архивных материалов Крайнева Петра Павловича (первого ди-

ректора Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопро-

сам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины, 

созданного в 2005 году — прим. автора) показал, что в определениях судов о 

назначении экспертизы в 80-90 годах ХХ века содержались следующие фор-

мулировки резолютивной части: «Назначить по делу технико-экономическую 

экспертизу. Производство экспертизы поручить эксперту Крайневу П. П., 

имеющему высшее техническое образование и специальное образование па-

тентоведа, работающего начальником лаборатории Минвиз УССР». 

Перед экспертом ставились, в частности, следующие задания: опреде-

лить размер вознаграждения за использование изобретения по авторскому 

свидетельству № 000; установить является ли идентичным рационализаторс-

кое предложение истцов формуле изобретения за авторским свидетельством 

№ 000; определить экономическую эффективность (размер) от использования 

изобретений истцов и размер авторского вознаграждения за определенные 

периоды и т.д. 

Как известно, в 2002 году с целью реализации положений Указа Прези-

дента Украины «О мерах по охране интеллектуальной собственности в Укра-

ине» приказом Министерства юстиции Украины от 17.01.2002 № 4/5 было 

дополнено Перечень основных видов судебных экспертиз и экспертных спе-

циальностей новым видом судебной экспертизы — «экспертиза в сфере ин-

теллектуальной собственности».  

Проведенный анализ выполненных экспертиз и экспертных исследова-

ний в Научно-исследовательском центре судебной экспертизы по вопросам 

интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины (далее — 

Центр) за 2007–2016 гг. показал, что большинство экспертиз проводилось по 
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назначению судов. Доля таких экспертиз в среднем за исследуемый период 

составила 35 % от общего количества проведенных экспертиз и экспертных 

исследовании. Примерно аналогичной была доля экспертных исследований, 

проводимых по запросам юридических лиц (33 %), адвокатов и других физи-

ческих лиц (6 %). При этом следует отметить, что в отдельные годы соотно-

шение проведенных экспертиз и экспертных исследований существенно от-

личалось. Например, в 2009 и 2010 годах доля экспертных исследований до-

стигала соответственно 42,4 % и 43,4 %, а доля экспертиз, проведенных для 

целей судопроизводства в 2009, 2010 и 2011 годах составляла только 16,5 %, 

26,3 % и 22,2 % соответственно. Существенно реже привлекались эксперты 

Центра для установления определенных фактов при досудебном расследова-

нии (19 %), и совсем незначительной была доля экспертиз, проведенных по 

назначению прокуратуры (1 %) и СБУ (6 %).  

Между тем следует обратить внимание, что статистические данные по 

проведенным экспертизам в вышеуказанном Центре могут не полностью кор-

релироваться с данными, которые зафиксировано в других экспертных 

учреждениях. Например, в учреждениях МВД Украины большинство экспер-

тиз проводились в рамках уголовного производства. Статистические данные 

этого периода, полученные в других экспертных учреждениях, свидетельст-

вуют о существенно большей доле экспертиз, проводимых в рамках досудеб-

ного расследования. В большинстве случаев подобные показатели отмечены 

за счет экспертиз, в которых устанавливались признаки контрафактности 

продукции содержащей объекты интеллектуальной собственности. Такого 

рода исследования в вышеуказанном Центре в течении исследуемого периода 

не проводились, поскольку было выявлено, что в большинстве случаев уста-

новление подобного факта не требует изучения свойств и признаков объек-

тов интеллектуальной собственности, или же закономерностей их создания и 

использования, что входит в предмет экспертизы в сфере интеллектуальной 

собственности, и, соответственно, решение подобных заданий выходит за 

пределы компетенции эксперта аттестованного по этому направлению судеб-

ной экспертизы. Позднее эта позиция была освещена в п. 27 Постановления 

Пленума Высшего Хозяйственного суда Украины № 12 от 17.10.2012, в кото-

ром в частности было справедливо отмечено, что понятие контрафактности 

экземпляров произведений или видеограмм (фонограмм) является юридичес-

ким и выходит за пределы компетенции эксперта. Несколько подробнее эти 

вопросы нами уже освещались в более ранних публикациях [7, с. 69; 17, с. 182].  

Анализ принятых судом решений по результатам рассмотрения уголов-

ных дел, связанных с незаконным использованием объектов интеллектуаль-

ной собственности, показал, что количество вынесенных судом приговоров 

было сравнительно невысоким. Согласно данных Единого государственного 

реестра судебных решений за период 2014-2016 гг. было вынесено 40 приго-

воров за преступления, связанные с незаконным использованием знака для 

товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания 

Розділ 9. Судова експертиза обʼєктів інтелектуальної власності



  

426 

 

происхождения товаров, которые предусмотрены ст. 229 УК Украины; 90 — 

за преступления, предусмотренные статьей 176 УК Украины за нарушение 

авторского права и смежных прав; и 1 оправдательный приговор вынесен за 

статьей 177 УК Украины за нарушение прав на промышленный образец. 

Как уже нами указывалось [18, с. 350], экспертизой в сфере интеллек-

туальной собственности решаются вопросы, связанные с выявлением и оцен-

кой свойств и признаков объектов интеллектуальной собственности, а также 

определением стоимости имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности и расчетом ущерба, который причинен в результате наруше-

ния прав на них. 

При этом как показывает анализ экспертной практики большинство 

проводимых экспертиз является достаточно трудоемкими и требуют значи-

тельных затрат времени на проведение исследований. Например, для уста-

новления факта воспроизведения текста одного научного произведения при 

создании другого, возникает необходимость в детальном сравнительном ана-

лизе текстов исследуемых объектов с выделением индивидуализирующих 

признаков, которые могут свидетельствовать о заимствовании полностью 

или частично текста произведения, созданного ранее, и отсутствии признаков 

параллельного творчества при раскрытии аналогичной темы.  

В качестве примера экспертиз особой сложности и трудозатратности 

также можно привести большинство исследований таких объектов патентно-

го права как изобретения (полезные модели), а также сорта растений. Пос-

кольку возникает необходимость в детальном сравнении признаков исследу-

емых объектов, что зачастую требует изучения большого объема предостав-

ленных материалов, а также, как в случае с сортами растений, может возник-

нуть потребность в установлении какие из этих признаков обусловлены на 

генетическом уровне, а какие могут подвергаться, например, фенотипической 

изменчивости, в связи с агроклиматическими условиями выращивания рас-

тений или другими факторами.  

Также экспертная практика показывает, что для обеспечения эффек-

тивного рассмотрение судами и следственными органами обстоятельств дел, 

что связаны с объектами права интеллектуальной собственности, возникает 

необходимость применения экспертами комплекса специальных познаний. 

На наш взгляд, проведение экспертных исследований в сфере интеллекту-

альной собственности требует использования знаний в отношении свойств и 

признаков этих объектов, закономерностей предоставления им правовой 

охраны, а также особую роль имеет применение теоретических положений 

криминалистики и судебной экспертизы. И только использование комплекса 

этих познаний дает возможность обеспечить полноту та объективность 

экспертного заключения [7]. 

Вполне оправдано, что в связи с созданием специализированного суда 

и особой специальной подготовкой судей, отдельные категории дел по ин-

теллектуальной собственности будут решаться без назначения судебной 
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экспертизы. Это даст возможность обеспечить принцип разумности сроков 

рассмотрения дел, который определен новой редакцией Хозяйственного про-

цессуального кодекса Украины, а также в определенной степени позволит 

уменьшить судебные издержки сторон.  

Между тем, на наш взгляд, установление определенных фактов, ко-

торые требуют значительных затрат времени на проведение исследований и 

необходимости применения специальных знаний в узком направлении, будет 

и в дальнейшем требовать привлечения соответствующих специалистов.  

Одним из принципов судопроизводства, которые изложены в новой ре-

дакции Хозяйственного процессуального кодекса Украины, является состяза-

тельность сторон, которая реализовывается в том числе, возможностью каж-

дой стороны по делу доказывать обстоятельства на которые они ссылаются 

как на основание своих требований или возражений. При этом расширены 

возможности в предоставлении доказательств, в частности участникам дела 

дается право самостоятельно подавать в суд заключение эксперта, составлен-

ное по его запросу, которое будет иметь равное процессуальное значение, что 

и заключение эксперта, составленное по определению суда. 

Состязательность сторон в предоставлении доказательств, на наш 

взгляд, повысит требования к полноте и обоснованности экспертных заклю-

чений. Поскольку как уже указывалось, судьями в специализированном суде 

будут лица, имеющие знания сферы интеллектуальной собственности и соот-

ветствующий практический опыт, которые смогут объективно оценить пре-

доставленные сторонами материалы, а также экспертные заключения. В 

связи с чем особое внимание будет уделяться научной обоснованности и 

объективности экспертных заключений, которые предоставляются участни-

ками дел.  

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельст-

вуют о том, что роль и значение экспертных исследований в доказывании об-

стоятельств дел, связанных с вопросами интеллектуальной собственности, 

после создания Высшего специализированного суда по вопросам интеллек-

туальной собственности и принятых изменений в процессуальные кодексы 

будет только возрастать. При этом повысятся требования к качеству предо-

ставляемых заключений, их полноте, научной обоснованности и объектив-

ности, в связи с чем в дальнейшем при выборе судом или участниками дела 

эксперта или экспертного учреждения особое внимание будет уделяться ква-

лификации эксперта, его практическому опыту в решении определенных 

экспертных задач, а также сложившейся репутации. 
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РОЛЬ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ 

ПОРУШЕНЬ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: 

В КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 

Н. В. Кісіль 

У звʼязку зі зміною процесуальних норм, що регулюють судово-експертну діяль-

ність, а також введенням в дію в Україні Вищого суду з питань інтелектуальної власності, 

особливої актуальності набуває зʼясування ролі судової експертизи в процесі доказування 

обставин, повʼязаних з порушенням прав інтелектуальної власності або визнанням таких 

прав. 

Залучення фахівців, що володіють спеціальними знаннями для встановлення пев-

них фактів, широко застосовуються в багатьох країнах, в тому числі і в країнах, в яких ді-

ють спеціалізовані суди. З цією метою залучаються особи, які володіють спеціальними 

знаннями, зокрема судові експерти, патентні повірені, відомі вчені в певній галузі знань та 

інші фахівці. В даний час тільки в Україні дослідження обʼєктів права інтелектуальної 

власності проводиться в рамках окремо виділеного напрямку судової експертизи. 

У звʼязку зі створенням спеціалізованого суду та особливою спеціальною підготов-

кою суддів, окремі категорії справ з інтелектуальної власності ймовірно будуть вирішува-

тися без призначення судової експертизи. Це дасть можливість забезпечити принцип ро-

зумності строків розгляду справ, який визначено новою редакцією Господарського проце-

суального кодексу України, а також певною мірою дозволить зменшити судові витрати 

сторін. Між тим, встановлення певних фактів буде і надалі вимагати залучення відповід-

них фахівців. 

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що після створення в Україні 

Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності та введення в дію в Гос-

подарський процесуальний кодекс Украины норми про можливість учасникам справи са-

мостійно надавати в суд висновок експерта, роль і значення експертних досліджень в до-

веденні порушень прав інтелектуальної власності істотно посилиться. При цьому під-

вищяться вимоги до якості висновків експертів, їх повноти, наукової обґрунтованості і 

обʼєктивності. Надалі при виборі судом або учасниками справи експерта або експертної 

установи особлива увага приділятиметься кваліфікації експерта, його практичному досві-

ду у вирішенні певних експертних завдань, а також його репутації. 

ROLE OF THE EXPERTISE IN THE PROOF PROCESS  

OF INFRIGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: 

IN THE CONTEXT OF JUDICIARY REFORM 

N. Kisil 

In connection with the change of judicial norms that regulate forensic expert activity, and 

also introduction in an action in Ukraine of the Supreme Court of Intellectual Property, the 

special actuality is acquired by finding out of role of judicial expertise in the proof process of 

finishing telling of the circumstances related to infringement of intellectual property rights or 

recognition of such rights. 

Involving professionals with special knowledge to establish certain facts is widely used in 

many countries, including those in countries where specialized courts operate. For this purpose, 
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persons with special knowledge are involved, in particular, forensic experts, patent attorneys, 

well-known scientists in a certain field of knowledge and other specialists. Only in Ukraine 

currently the study of objects of intellectual property rights is carried out within the framework 

of a separate direction of forensic examination. 

In connection with creation of the specialized court and special preparation of judges, the 

separate categories of legal cases on intellectual property probably will decide without setting of 

judicial examination. This will provide an opportunity to ensure the principle of reasonableness 

of the timing of cases, which is determined by the new edition of the Commercial Procedural 

Code of Ukraine, and to some extent, will reduce the court costs of the parties. Establishment of 

certain facts will in future require bringing in of corresponding specialists. 

After creation in Ukraine of the Supreme Court of Intellectual Property and introduction 

to the action in Commercial Procedural code of norm about possibility to the case participants 

independently to give the conclusion of expert in a court, a role and value of expert researches in 

proving of infringement of intellectual property rights will grow substantially. Thus, it will raise 

requirement to quality of the given conclusions, their plenitude, scientific validity and 

objectivity. In future at a choice by a court or participants of matter of expert or expert institution 

the special attention will be spared to qualification of expert, his practical experience in the 

decision of certain expert tasks, and also folded reputation. 

І. Г. Голова  

завідувач відділу  

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз  

Міністерства юстиції України 

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МАЙНОВИХ ПРАВ  

НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ 

Стаття присвячена висвітленню проблем визначення вартості майнових прав на 

торговельну марку при проведенні судових експертиз у сфері інтелектуальної власності. 

У статті наведено мінімально-необхідний перелік документів, які дозволяють провести 

ідентифікацію майнових прав на торговельну марку та зрештою визначити їх вартість, 

навіть в умовах обмеженої інформації. 

 

 

Останнім часом кількість зареєстрованих майнових прав на знаки для 

товарів і послуг постійно зростає. Так, станом на 01 листопада 2017 року до 

Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (торго-

вельні марки) внесені відомості щодо 233 746 свідоцтв.  

Частиною першою статті 492 ЦК України встановлено, що торговель-

ною маркою (знаком) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбіна-

ція позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляють-

ся (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (нада-

ються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, 

літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. 

У відповідності до статті 495 ЦК України майновими правами інтелек-

туальної власності на торговельну марку є: 
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1) право на використання торговельної марки; 

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню тор-

говельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку нале-

жать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, 

особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку до-

бре відомою, якщо інше не встановлено договором. 

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чин-

ними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на 

торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встанов-

лено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять 

років у порядку, встановленому законом (стаття 496 ЦК України). 

Очевидно, що володіння чинними майновими правами на торговель-

ну марку дозволяє власнику отримувати відповідні дивіденди, як от: від 

збільшення попиту на товари, (роботи, послуги), марковані відповідною 

торговельною маркою; більша, у порівнянні з конкурентами, вартість това-

рів (робіт, послуг) завдяки додатковій цінності, яку генерує торговельна 

марка; та інше. 

Особливістю визначення вартості майнових прав на обʼєкти інтелекту-

альної власності загалом та на торговельну марку зокрема, є їх нематеріальна 

природа. А сама ж вартість розраховується опосередковано через товари (ро-

боти, послуги) щодо яких ця торговельна марка зареєстрована та за допомо-

гою яких і генерується дохід. 

Цінність торговельної марки може бути визначена шляхом розрахунку 

вартості майнових прав на торговельну марку на певну дату із застосуванням 

процедур витратного та дохідного методичного підходів. 

Застосувати порівняльний методичний підхід до оцінки торговельної 

марки зазвичай неможливо, оскільки на ринку відсутня інформація щодо 

обʼєктів подібного призначення і корисності на ринку, відсутності доступу до 

інформації про ціни продажу і дійсні умови здійснення відповідних дого-

ворів, відсутністю аналітичної інформації про ступінь впливу відмінних 

особливостей і характеристик таких обʼєктів на їх вартість. 

Витратний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності 

ґрунтується на визначенні вартості витрат, необхідних для відтворення або 

заміщення обʼєкта оцінки. 

Витратний підхід застосовується для визначення залишкової вартості 

заміщення (відтворення) майнових прав інтелектуальної власності шляхом 

вирахування з вартості відтворення (заміщення) величини зносу. 

Вартість відтворення майнових прав інтелектуальної власності ви-

значається шляхом застосування методу прямого відтворення, а вартість 

заміщення методу заміщення. 

Розділ 9. Судова експертиза обʼєктів інтелектуальної власності



  

432 

 

Метод прямого відтворення ґрунтується на визначенні поточної вар-

тості витрат, повʼязаних із створенням (розробленням) або придбанням на 

дату оцінки майнових прав інтелектуальної власності, які оцінюються, при-

веденням обʼєкта права інтелектуальної власності в стан, що забезпечує його 

найбільш ефективне використання, з урахуванням витрат на правову охоро-

ну, маркетингові дослідження, рекламу тощо, а також розмір прибутку 

субʼєкта господарювання, який створив (розробив) такий обʼєкт. 

Метод заміщення застосовується для оцінки майнових прав інтелек-

туальної власності, заміщення яких можливе та економічно доцільне. 

Вартість заміщення визначається на підставі інформації про поточну 

вартість витрат станом на дату оцінки на створення (розроблення) або прид-

бання, приведення обʼєкта права інтелектуальної власності, подібного до 

обʼєкта права інтелектуальної власності, майнові права на який оцінюються і 

який за своїми споживчими, функціональними, економічними показниками 

може бути йому рівноцінною заміною, в такий стан, що забезпечує його най-

більш ефективне використання, а також інформації про витрати, повʼязані з 

проведенням маркетингових досліджень і рекламою подібного обʼєкта, та 

про розмір прибутку субʼєкта господарювання, який створив (розробив) по-

дібний обʼєкт. 

Дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної власності 

ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних 

доходів у вартість обʼєкта оцінки. 

Дохідний підхід застосовується для оцінки майнових прав інтелекту-

альної власності у випадку, коли можливо визначити розмір доходу, що 

отримує або може отримувати юридична чи фізична особа, якій належать 

такі права, від їх використання. 

Основними методами дохідного підходу, що застосовуються для оцін-

ки майнових прав інтелектуальної власності, є метод непрямої капіталізації 

(дисконтування грошового потоку20) та метод прямої капіталізації доходу. 

При оцінці застосовуються: 

− метод переваги у прибутку; 

− метод додаткового прибутку; 

− метод роялті [6]. 

Основною проблемою при виконанні судових експертиз у сфері інтелек-

туальної власності щодо визначення вартості майнових прав на торговельну 

марку є насамперед відсутність повної і достовірної інформації щодо розміру 

доходів, які генерує володіння майновими правами на торговельну марку.  

Вибір методичного підходу залежить від наявності документів, які 

надані слідчими органами, судами та/або сторонами у справі. 

                                                         
20 Дисконтування — визначення поточної вартості грошового потоку з урахуван-

ням його вартості, яка прогнозується на майбутнє. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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Перелік документів, які необхідні для ідентифікації обʼєкта дослі-

дження: 

1. копія свідоцтва на знак для товарів і послуг, що є обʼєктом оцінки;

2. копія Виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для

товарів і послуг станом на дату оцінки; 

3. копія договорів про передачу виключних (невиключних) прав на

знак для товарів і послуг; 

4. перелік товарів і послуг, які пропонувались та пропонуються до про-

дажу із використанням знаку для товарів і послуг. 

Застосування витратного методичного підхіду вимагає наявності 

наступних документів: 

1. сума витрат на правову охорону обʼєкта дослідження (договір на

придбання виключних майнових прав або інформація щодо понесених ви-

трат на реєстрацію обʼєкта, яка надана експерту серед інших матеріалів 

справи або у відповідь на його клопотання або інформація щодо вартості 

послуг ДП «Укрпатент» на реєстрацію знака для товарів і послуг, визначе-

на на підставі Порядку сплати зборів за дії, повʼязані з охороною прав на 

обʼєкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою КМУ № 1716 

від 23.12.2004); 

2. сума витрат на рекламування обʼєкта дослідження;

3. рентабельність продукції (послуг), що пропонуються під торговель-

ною маркою майнові права на яку оцінюються (за наявності). 

Застосування дохідного методичного підхіду вимагає наявності наступ-

них документів (для методу роялті): 

1. собівартість продукції, що пропонується до продажу із використан-

ням обʼєкту дослідження; 

2. кількість виготовленої та реалізованої продукції з деталізацією по

місяцях, кварталах, роках в залежності від виду продукції та сезонності по-

питу. Бажано отримати інформацію за 3–5 років до дати оцінки; 

3. вартість реалізації продукції, що пропонується до продажу із вико-

ристанням обʼєкту дослідження; 

4. ліцензійні договори на передачу майнових прав на обʼєкт дослі-

дження. 

Перед вибором методичного підходу, в залежності від наявних доку-

ментів, експертом має бути обрано вид вартості майнових прав на торго-

вельну марку. Разом з тим слід зазначити, що зазвичай у постановах слідчих 

та судових органів вид вартості вказаний. Експерту слід визначитись, чи 

можливо встановити вид вартості, вказаний у постанові чи ухвалі на підставі 

наданих документів. У разі відсутності повного переліку документів, експерт 

має право викласти питання в іншій редакції (п. 4.14 Інструкції), зробивши 

відповідні пояснення. 

Розділ 9. Судова експертиза обʼєктів інтелектуальної власності
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До визначення майнових прав на торговельну марку можуть бути за-

стосовані всі види вартості, за виключенням вартості ліквідації. При цьому, 

слід враховувати особливості застосування інвестиційної та спеціальної вар-

тостей. При застосуванні залишкової вартості заміщення (відтворення) екс-

пертом має бути враховано відсутність фізичного та функціонального зносу 

майнових прав на торговельну марку. Орієнтовний алгоритм визначення вар-

тості майнових прав на торговельну марку наведений на схемі 1. 

Таким чином, при визначенні вартості майнових прав на торговельну 

марку доцільно використовувати витратний та дохідний методичні підходи. 

Детальний алгоритм їх застосування із прикладами використання наведений у 

звіті про науково-дослідну роботіу «Методичні рекомендації щодо визначення 

вартості прав на торговельну марку», виконаний спіробітниками КНДІСЕ.  

Орієнтовний перелік документів, що необхідні для застосування тих чи 

інших алгоритмів до визначення вартості майнових прав дозволить скоро-

тити час експерта на вивчення матеріалів справи, вибір методичного підходу 

та формування клопотань на надання додаткових документів, а відповідно і 

дозволить зменшити час проведення експертиз.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРАВ НА ТОРГОВУЮ МАРКУ 

И. Г. Голова 

В научно-исследовательской работе проанализировано современное законодатель-

ство в области оценки объектов интеллектуальной собственности. В Методических реко-

мендациях приведены идентифицирующие особенности торговой марки, которые влияют 

на стоимость имущественных прав на нее. В научно-исследовательской работе представ-

лены перечень документов, которые необходимы для определения стоимости имущест-
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венных прав на торговую марку. Авторами рассмотрена возможность применения каж-

дого из методических подходов к оценке имущественных прав на торговую марку, в зави-

симости от имеющихся у эксперта документов. В Методических рекомендациях изложен 

четкий алгоритм проведения судебных экспертиз по определению стоимости имущест-

венных прав на торговую марку. 

THE DETERMINATION OF THE COST ON THE TRADEMARK RIGHTS  

I. Holova  

In the research work is analyzed the modern legislation in the field of valuation of 

intellectual property objects. In the Methodological recommendations, identifying features of the 

trademark are given, which affect the value of property rights to it. In the research work is 

presented the list of documents that are necessary for determining the value of property rights for 

a trademark. The authors considered the possibility of applying each of the methodological 

approaches to the evaluation of property rights to a trademark, depending on the documents 

available to the expert. The Methodological Recommendations set forth a clear algorithm for 

conducting forensic examinations to determine the value of property rights for a trademark. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ДОВІРЧОСТІ  

ЯК ОЗНАКИ ШАХРАЙСЬКИХ ДІЙ  

ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 

У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ УГОД НЕДІЙСНИМИ 

У статті викладено результати наукових досліджень, присвячених визначенню 

психологічних складових шахрайських дій при проведенні судових психологічних експертиз 

у справах про визнання угод недійсними у психолого-технологічному дискурсі, розмежу-

ванню злочинного та природного поводження при здійсненні шахрайських дій під час ук-

ладання угод. 

Аналіз сучасної судово-експертної практики свідчить, що впродовж 

останніх років зростає попит на проведення судово-експертних досліджень у 

справах про визнання недійсними угод, укладених особами, що перебували в 

особливих і специфічних буттєвих обставинах. Зокрема, у Київському НДІ 

судових експертиз упродовж 2015 року було виконано 5 досліджень за таки-

ми провадженнями, з них — 3 посмертних. Упродовж 2016 року в Київсько-

му НДІ судових експертиз таких досліджень було виконано 6, з них 2 — по-

смертних.  

Призначення судами судових психологічних експертиз за фактами ук-

ладання особами, які перебувають під впливом особливих буттєвих обставин, 

мотивується тим, що особи, які укладали угоди за власним бажанням, за 

обʼєктивними даними могли бути піддані психологічному впливові, могли 

перебувати у незвичайних психологічних станах, а також, могли мати в якос-

ті провідних індивідуально-психологічних властивостей такі, що мали суттє-
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вий вплив на спроможність усвідомлювати та контролювати свої власні дії. 

Отже, за формальними ознаками у зазначених умовах очевидно вбачаються 

виражені маркери шахрайських дій, зокрема, — свідоме введення в оману та 

зловживання довірою.  

Окрім цього, одним з найпоширеніших предметів психологічних дослі-

джень судами визначаються соціально-психологічні умови та обставини, в 

яких перебували особи, що укладали угоди. Таким чином, з урахуванням на-

явної судово-експертної практики найбільш поширеними предметами психо-

логічних досліджень у справах про визнання недійсними угод, укладених 

особами, що перебували в особливих і специфічних буттєвих обставинах у 

межах судової психологічної експертизи окрім психологічних ознак спро-

можності й здатності усвідомлювати й контролювати власні дії, психологіч-

них ознак соціальної дезадаптації й депривації природних потреб, психоло-

гічних ознак самостійності/несамостійності прийняття рішення про укладан-

ня угоди, виявленню підлягають виражені маркери шахрайських дій: зловжи-

вання довірою та свідоме введення в оману.  

Останніми роками на пострадянському просторі, зокрема, в українсь-

кому суспільстві, значного поширення набули злочини проти особистості, 

міцно повʼязані з корисливими майновими спонуканнями.  

Віддавна суспільство вдавалося до штучного регулювання певних люд-

ських стосунків завдяки заздалегідь розроблених алгоритмічних дій, засно-

ваних на неправді, омані та брехні. Найкращим засобом практичного засто-

сування таких дій виявилися цілеспрямовані професійні дії, які з часом отри-

мали конкретну назву — шахрайство.  

Унаслідок своєї високої психологічної привабливості шахрайські дії в 

історії людства заслужено посідають вагоме місце. Принаймні, у таких сферах 

соціального буття людини, як політика, торгівля, релігія тощо без застосуван-

ня шахрайських дій (звичайно, у завуальованому вигляді) обійтися не можна. 

Деякі кримінологічні концепції, зокрема, у віктимології, свідчать про немож-

ливість повноцінного соціального життя особистості без неправди, обману та 

брехні, на яких ґрунтується шахрайство [4]. Шахрайство як соціальне явище 

саме собою притягує до себе людей. Проте, на превеликий жаль, питанням 

психологічної привабливості шахрайських дій, що здійснюються на високотех-

нологічному професійному рівні, у сучасній науці приділяється замало уваги.  

Упродовж останніх пʼяти років нами у межах науково-дослідницької 

роботи цілеспрямовано досліджуються кримінальні, криміналістичні та кри-

мінологічні аспекти шахрайських дій у дискурсі їх психолого-технологічної 

забарвленості. 

Дослідженням психологічних, криміналістичних та кримінологічних 

аспектів шахрайських дій у психолого-технологічному контексті присвячені 

наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів Алікіної Н. В., Антоня-

на Ю. М., Єгрової Т. М., Джужі О. М., Василевича В. В., Христенка В. Є., 

Медведєва В. С., Моісеєва Є. М., Мойсеєвої О. Є. та інших.  
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Аналіз наукової та науково-популярної літератури свідчить, що шах-

райство є найдавнішою сферою усвідомленого або професійного застосуван-

ня психологічних технологій, яким з давніх часів озброєне людство. У шах-

райства, як соціального явища є кілька специфічних відмінностей. Серед них, 

на наш погляд, чільне місце посідають усвідомленість, обумовленість і тех-

нологічність дій [2].  

У дискурсі чинної на сучасному етапі розвитку суспільства практики 

здійснення правоохоронних та правозастосовчих функцій, зокрема, розкриття 

та розслідування злочинів проти особи, повʼязаних із шахрайством, нами бу-

ло виокремлено невідʼємний компонент усілякої шахрайської дії — довір-

чість. Установлення й розвиток довірчих відносин та стосунків як керований 

процес з боку субʼєкта злочину (шахрая) виявляється суто технологічною 

усвідомленою цілеспрямованою дією. 

Нажаль, дотепер довірчому компоненту шахрайства як провідній тех-

нології введення людей в оману на юридико-психологічній основі належної 

уваги не приділяється. Доволі поширеною є практика відмови у провадженні 

кримінально-процесуальних дій з боку правоохоронних органів, що ґрунту-

ється саме на наявності фактів довірчих відносин між обʼєктом і субʼєктом 

цивільно-громадянських стосунків.  

На нашу думку, шахрайство як різновид делінквентного поводження 

складається із наступних ключових компонентів: довіра, омана, психологіч-

ний вплив.  

Ці ключові компоненти чередуються у чіткому порядку. Спочатку триває 

етап входження в довіру. Потім, за чергою — етап розвитку початкової довіри у 

певні стосунки. За ступенем розвитку стосунки можуть перетворитися у 

відносини, які, у свою чергу перетворюються на суто злочинні дії, повʼязані з 

уведенням обʼєкту злочинних домагань в оману. І, в решті, настає ключовий 

момент у розвитку довірчості — зловживання нею. На цьому етапі довірчість 

починає дуже цікаву форму існування — однобічну. Тобто, порушується самий 

головний принцип довірчості — принцип діади: довірчість формується й 

розвивається лише між двома особами. В умовах здійснення технологічних 

шахрайських дій, заснованих на довірі, принцип діади грубо порушується.  

На цьому завершальному етапі здійснюється несанкціоноване втручан-

ня в структуру особистості обʼєкту шахрайства, яке в обовʼязковому порядку 

супроводжується здійсненням активного психологічного (іноді й психотера-

певтичного, гіпносугестивного та суто гіпнотичного) впливу. Підкреслюємо, 

що цей етап є завершальним, але, при цьому, він є основним. Це, здебільшого 

обумовлено тим, що на його здійснення як правило витрачається переважна 

більшість зусиль та засобів. Також, цей етап є завершальним тому, що на 

ньому обʼєктові шахрайства спричиняється максимальна шкода: як правило 

на цьому етапі втрачається довірчість, руйнуються відносини і стосунки, руй-

нуються соціально значимі установки, виникають та розвиваються моральні 

та соціально-психологічні вади. 

Розділ 10. Судова психологічна експертиза
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При здійсненні судово-експертних функцій під час розслідування фак-

тів шахрайств слід звертати особливу увагу саме на дотримання принципу 

діади. Якщо він зберігається, опосередковано можна вважати, що ознак зло-

чину за таких умов немає. Якщо він виявляється порушеним (втрачені довір-

чі звʼязки) — є всі підстави вважати ці дії злочинними. 

У відповідності до чинного кримінального законодавства основною 

кваліфікаційною ознакою шахрайської дії як злочину є добровільність, обман 

та зловживання довірою. Жодна з цих дефініцій не може бути виниклою й 

розвитою без іншої дефініції — довірчості. 

Обʼєктивна сторона шахрайства полягає у заволодінні майном або 

придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В ре-

зультаті шахрайських дій потерпілий добровільно передає майно або право 

на майно іншій особі. Безпосередня участь потерпілого у передачі майнових 

благ і добровільність його дій є обовʼязковими ознаками шахрайства, які від-

різняють його від викрадення майна та інших злочинів проти власності. 

При шахрайстві потерпілий цілковито переконаний у тому, що він роз-

поряджається майном за власною волею, у своїх інтересах або принаймні не 

на шкоду цим інтересам. Така його переконаність є результатом впливу на 

нього шахрая, а саме, введенням потерпілого в оману щодо правомірності 

передачі ним шахраєві майна чи надання йому права на майно. 

Згідно норм кримінального законодавства добровільність при шахрайс-

тві має уявний характер, оскільки вона обумовлена обманом. Якщо потерпі-

лий у звʼязку з віком, фізичними чи психічними вадами або іншими обстави-

нами не міг правильно оцінити і зрозуміти зміст, характер і значення своїх 

дій або керувати ними, передачу ним майна чи права на нього не можна вва-

жати добровільною. 

Таким чином, способами вчинення шахрайства є обман та зловживання 

довірою.  

Обман як спосіб шахрайського заволодіння чужим майном чи прид-

бання права на таке майно полягає у повідомленні потерпілому неправдивих 

відомостей або приховування певних відомостей, повідомлення яких мало б 

суттєве значення для поведінки потерпілого, з метою введення в оману по-

терпілого. Таким чином, обман може мати як активний (повідомлення по-

терпілому неправдивих відомостей про певні факти, обставини, події), так і 

пасивний (умисне замовчування юридично значимої інформації) характер.  

Змістом обману як способу шахрайства можуть бути різноманітні об-

ставини, стосовно яких шахрай вводить в оману потерпілого. Зокрема, це 

може стосуватися характеристики певних предметів, зокрема їх кількості, 

тотожності, дійсності (обман у предметі), особистості шахрая або інших 

осіб (обман у особі), певних подій, юридичних фактів, дій окремих осіб 

тощо. За своєю формою обман може бути усним, письмовим, виражатися у 

певних діях (підміна предмета, його фальсифікація тощо), у тому числі 

конклюдентних. 
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Зловживання довірою полягає у недобросовісному використанні довіри 

з боку потерпілого. Для заволодіння чужим майном чи правом на нього шах-

рай використовує особливі довірчі стосунки, які склалися між ним та власни-

ком чи володільцем майна. Такі стосунки можуть виникати внаслідок особис-

того знайомства, родинних або дружніх звʼязків, рекомендацій інших осіб, 

зовнішньої обстановки, цивільно-правових або трудових відносин, соціаль-

ного статусу шахрая чи інших осіб. 

Шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна 

у володіння шахрая або з моменту отримання ним права розпоряджатися 

таким майном. Субʼєктивна сторона шахрайства характеризується прямим 

умислом і корисливим мотивом. 

Переважна більшість сучасних авторів відносять довірчість до категорії 

феномену. У відповідності до специфіки вирішуваних завдань лише зміню-

ється приналежність феноменолізації довірчості: у спілкуванні довірчість — 

це феномен спілкування, у міжособистісній взаємодії — це феномен міжосо-

бистісної взаємодії, у психологічному контакті — це феномен психологічно-

го контакту і т.п. 

Також, у залежності від напряму і спрямування практичного впрова-

дження варіює й якісна характеристика довірчості — на рівні визначення міри, 

ступеню чи якості приватних особистісних або міжособистісних звʼязків ви-

користовується поняття довірчі «стосунки», за умов наявності ознак звʼязків 

між людьми, спільнотами, соціальними групами та ін. використовується 

поняття довірчі «відносини». 

Аналіз криміналістичної практики застосування шахрайських дій у су-

часному суспільному середовищі показав, що технологічність шахрайських 

дій у дискурсі психологічного впливу визначається трьома основними квалі-

фікуючими ознаками. Ці ознаки в кримінологічному сенсі визначають шах-

райські дії як усвідомлене застосування психологічних технологій. До таких 

кваліфікуючих ознак, на нашу думку, належать: 

– наявність визначеної мети, цілі або обʼєкту впливу; 

– наявність спеціально підготовленої чи навченої людини (спеціаліс-

та), що здійснюватиме вплив; 

– наявність визначеного плану, алгоритму чи правила (заздалегідь роз-

робленого сценарію) здійснення впливу. 

Враховуючи зазначені кваліфікуючі ознаки кримінальна психологія ви-

суває таке узагальнене універсальне визначення шахрайства: шахрайство — 

це професійне маніпулювання свідомістю людей [3]. 

Психологічні технології при вчиненні шахрайських дій реалізуються за 

допомогою спеціальних засобів і методів психологічного впливу на свідо-

мість людини. За механізмом втручання психологічний вплив буває актив-

ним та пасивним. Найбільш поширеними серед засобів і методів психологіч-

ного впливу нами, зокрема, виділяються: 

 заборона; 

Розділ 10. Судова психологічна експертиза



  

442 

 

 вимога; 

 погроза; 

 переконання; 

 примус; 

 попередження; 

 шантаж; 

 конфронтація; 

 протиборство; 

 сугестія; 

 навіювання. 

За даними наших власних досліджень найбільш активно при здійсненні 

шахрайських дій у кримінальній практиці використовуються такі комбіновані 

технології психологічного впливу: 

– гіпно-сугестівний вплив (приблизно 25 % від усього масиву зареєс-

трованих шахрайських дій); 

– психологічне маніпулювання (приблизно 26 % від усього масиву за-

реєстрованих шахрайських дій); 

– психологічна міфологізація (приблизно 7 % від усього масиву зареє-

строваних шахрайських дій); 

– психологічне насилля (приблизно 22 % від усього масиву зареєстро-

ваних шахрайських дій); 

– заговорювання (приблизно 20 % від усього масиву зареєстрованих 

шахрайських дій). 

При цьому з часом наочно спостерігаються стійкі тенденції до поступо-

вого, але неухильного вдосконалення зазначених психологічних технологій, а 

також їх поєднання та комбінування в залежності від мети злочинної дії. 

Чинна на сьогоднішній день класифікація шахраїв найбільш різнома-

нітна, ніж злодійська. Вона залежить від багатьох економічних чинників, 

психології людини, її кмітливості та винахідливості. 

У сучасній кримінології нараховується понад 40 видів кримінального 

обману (шахрайства), кожний з яких у свою чергу має значну кількість під-

видів або фахів. При цьому більш, ніж 20 видів кримінального обману збе-

реглися у сучасному світі з 20-х років минулого століття [2].  

Найбільш яскраво технолого-психологічна кваліфікація виявляється 

серед таких категорій шахраїв: 

 ігорні злочинці; 

 особи, що вчиняють обман за допомогою підміни одних предметів 

(речей) іншими; 

 особи, які викрадають гроші чи цінні папери під час їх розміну чи 

обміну; 

 особи, що вчиняють обман під виглядом послуг, купівлі-продажу чи 

обміну (махінації з нерухомістю й ін.); 
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 компʼютерні злочинці. 

Найбільш кваліфікованими професійними злочинцями-шахраями у су-
часному кримінальному світі виявляються: 

 особи, що обманюють при купівлі-продажу нерухомості; 

 особи, що обманюють при купівлі-продажу автотранспорту; 

 особи, що продають фальшиві дорогоцінні метали чи вироби з них, 

підроблені та фальшиві предмети антикваріату, картини, ікони й ін.; 

 особи, що продають підроблені залізничні й інші квітки; 

 особи, що обманюють під виглядом гадання, ворожіння та знахарства; 

 особи, що діють під виглядом потенційних наречених (альфонси, 

жиголо); 

 особи, що діють під виглядом продавців, лікарів, держслужбовців, 

працівників правоохоронних органів тощо; 

 особи, що за вигаданим іменем збирають кошти на благодійні потреби; 

 особи, що видають себе за «героїв», учасників війн чи інвалідів. 
За даними сучасних наукових досліджень, зокрема, наших власних, в 

організованих злочинних угрупуваннях склад шахрайських груп за фахом 
поділяється таким чином [2, 3, 4]: 

 керівники, лідери, генератори ідей, організатори; 

 фахівці із залучення жертв (громадян чи клієнтів) в шахрайські дії; 

 фахівці з застосування спеціальних прийомів та методів психологіч-
ного впливу на жертву; 

 фахівці з проведення розвідувальних заходів та забезпечення безпеки 
під час здійснення шахрайських дій.  

За даними наших власних наукових досліджень понад 90 % засобів 
психологічного впливу відбуваються через природні психічні функції люди-

ни (приміром, інстинкти, відчуття, почуття тощо) та її природні потреби 
(приміром, в їжі, теплі, спілкуванні, сексі тощо). 

Зовнішні прояви поведінки людини як істоти біологічної обумовлю-

ються функціонуванням психічних процесів в її організмі. Серед основних 
природних психічних процесів, що, врешті, й складають різні форми пово-

дження людини як соціальної істоти, є мислення, відчуття, сприймання, 
памʼять, уява, увага тощо. Ці психічні процеси протікають у людини самі со-

бою, природним шляхом, якщо не зазнають стороннього впливу. 
У специфічних умовах, коли ці процеси протікають під впливом певної 

сторонньої сили, викликаються або спонукаються певними зовнішніми под-
разниками, механізм здійснення цього впливу набуває ознак технологічності. 

Свідомий, цілеспрямований вплив на психічні процеси людини провадиться 
у вигляді психологічних технологій. 

Будь-яка природна дія перестає бути природною, тільки-но до неї втру-
чається людська свідомість. Звичайні природні дії, застосовані за умов втру-

чання свідомого впливу людини, перетворюються на технологічні. Від зви-
чайних природних дій технологічні вирізняються низкою суттєвих ознак.  
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Найголовнішою відмінною ознакою є те, що вони є майже абсолютно 

сприйманими психікою людини. На відміну від технологічних дій, сприйма-

ність природних дій залежить винятково від нагальних потреб особистості 

обʼєкту впливу. 

Це, зокрема, зумовлено тим, що за весь період існування людства 

найактуальнішим питанням усіх часів і народів було питання «У чому сут-

ність буття?». Прогресивна філософська думка давно дала на це запитання 

універсальну відповідь, яка, до речі, й формує дотепер поведінку людини як 

істоти соціальної. Сутність людського буття за класичною філософською 

думкою складається із двох компонентів: хліба й видовищ. 

Саме ці два компоненти — хліб і видовища — й визначають біологічні 

та соціальні складові людського життя. За аналогічним принципом у людсь-

кому середовищі будуються будь-які стосунки та відносини. Для того, щоб 

тримати суспільство в стані залежності й напруженості один із цих двох ком-

понентів (або «хліб», або «видовища») штучно й усвідомлено пригнічуються. 

Цей механізм функціонує упродовж існування всього людства.  

Для того, щоб пригнітити одну із нагальних потреб людини необхідно 

бути озброєним певними засобами насильницького пригнічення. У суспіль-

ному житті людини в якості таких засобів виступають засоби психологічного 

і фізичного впливу. 

Ефективність застосування психологічних технологій залежить від по-

рогу чутливості обʼєкта психологічного впливу. Рівень розвиненості порогів 

чутливості або сприйманості коливається в межах двох екстремумів (полю-

сів), що на практиці визначаються як «абсолютне благополуччя» — критично 

високий рівень сприйманості й чутливості, а також «відсутність чи утрата ін-

стинкту самозбереження» — критично низький рівень сприйманості й чутли-

вості. 

Чим вище, або чим нижче поріг сприйманості (чутливості), тим менш 

дієвими стають засоби психологічного впливу. Максимально ефективно 

вплинути на особистість можливо лише в межах помірного рівню сприйма-

ності (чутливості). При досягненні екстремумів (полярних полюсів «–» або 

«+») у свідомості втрачається відчуття реальності, а тому психологічний 

вплив стає марним. 

З урахуванням полярності порогів чутливості й сприймання обʼєкту 

оперативної уваги психологічний вплив здійснюється за допомогою трьох 

основних методів: 

 через регулювання психологічної напруженості; 

 через психологічний стрес; 

 через психологічне травмування. 

Якість, зміст, обсяг та кількість психологічного впливу цілковито зале-

жить від його семантичного (смислового) наповнення.  

Враховуючи винятково свідоме (суто зловмисне) забарвлення семан-

тичного змісту більшості шахрайських дій, що здійснюються в кримінальній 
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практиці при укладанні взаємозалежних цивільно-громадянських угод, най-

більшу соціальну небезпеку містять у собі шахрайські дії, повʼязані з купів-

лею та продажем нерухомості й автотранспорту. Доволі часто ці дії супрово-

джуються насильницькими діями проти особи, тобто — межують з насиль-

ницькими злочинами (вимаганням, розбоями, позбавленням волі, катуван-

ням, вбивствами, нанесеннями фізичних ушкоджень, тощо). Але, переважна 

більшість такого чину корисливих злочинів учиняються із технологічним за-

стосуванням довірчих відносин та налагодженням довірчих стосунків.  

За зазначених умов у таких діях чітко простежуються ознаки злочи-

ну — зловживання довірою. Саме тому, головним завданням судового екс-

перта-психолога при проведенні судових експертиз у справах про визнання 

угод недійсними є встановлення факту наявності ознак довіри. За наявністю 

фактичних ознак довіри доведення факту зловживання нею не викликає 

ніяких процесуальних труднощів.  

У відповідності до чинного кримінально-процесуального законодавст-

ва, провідною ознакою, що кваліфікує певну дію як злочинну — є навмис-

ність, тобто наявність злочинного умислу. У цьому дискурсі будь-яка шах-

райська дія, що містить у собі умисел на незаконне заволодіння чужим май-

ном чи вчинення насильницьких дій проти іншої особи, має відповідне 

семантичне наповнення, тобто, — є усвідомленою злочинною дією, заснова-

ною на довірчості як суспільно-психологічному явищі. У відповідності до 

кримінального та кримінально-процесуального законодавства такі дії квалі-

фікуються як злочини і тягнуть за собою суто кримінальну відповідальність. 

Наші власні наукові дослідження на даному етапі присвячені чіткому 

визначенню семантичних складових шахрайських дій у психолого-

технологічному дискурсі, а також чіткому розмежуванню злочинного та при-

родного поводження при здійсненні певних шахрайських дій із технологіч-

ним застосуванням довірчих стосунків і відносин. 

Таким чином, наукова новизна одержаних нами у зазначених наукових 

дослідах результатів полягає в тому, що в системі судово-експертної діяль-

ності державних науково-дослідних установ судових експертиз України чітко 

визначається нагальність і актуальність повноцінного методологічного забез-

печення проведення судово-експертних досліджень у справах про визнання 

недійсними угод, укладених особами, що перебували в особливих і специ-

фічних буттєвих обставинах. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОСТИ КАК ПРИЗНАКИ 

МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНЫХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ О ПРИЗНАНИИ СОГЛАШЕНИЙ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

Ю. Б. Ирхин 

В статье изложены основные результаты научных исследований в области судебных 

психологических экспертиз, связанных с экспертным определением психологических сос-

тавляющих мошеннических действий в делах о признании соглашений недействительными. 

По результатам проведённых исследований автором очерчено круг проблем мето-

дологического и практического характера, касающихся экспертного выявления психоло-

гически-значимых маркеров мошеннических действий в контексте психологического 

исследования личности жертв мошенничества. 

В качестве объекта таких деяний выступают лица, находящиеся в особых и специ-

фических бытийных обстоятельствах. В качестве агента мошеннических деяний автором 

представляется активное психологическое воздействие на личность объекта с примене-

нием разнообразных психологических технологий. 

В качестве основных маркеров мошеннических действий в отношении лиц, нахо-

дящихся в особых и специфических бытийных обстоятельствах автором представлено со-

знательное введение в обман, осознанное установление доверительных отношений и зло-

употребление доверием. 

Определены стадии и основные этапы установления доверительных отношений и 

выделены критические фазы, в которых доверительность как феномен межличностного 

общения превращается в осознанное мошенническое деяние с использованием методов 

психологического воздействия. 

Особое внимание автором уделено раскрытию при проведении экспертных психо-

логических исследований принципа диадности при установлении и развитии доверитель-

ных отношений как важного психологически значимого диагностического фактора, 

который может с большой степенью вероятности свидетельствовать о наличии маркеров 

мошенничества.  

В качестве отдельного сегмента общей структуры судебно-экспертного психологи-

ческого исследования автором подчёркивается ведущая роль психологических технологий 

в формировании межличностных доверительных отношений при принятии соглашений 

между лицами. В частности, ведущую роль играют природно-естественные индивидуаль-

но-психологические особенности личности объекта психологического воздействия и спе-

цифика текущей ситуации, в которой происходит взаимное принятие соглашений. Именно 

в контексте природно-естественных индивидуально-психологических особенностей чело-

века как социального существа автором презентуются основные каналы психологического 

воздействия на личность, присущие всем людям без исключения. К таким, в частности, 

автор относит: психологическую напряжённость, психологический стресс, психологи-

ческое травмирование. 

Учитывая умышленную (абсолютно осознанную) коннотацию мошенничества как 

преступного деяния наличие данных маркеров в совокупности с фактом установления до-

верительных отношений с максимальной степенью вероятности может указывать на нали-

чие признаков мошенничества в деяниях лиц, являющихся инициаторами межличностно-

го коммуникативного контакта. 

Обозначенные в статье результаты научных исследований в области судебных пси-

хологических экспертиз, связанных с экспертным определением психологических состав-

ляющих мошеннических действий в делах о признании соглашений недействительными, 

будут положены в основу соответствующей методики судебных экспертиз. 
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PSYCHOLOGICAL MARKERS OF CONFIDNCE AS SIGNS OF FRAUDULENT 

BEHAVIOR IN THE CONDUCT OF FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXPERTISE 

ON THE RECOGNITION OF AGREEMENTS AS INVALID 

Yu. Irkhin 

The article deals with the main results of scientific research in the field of forensic 

psychological examinations related to the expert definition of the psychological components of 

fraudulent actions in cases of invalidation of agreements. 

According to the results of the conducted studies, the author outlines a range of 

methodological and practical problems related to expert identification of psychologically 

significant markers of fraudulent actions in the context of psychological research of the identity 

of victims of fraud. 

As the object of such acts are persons who are in special and specific true life 

circumstances. As the agent of fraudulent acts the author sees an active psychological influence 

on the personality of the object with the use of various psychological technologies. 

As the main markers of fraudulent actions against persons in special and specific true life 

circumstances, the author describes a deliberate introduction to deception, the conscious 

establishment of trust and the abuse of trust. 

It is defined the stages and main stages of establishing trust relationships and critical 

phases are identified in which confidence as a phenomenon of interpersonal communication 

turns into a conscious fraudulent activity using the methods of psychological influence. 

The author pays special attention to the disclosure of the principle of dyadness in the 

course of expert psychological studies in establishing and developing confidential relations as an 

important psychologically significant diagnostic factor that very likely can be indicative of the 

presence of fraud markers. 

As a separate segment of the general structure of forensic psychological research, the 

author emphasizes the leading role of psychological technologies in the formation of 

interpersonal trust relations in the adoption of agreements between individuals. In particular, the 

natural individual psychological features of the personality of the object of psychological 

influence and the specificity of the current situation play a leading role in which the mutual 

acceptance of agreements takes place. It is in the context of natural and individual psychological 

features of man as a social being, the author presents the main channels of psychological 

influence on the personality that are inherent in all people without exception. To these, in 

particular, according to the author, relates: psychological tension, psychological stress, and 

psychological trauma. 
Taking into account the deliberate (absolutely conscious) connotation of fraud as a 

criminal act, the presence of these markers in conjunction with the fact of establishing trust 

relationships with a maximum degree of probability may indicate the presence of signs of fraud 

in the acts of persons who are the initiators of interpersonal communicative contact. 

The results of scientific research in the field of forensic psychological examinations, 

related to the expert definition of the psychological components of fraudulent actions in cases on 

the recognition of agreements as invalid, will be used as a basis for the corresponding method of 

forensic examinations. 
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У статті розглядається сучасна практика розрахунку суми компенсації моральної 

шкоди на підставі підходу В. П. Паліюка. Обґрунтовується можливість використання 

цього підходу у якості методики розрахунку моральної шкоди. Наведені основні критерії 

аналізу моральних страждань особистості відповідно до підходу В. П. Паліюка. Намічено 

подальший напрямок розвитку методики вивчення моральних страждань особистості.  

 

 

Встановлення грошового еквіваленту моральних страждань є одним з 

найпопулярніших напрямків роботи експертів-психологів у сучасної Україн-

ської реальності, яка, здається, прагне травмувати свого громадянина на кож-

ному кроці. Відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судо-

вих експертиз та експертних досліджень» саме психологічна експертиза 

встановлює глибину та важкість страждань особистості та розраховує при-

близну суму їх компенсації [1]. З 2010 року психологи під час проведення 

експертизи моральних страждань використовували формулу О. М. Ерделев-

ського, яка була включена до Реєстру методик проведення судових експертиз 

[2, 3]. На початку 2016 року рішенням Координаційної ради з проблем судо-

вої експертизи при Міністерстві юстиції України вказана методика була ви-

ключена з Реєстру та внесена до Переліку рекомендованої науково-технічної 

та довідкової літератури [4] . 

На теперішний час створення нової методики включено до плану нау-

кових розробок секції судово-психологічної експертизи, але фактично вже 2 

роки експерти вирішують питання розрахунку моральної шкоди без наявнос-

ті відповідної методики у Реєстрі. При цьому експертна практика стикається 

з необхідністю дослідження моральної шкоди кожного дня. Після виключен-

ня методики О. М. Ерделевського з Реєстру проведення розрахунків за його 

формулою стало вже не тільки не актуально, а і вкрай неефективно, з точки 

зору захисту висновків експертів у судовому процесі. Використання експер-

тами-психологами методики О. М. Ерделевського і раніше піддавалося вели-

ким нападам у суді, а після її виключення з Реєстру ситуація ще більше 

погіршилася, її використання почало приводити до фактичного нівелювання 

думки експерта як одного з джерел доказів [5]. 

У звʼязку з цим ще у січні 2016 року експерти-психологи ОНДІСЕ вста-

новили мету екстреного закриття пролому у методологічному забезпеченні 

судово-психологічної експертизи моральної шкоди у польових умовах. 
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Незважаючи на велику кількість сучасних дослідників з проблеми ком-

пенсації моральної шкоди (С. М. Антосик, Д. В. Боброва, М. І. Гошовський, 

С. Е. Демский, О. В. Дзера, К. В. Дорошенко, О. М. Ерделєвський, О. В. Кап-

лина, О. М. Кокун, О. П. Кучинская, В. И. Манукян, В. П. Паліюк, Р. О. Сте-

фанчук, А. Е. Шерстобитов, С. І. Шимон та інші), у Переліку рекомендованої 

науково-технічної та довідкової літератури, затвердженої наказом Міністер-

ства юстиції України, на яку пропоноване спиратися експертам-психологам, 

існує тільки два джерела, які містять у собі підходи по розрахунку моральної 

шкоди: О. М. Ерделевського та В. П. Паліюка [2, 4, 6]. 

В умовах, які склалися на той час, ми звернули увагу на можливість 

використання у своєї практиці підходу В. П. Паліюка, змістовність та глибо-

ка теоретична обґрунтованість якого, дозволяє назвати його справжньою ме-

тодикою розрахунку моральної шкоди, хоча сам автор утримався від такого 

позначення своєї праці. Згадаємо, що методика у загально-науковому сен-

сі — це система операцій, процедур прийомів, направлених на отримання ре-

зультату; алгоритм або план доцільного виконування дій; фіксована сукуп-

ність прийомів практичної діяльності, яка призводить до заздалегідь визна-

ченого результату [7]. Підхід В. П. Паліюка в повній мірі відповідає цьому 

визначенню, тому експерти-психологи ОНДІСЕ почали його активне вико-

ристання для обґрунтування експертних висновків, як повноцінну методику 

виконання експертиз. 

В деяких аспектах методика В. П. Паліюка постає антагоністичною 

до методики О. М. Ерделевського, і якщо останній встановив конкретні 

середньостатистичні показники спричиненої шкоди (презюмовану шкоду), 

то В. П. Паліюк, посилаючись на законодавство, вказує, що на відміну від 

майнової шкоди, розмір якої встановлений законом, від регулювання чіт-

кого обсягу відшкодування моральної шкоди законодавець відмовився, на-

давши це право суду, тому, на думку автора, звідси випливає, що дійсного 

розміру відшкодування немайнової шкоди не існує до тих пір, поки суд 

його не визначив [2, 6]. 

В. П. Паліюк вказує, що законодавче встановлення меж розміру мо-

ральної шкоди створює перешкоди в реалізації захисту прав людини для пра-

возастосовної практики. На думку автора, встановлення мінімального або 

максимального розміру моральної шкоди порушує права потерпілого, який 

може оцінити втрати немайнового характеру вище чи нижче законодавчого 

рівня. Крім цього, щоб встановити межі розміру моральної шкоди, необхідно 

обʼєктивне економічне обґрунтування, яке визначити неможливо, оскільки 

душевні страждання, біль не мають еквівалента. У цьому випадку виникає 

проблема визначення грошової вартості найменшого і найбільшого (найдо-

рожчого) блага, за змістом — вартість людського життя, честі [6]. 

Суттєвим моментом для визначення обсягу (розміру) відшкодування 

моральної шкоди, є встановлення критеріїв, за якими можливо знайти потріб-

ну величину заподіяної шкоди, але законодавець не встановлює будь-яких 
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правил застосування критеріїв визначення розміру моральної шкоди, а надає 

це питання на розсуд суду [6]. 
В. П. Паліюк вказує, що, встановлюючи розмір грошового еквіваленту 

моральних страждань особистості, необхідно врахувати усі фактори, які 
мають місце у кожному окремому випадку та впливають на формування дійс-

ного розміру спричиненої моральної шкоди. Так він виділяє загальні та при-
ватні критерії [6]. 

До загальних критеріїв, які застосовуються до всіх категорій справ і без 
яких неможливо встановити ступінь моральної шкоди та її розмір, відповідно 

до підходу В. П. Паліюка, відносяться: 
1. Суть позовних вимог (один з головних показників, оскільки тільки 

потерпілий, як ніхто інший, може оцінити обсяг завданих моральних, фізич-
них страждань, глибину переживань, втрати немайнового характеру). На під-

ставі цього потерпілий вказує суму, що підлягає стягненню, однак вона є 
умовною, остаточний її розмір встановлює суд. 

2. Характер діяння особи, яка заподіяла шкоду і ступінь провини відпо-
відача — це відношення заподіювача шкоди до своїх протиправних дій і їх 

наслідків. Особа має усвідомлювати як противоправний характер своєї пове-
дінки, так и можливість шкідливих наслідків. При цьому, В. П. Паліюк під-

креслює, що вина в цивільному праві служить лише підставою для відшкоду-
вання шкоди, але ні форма провини, ні її тяжкість (ступінь), за загальним 

правилом, на розмір відповідальності та кваліфікацію правопорушення не 
впливають. 

3. Глибина моральних і фізичних страждань: незначна душевна або фі-
зична біль; значна; сильна і руйнівна біль як для душевного, так і для фізич-

ного стану потерпілого. 
4. Характер і ступінь моральних і фізичних страждань (легкі, середні, 

тяжкі). 
5. Тривалість втрат немайнового характеру (короткочасні, тривалі, 

довічні). 
6. Значимість втрат (надолужуванні або непоправні). 

Приватні критерії, в свою чергу, відповідають окремим випадкам 
спричинення моральних страждань. 

До приватних критеріїв за допомогою яких можливо визначити розмір 
моральної шкоди, повʼязаної з посяганням на життя та здоровʼя відносяться 

наступні: вид скоєного злочину; спосіб вчинення злочину (наприклад, з особ-
ливою жорстокістью); субʼєктивна сторона злочину (вина), тобто розмір мо-

ральної шкоди може змінюватися в залежності від ступеня вини особи, яка 
вчинила противоправне діяння; соціальний стан потерпілого (замах на життя 

або заподіянням тілесного ушкодження державному діячові, вчинена у звʼяз-
ку з його державною діяльністю, повинна бути вище, ніж для особи без вико-
нання таких обовʼязків). 

Приватні критерії, за допомогою яких можливо визначити розмір 
моральної шкоди при зазіханнях на свободу та особисту недоторканність: 
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порушення нормальних життєвих звʼязків, обсяг порушених прав; погіршен-

ня відносин з оточуючими людьми; час перебування під слідством або судом; 
особливості перебування під вартою; тортури або нелюдське чи таке, що 

принижує його гідність, поводження чи покарання; наявність повідомлень в 
засобах масової інформації про «протиправні» діяння потерпілого; особли-

вості потерпілого. 

Приватні критерії, за допомогою яких можливо визначити розмір мо-

ральної шкоди при зазіханнях на честь, гідність та ділову репутацію: харак-

тер розповсюджуваних відомостей; громадська оцінка фактичних обставин 

(за думкою автора, суд повинен керуватися громадською оцінкою фактичних 

обставин, що викликали дискомфорт, а не субʼєктивним сприйняттям потер-

пілого); регіон поширення відомостей; повторюваність інформації (тираж 

друкованої продукції); «тривалість життя» джерела інформації (наприклад, 

тривалість «життя» газети менша, ніж журналу та книги); посадова станови-

ще особи; індивідуальні особливості потерпілого; непристойність форми, в 

якій дається оцінка людини; наслідки: зміни у тілесної сфері потерпілого (за-

хворювання, повʼязані з розповсюдженням таких відомостей), зміни в сус-

пільному, соціальному або сімейному житті (розлучення, звільнення з робо-

ти, не обрання на виборну посаду) та ін. [6]. 

На цей час нами розглядається можливість доповнення підходу 

В. П. Паліюка критеріями, за допомогою яких можливо проаналізувати стра-

ждання особистості у рідкісних випадках, які, проте, час від часу зустріча-

ються в нашій практиці. Наприклад, критерії визначення розміру моральної 

шкоди при порушенні прав потерпілих представниками правоохоронних ор-

ганів під час розслідування. 

При цьому, на нашу думку, можливість існування середніх показників 

у різних випадках спричинення моральної шкоди, що у свій час пропонував 

О. М. Ерделевський, має сенс у тих випадках, коли підекспертна особа керу-

ється рентними установками (бажанням отримати вигоду) або не своїми 

справжніми переживаннями, а думкою адвоката або інших третіх осіб. Але 

середні показники ні в якому разі не повинні мати імперативний сенс. Ми 

впевнені, що моральну відповідальність за сформовану суму моральної шко-

ди, яка рекомендується суду, повинен нести саме експерт, керуючись законо-

давством України, судовою практикою з питань відшкодування моральних 

страждань, принципів обʼєктивності, неупередженості, розумності, справед-

ливості та повноти дослідження, а не математичними формулами та розра-

хунками, які по своєї суті протирічать усьому світу психологічних явищ. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

М. О. Журавлёва 

В статье рассматривается современная практика расчета суммы компенсации мо-

рального вреда на основании подхода В. П. Палиюка. Обосновывается возможность ис-

пользования этого подхода в качестве методики расчета морального вреда. Приведены ос-

новные критерии анализа нравственных страданий личности в соответствии с подходом 

В. П. Палиюка. Намечено дальнейшее направление развития методики изучения нравст-

венных страданий личности. 

METHODICAL BASICS OF MORAL HARM RESEARCH 

M. Zhuravleva 

The article considers the modern practice of calculating the amount of compensation for 

moral harm based on the V.Paliyukʼs approach. The possibility of using this approach as a 

calculation procedure of moral damage is justifyied. The main criteria for the analysis of the 

moral suffering of a person are given in accordance with V.Paliyukʼs approach. A further 

development direction of the studying methodology of moral suffering of a person is planned. 
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У статті проаналізовано сучасний стан механізмів забезпечення права дитини на 

висловлювання власної думки з питань визначення її місця проживання та поглядів щодо 

спілкування з кожним із батьків після розірвання між ними відносин. За результатами 

аналізу викладені пропозиції щодо забезпечення обʼєктивності оцінки думки дитини та 

створення умов адаптації членів колишньої сімʼї до наслідків порушення сімейних відносин. 

 

 

Дитина у сьогоденні з моменту народження набуває значного обсягу 

прав, передбачених як вітчизняною, так і міжнародною нормативно-право-

вою базою, до яких належать право на імʼя та набуття громадянства, право на 

життя, освіту та вільний розвиток, право користуватися батьківською турбо-

тою чи опікою держави, благами соціального забезпечення та послугами сис-

теми охорони здоровʼя, право на захист від економічної та усіх форм сексу-

альної експлуатації, право вільно виражати свої думки, шукати, одержувати і 

передавати інформацію та ідеї будь-якого роду за допомогою різних засобів 

на вибір дитини тощо. 

Із вдосконаленням законодавства, в тому числі й національного, відмі-

чається розуміння правниками недостатності спрямованості на приділення 

уваги переважно батьківським правам і обовʼязкам при розгляді справ щодо 

спірних питань, які виникають із сімейних правовідносин. Дедалі більше 

приділяється увага правам саме дитини, аналізу її особистої думки стосовно 

питань, що стосуються усіх аспектів її життя. 

Так, ч. 2 та 3 ст. 148 СК України передбачено зʼясування думки дитини 

(отримання її згоди), яка досягла семирічного віку, у разі зміни прізвища її 

батьками / одним з батьків. Відповідно до ч. 2 ст. 160 СК України визначення 

місця проживання дитини здійснюється за спільною згодою батьків та самої 

дитини, яка досягла десятирічного віку. Частиною 3 ст. 160 СК України за-

кріплено право дитини чотирнадцятирічного віку самостійно визначати своє 

місце проживання у разі окремого проживання батьків. Крім того, нормами 

ст. 171 СК України та ст. 12 Конвенції про права дитини закріплено її право в 

незалежності від віку бути вислуханою (вільно висловлювати погляди / дум-

ку) з усіх питань, які стосуються її життя, з урахуванням її віку, рівня розвит-

ку та здатності сформулювати власні погляди [1, 2]. 
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Разом з тим, приписи чинного законодавства лишають суду можливість 

постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інте-

реси. Наведене включає в себе аналіз умов виховання дитини (ставлення 

кожного з батьків до своїх обовʼязків, їх моральні якості, характер роботи 

тощо) з урахуванням її віку та стану здоровʼя. У цілому, визначальним для 

суду є зʼясування питання чи не створюють умови виховання загрози для 

нормального психічного розвитку дитини. При цьому питання особистої 

прихильності дитини до кожного з батьків потребує зʼясування підґрунтя її 

утворення. За таких обставин може виникнути потреба в проведені судово-

психологічної експертизи. 

Групою дослідників серед завдань психологічної експертизи у справах 

щодо спірних питань виховання та визначення місця проживання дитини 

також відмічається необхідність зʼясування її найліпших інтересів. При цьо-

му акцент ставиться на зʼясуванні безпосередньо думки дитини щодо місця її 

проживання [3]. Тобто, як ми бачимо, відбувається ототожнення понять 

«найліпші інтереси» та «думка» дитини. 

Враховуючи вище викладене, представляється необхідним звернутись 

до тлумачення провідних понять перш ніж розглядати особливості реалізації 

права дитини на висловлювання власних думок та поглядів. 

З точки зору наукової психології думкою є мовленнєве вираження пе-

реконань або установок; умовивід або сукупність логічно повʼязаних умови-

водів, достовірність, істинність яких не є доведеною, а ще потребує перевірки. 

Поглядами є знання про якісь явища, предмети, світ у цілому в єдності з вира-

женим ставленням особистості до цих явищ, предметів тощо [4]. Як ми бачи-

мо, формування поглядів та думок будується на деяких фактах або даних, пев-

ному життєвому досвіді та характеризується значною долею субʼєктивності. 

Поряд із наведеним, обмежена віковими особливостями цивільна 

дієздатність дитини зумовлює залежність від дорослих, що позначається на 

формуванні її життєвого досвіду та відповідно поглядів, умовиводів, устано-

вок і не рідко стає перепоною для реалізації ряду її прав. Найбільш розпо-

всюдженим випадком, як вбачається з практичного досвіду проведення екс-

пертних психологічних досліджень у справах щодо спірних питань вихован-

ня та визначення місця проживання дитини, є обмеження / спотворення її сі-

мейних звʼязків після розлучення батьків. Наведене невідʼємно повʼязано з 

перебуванням дитини в обставинах гострих конфліктних відношень між ко-

лишнім подружжям, що супроводжується зʼясуванням між ними взаємин не 

виключаючи усвідомленого маніпулювання дитиною як своєрідним знаряд-

дям для помсти опонентові. Не поодинокими також є випадки уникнення од-

ним із подружжя спілкування та зустрічей з іншим на фоні глибокої образи, 

що супроводжується відповідним моделюванням особистого простору дити-

ни та її контактів з другим із батьків. 

Такі умови мікросоціального середовища в поєднанні з недостатнім 

рівнем сформованості розумового розвитку та емоційної сфери, обумовлени-
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ми віковими особливостями дитини, здатні суттєво впливати на формування 

її поглядів відносно усіх аспектів життєдіяльності, що значною мірою позна-

чається й на висловлюванні умовно власного ставлення щодо подій, учасни-

цею яких вона є. За таких обставин створюються сприятливі умови для най-

більш завуальованого порушення права дитини на висловлювання власної 

думки ще на стадії формування такої. 

Так, перше перед чим опиняється дитина в ситуації розлучення батьків, 

це вибір сторони. Ситуація порушення сімейних відносин завжди супроводжу-

ється підвищеним хвилюванням через руйнацію звичного для дитини осередку 

та укладу життя, що здатне значною мірою ускладнити прийняття нею зваже-

ного рішення. Підвищена вразливість дитини у таких обставинах створює 

сприятливі умови для впливу на її погляди з боку дорослих. Однак слід відріз-

няти вплив на формування поглядів дитини, який сприяє розвитку сильної та 

вільної особистості (виховання), від впливу, що може зашкодити її нормаль-

ному соціально-психологічному розвитку за рахунок маніпулювання нею. 

Слід памʼятати, що процес формування дитячої думки завжди відбува-

ється під впливом її оточуючого осередку, яке стає першочерговим взірцем 

для наслідування як в поведінці, так й у відношенні сприйняття оточуючого 

середовища. 

У повсякденному житті, як правило, базисом для формування думки 

виступають ті особи, які мають в очах дитини найбільший авторитет. Пере-

важно такими особами є ті, які постійно знаходяться поруч. Враховуючи на-

ведене, а також зумовлену віком віктимність і соціально-побутову залежність 

від дорослого, дитина, проживаючи з одним із батьків, певною мірою підпо-

рядковує власне сприйняття обставин його стереотипам, оціночним суджен-

ням та емоційним реакціям на опонента. Поступово той з батьків, з ким ли-

шається проживати дитина після розірвання шлюбу стає для неї найбільш 

значимою особою. 

Безумовно наведеному сприяє певна ізоляція від того з батьків, від кого 

дитина проживає окремо, що обумовлено як фактичним окремим проживан-

ням дорослих через розірванням відносин, так й породженою конфліктом 

емоційною дистанцією між ними. За такої ситуації доволі частим на перший 

план виходить нерозуміння однієї зі сторін тих обставин, що дитина, відчу-

ваючи прихильність до обох батьків при їх спільному проживанні, починає 

висловлювати небажання спілкуватись з тим із батьків, від кого після розір-

вання шлюбу проживає окремо. 

З іншого боку статус авторитету не рідко будується на підставі макси-

мального задоволення інтересів і захоплень дитини, які, в силу вікових особ-

ливостей, повʼязані з примітивними бажаннями. Виходить, якщо політика 

того з батьків, з ким лишається проживати дитина після розірвання шлюбу, 

ведеться таким чином, що достатньо задовольняє її інтереси, то її думка буде 

максимально відображати думку саме цього дорослого. Досвід проведення 

експертиз у справах щодо спірних питань виховання та визначення місця 
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проживання дитини показує, що за таких обставин дитина починає проявляти 

схильність до уникнення будь-яких контактів навіть з тим із батьків, з яким 

до розірвання шлюбу у неї був доволі глибокий емоційний звʼязок. 

Експертний аналіз вихідних даних, дослідження сімейних звʼязків та 

механізмів їх руйнування, а також результатів психологічного обстеження 

дітей та їх батьків у справах щодо спірних питань виховання та визначення 

місця проживання дитини дозволив виявити фактори, які здатні впливати на 

формування поглядів дитини на досліджувані сімейні обставини, що позна-

чається на висловлюванні нею думки стосовно визначення її місця прожи-

вання та умов спілкування з кожним із батьків. 

Перш за все сприятливим підґрунтям виступає різного ступеню ізоля-

ція дитини від того з батьків, від кого вона проживає окремо після розірвання 

шлюбу. Наведене суттєво обмежує, а інколи унеможливлює доступ дитини 

до точки зору другої сторони на події, які призвели до руйнування сімейних 

відносин, що створює умови для формування дитиною поглядів лише на під-

ставі сприйняття ситуації однією стороною. 

Не менш важливим є демонстрація дитині негативних якостей та вчин-

ків опонента, з одночасним ототожненням значимим дорослим власних по-

чуттів з почуттями самої дитини та ініціювання ситуації надання останньою 

відповідної оцінки подіям. До таких негативних якостей, як правило, відно-

сяться обманювання, байдужість або навіть жорстокість того з батьків, від 

кого дитина проживає окремо. 

Щодо негативних вчинків, то спроба окремо проживаючого дорослого 

поспілкуватись з дитиною може трактуватись як вчинення тиску на неї або 

переслідування. При цьому під час цілеспрямованої психологічної бесіди не-

рідко від самої дитини можливо почути побоювання спроб її викрадення тим 

з батьків, від кого вона проживає окремо. При цьому здебільшого причини 

такого побоювання сама дитина пояснити не може або ці пояснення не мають 

раціональної основи. 

Відомі також випадки прагнення нівелювати в очах дитини авторитет 

окремо проживаючого з батьків шляхом демонстрації його зради та/або са-

мостійного рішення покинути сімʼю і саму дитину як першопричини розір-

вання шлюбу. Нерідкими є також інциденти активного втягування дитини до 

зʼясування взаємин між колишнім подружжям, ініціювання значимим дорос-

лим ситуації пошуку у дитини підтримки, захисту від другої сторони або де-

монстрації значимим дорослим страждань, які йому спричиняють будь-які 

контакти з опонентом. 

Наведена стратегія, в силу конфліктності створеної ситуації, є для ди-

тини стресовою та такою, що викликає і підтримує почуття тривоги. Врешті-

решт, стає неважливим хто з батьків насправді ініціює суперечки. Поступово 

той з батьків, від кого дитина проживає окремо, починає виступати для неї 

подразником, тим обʼєктом, поява якого руйнує відчуття стабільності, прово-

кує бажання надалі уникати зустрічей із ним. Наслідуючи з дня у день мо-
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дель поведінки та емоційні реакції значимого дорослого, вона починає вида-

вати його оціночні судження та погляди на існуючі обставини за власні. 

В цей період часу посилення уваги та піклування про дитину з боку сі-

мейних звʼязків (рідше друзів) значимого дорослого формує у свідомості ди-

тини коло «бажаних» контактів. Відповідно, умови певної ізоляції дитини від 

окремо проживаючого з батьків розповсюджуються й на його сімейні звʼязки, 

формуючи у свідомості дитини коло «небажаних» контактів. Поступово 

навколо дитини створюється нова історія її життя, в якій не має місця мину-

лому, у тому числі небажаним звʼязкам, що побічно розповсюджується й на її 

особисті, вже історичні почуття до окремо проживаючого дорослого. 

Наслідком такого розвитку обставин виступає те, що на момент розгля-

ду справи у суді дитина вже здатна висловлювати так би мовити власні по-

гляди щодо сімейних обставин і думку з приводу свого місця проживання та 

умов спілкування з кожним із батьків. Як показує досвід, саме з приводу 

природи висловленого дитиною небажання спілкуватись з окремо проживаю-

чим з батьків у суду постає питання щодо його самостійності. 

Разом з тим, аналізом експертної практики проведення судово-психо-

логічних експертиз у подібних справах встановлено, що у переважній біль-

шості випадків висловлена дитиною думка щодо небажання спілкуватись з 

окремо проживаючим з батьків обумовлена здійсненням впливу значимого 

дорослого на сприйняття виниклих сімейних обставин. При цьому результати 

психодіагностичних вимірів у більшості випадків дозволяють говорити про 

доступність дитини процедури корекції дитячо-батьківських відносин з 

окремо проживаючим з батьків. 

Поряд із наведеним, навіть винесення рішення суду на користь другої 

сторони (окремо проживаючого з батьків) в частині усунення перешкод у спіл-

куванні з дитиною не завжди приносить позитивні результати. Наведене обу-

мовлено природою руйнування системно-функціональних і емоційно-близь-

ких відносин, що продиктовано тривалістю конфліктної ситуації, яка бере по-

чаток ще до розірвання шлюбу. Тобто, розрив подружніх відносин є кризовою 

ситуацією, спровокованою психологічними причинами, які супроводжуються 

болючими переживаннями переходу колишнього подружжя в пост подружню 

фазу сімейних відносин, наслідками якої є руйнування/спотворення сімейних 

стосунків, в тому числі й дитячо-батьківських, що має негативний вплив на 

соціально-психологічний розвиток дитини та потребує пролонгованої кваліфі-

кованої допомоги усім членам колишньої сімʼї [5]. Вищевикладене дозволяє 

окреслити ряд проблемних питань, які потребують свого врегулювання на 

законодавчому рівні для максимального забезпечення дитячих прав. 

Так, на стадії розгляду справ щодо спірних питань виховання та визна-

чення місця проживання дитини актуальним представляється обʼєктивна 

оцінка думки та поглядів дитини щодо виниклих сімейних обставин за допо-

могою обовʼязкового використання спеціальних психологічних знань ‒ судо-

во-психологічної експертизи. 

Розділ 10. Судова психологічна експертиза
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На стадії проведення судово-психологічної експертизи необхідним є 

повне та всебічне дослідження обставин справи, зокрема врахування меха-

нізмів формування певних сімейних стереотипів, характеру взаємовідносин 

усіх членів родини; обставини руйнування системно-функціональних і емо-

ційно-близьких сімейних відносин (виникнення та розгортання конфлікту, 

зʼясування його причин та прогноз його впливу на подальший психічних роз-

виток дитини); зʼясування виховної позиції кожного з батьків, ступеня чут-

ливості кожного з них до індивідуальних потреб дитини; ступеня та природи 

(причин) привʼязаності дитини до кожного з батьків (інших родичів); харак-

теру впливу з боку дорослих на сприйняття дитиною виниклих сімейних об-

ставин. Тобто, наведене під ціллю експертизи визначає необхідність надати 

обʼєктивну інформацію у вигляді професійної точки зору, яка у кінцевому 

результаті має на меті допомогти суду прийняти рішення. 

Не менш важливим представляється здійснення соціальними службами 

кваліфікованого супроводу сімей, які розірвали шлюбні відносини та мають 

обовʼязки по вихованню спільної дитини, задля врегулювання наслідків роз-

лучення в юридичному (встановлення балансу між батьківськими обовʼяз-

ками та правом на опіку), емоційному (врегулювання суперечок, ініціювання 

прагнення до переговорів задля нівелювання почуттів безпорадності, відчаю 

та злості) та психологічному (розвиток довіри до колишнього партнера, 

прийняття статусу автономності, синтезу нової ідентичності та пошуку нових 

обʼєктів для стосунків) планах [6]. 
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ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ЕГО ПРОЖИВАНИЯ 

Н. М. Арефина 

В статье рассмотрены теоретические и методологические проблемы обеспечения 

права ребенка на выражение собственного мнения по вопросам определения его места 
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брака (раздельного проживания). На основании анализа экспертного опыта использования 

специальных психологических знаний в делах по спорным вопросам о воспитании и опре-

делении места жительства ребенка рассмотрены психологические факторы, влияющие на 

формирование искаженного восприятия ребенком возникших семейных отношений под 

воздействием неправильной воспитательной позиции родителя. Указано на психотравми-

рующее влияние пребывания ребенка в ситуации затяжного конфликта между бывшими 

супругами, затронуты основные риски конфликтных взаимоотношений для полноценного 

развития ребенка. В качестве последствий негативного влияния на психологическое со-

стояние и развитие ребенка указаны: переживание им негативных эмоций, что приводит к 

психическому напряжению, нарушение социальной ситуации развития, необходимой для 

формирования у ребенка возрастных психологических новообразований, конструктивных 

форм поведения для обеспечения надлежащего уровня социально-психологической адап-

тации к возникшим жизненным условиям. По результатам проведенного анализа указана 

необходимость урегулирования на законодательном уровне обязательного использования 

специальных психологических знаний при оценке мнения ребенка относительно вопросов 

его местопроживания и общения с каждым из родителей после расторжения ими брака в 

виде назначения судебно-психологической экспертизы. Также указана необходимость 

осуществления социальными службами квалифицированного сопровождения семей после 

расторжения брака, которые не способны самостоятельно урегулировать конфликтные 

взаимоотношения, для нивелирования негативных последствий и создания оптимальных 

условий адаптации всех членов бывшей семьи к последствиям нарушения семейных от-

ношений. 

FЕАTURES OF THE CONSIDERATION OF THE CHILDʼS OPINION IN CASES 

CONCERNING DISPUTABLE ISSUES OF UPBRINGING  

AND DETERMINING THE PLACE OF THIS RESIDENCE  

N. Arefina 

The article deals with theoretical and methodological problems of ensuring the right of 

the child to express his own opinion on the issues of determining his place of residence and 

views on communication with each of his parents after the divorce. The analysis of expert 

experience in the use of special psychological knowledge in cases on controversial questions 

about the upbringing and identification of a childʼs place of residence has revealed psychological 

factors that influence the formation of a childʼs distorted perception of family relationships that 

have arisen under the influence of the parentʼs incorrect educational position. It is pointed out the 

psycho traumatic effect of the childʼs stay in the situation of protracted conflict between the 

former spouses, the main risks of conflict relationships for the proper development of the child 

are considered. As the consequences of the negative impact on the psychological state and 

development of the child are indicated: the experience of negative emotions, which leads to 

mental stress, a violation of the social development situation necessary for the formation of age-

related psychological neoplasms, constructive behavior patterns to ensure an appropriate level of 

socio-psychological adaptation to life conditions. The need to consolidate at the legislative level 

the mandatory use of special psychological knowledge in assessing the views of the child on the 

issues of his place of residence and communication with each of the parents after the dissolution 

of marriage in the form of psychological expertise. The urgency of the implementation by the 

social services of the qualified support of families after the dissolution of marriage, which are 

not able to independently resolve conflict relations, is highlighted, to reduce the negative 

consequences of the violation of family relations and create optimal conditions for the adaptation 

of all members of the former family to the new conditions. 

Розділ 10. Судова психологічна експертиза
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУДОВОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ 

У статті розглядаються теоретичні аспекти судової мистецтвознавчої експер-

тизи творів мистецтв, які полягають у визначенні їх класифікаційних ознак і критеріїв 

автентичності (справжності), а також необхідність створення систематизованого 

підходу до вирішення експертних завдань при проведенні судових мистецтвознавчих екс-

пертиз. 

Судова мистецтвознавча експертиза, відповідно до Інструкції про при-

значення та проведення судових експертиз та експертних досліджень [1] є 

одним з видів судової експертизи, але на відміну від інших видів судових 

експертиз в Україні вона існує досить нетривалий час та своїми витоками зо-

бовʼязана базовим підходам загального мистецтвознавства, яке має вже три-

валу історію. Із цієї причини кількість літературних джерел, що висвітлюють 

проблеми судової мистецтвознавчої експертизи, її методологічну забезпече-

ність, особливості й аналіз відмінностей від суто мистецтвознавчих дослі-

джень, досить обмежена.  

Взагалі, мистецтвознавство — це багатогалузева наука, складовими 

якої є теорія й історія мистецтва, художня критика, дослідження образотвор-

чого мистецтва, архітектури та пластичних мистецтв. Мистецтвознавча екс-

пертиза творів мистецтва, що є одним із інструментаріїв у дослідженні обра-

зотворчого мистецтва, є однокорінною із судовою мистецтвознавчою експер-

тизою в тій частині, що співпадає з визначенням твору мистецтва. Для суто 
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мистецтвознавчої експертизи — це кінцева мета, а для судової мистецтво-

знавчої експертизи — це обовʼязкова проміжна стадія, виконання якої дозво-

ляє вирішити інші питання, які визначені органом досудового слідства або 

суду. Без виконання стадії визначення твору неможливо вирішувати якщо не 

всі, то переважну більшість остаточних питань судових мистецтвознавчих 

експертиз. Цю стадію визначення твору мистецтвознавство відносить до «ат-

рибуції» або «експертизи». 

У літературних джерелах східної Європи до цього часу відсутня чітка 

термінологічна визначеність цих понять, наповненість їх змістом і послідов-

ністю дій. Так, видатний російський історик мистецтва В. Лазарєв під атри-

буцією розумів визначення належності витвору мистецтва певному часу, 

школі або майстру, а експертиза включена в поняття атрибуції, тому що вона 

є висновком із атрибуційного дослідження, яке у свою чергу базується на ме-

тодах аналізу справжності, що використовуються в експертизі [2]. 

В. Сичов має протилежну думку. Він виділяє атрибуцію у вузькому зна-

ченні — тобто визначення припустимого або дійсного автора обʼєкта та атри-

буцію в широкому значенні слова — тобто експертизу. Експертиза — це атри-

буція в широкому значенні цього слова, тобто комплексне дослідження обʼєк-

та за наступними напрямками, які називаються розділами експертизи [3]: 

– атрибуція (у вузькому значенні) — визначення припустимого або 

дійсного автора обʼєкта; 

– датування — визначення припустимого або дійсного часу створення 

обʼєкта; 

– номінація — визначення припустимої або дійсної назви обʼєкта та 

зʼясування (розшифровка) його змісту (сюжету, теми, ідеї тощо); 

– автентифікація — визначення справжності самого обʼєкта, точності 

його атрибуції, датування та номінації; 

– мистецтвознавче дослідження — виявлення художніх особливостей 

обʼєкта і його місця у творчості автора (школи, напряму), в історії мистецтва, 

конкретній колекції та ін.; 

– експертна оцінка — визначення вартості (ринкової, аукціонної, стра-

хової) обʼєкта з урахуванням результатів експертизи та конʼюнктури на ху-

дожньому ринку. 

Кількість літературних джерел, що висвітлюють питання судової мис-

тецтвознавчої експертизи в Україні, незначна й більша частина їх не розгля-

дає методологічні аспекти досліджень, а присвячена загальним процесуаль-

ним, організаційним, тактичним, правовим і структурним питанням. 

У статті «Методичні основи мистецтвознавчої експертизи» [4] автора-

ми була вперше зроблена спроба визначити багаторівневий характер судової 

мистецтвознавчої експертизи, якими є: визначення технологічного (фізико-

хімічного) аналізу, що встановлює матеріали, із яких виконані обʼєкти дослі-

дження, визначення співвідношень за часом конструктивних елементів, що 

складають основу, та образотворчу частину твору, підписів, написів, моно-

Розділ 11. Судова мистецтвознавча експертиза
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грам (тавр) та ін. Для датування станкової або книжкової гравюри — необ-

хідність визначення виробництва паперу, на якому вона надрукована. 

У статті визначаються також завдання мистецтвознавчої експертизи, 

які спрямовані на дослідження художніх творів із метою їх атрибуції, визна-

чення їх культурної цінності. Також мають місце питання про віднесення на-

даних на експертизу матеріалів до порнографії або еротики. 

Незважаючи на значне зростання обʼєму проваджень судово-мистец-

твознавчих експертиз, аналізу їх проведень до цього часу не відбулося. Ме-

тодична база судово-мистецтвознавчої експертизи, яка нині перебуває в стані 

становлення й розвитку, репрезентована лише двома методиками з дослі-

джень творів, які носять порнографічний характер, і з досліджень обʼєктів 

нумізматики й фалеристики. Все це значною мірою сприяє появі окремих не-

доліків при проведенні мистецтвознавчих експертиз, які спричинені відсут-

ністю методології досліджень наданих обʼєктів, характерних, у першу чергу, 

для досліджень творів живопису, скульптури, творів декоративно-ужитково-

го мистецтва.  

Проблеми судової мистецтвознавчої експертизи знаходяться в її недо-

статньому розробленні за відсутності доступних методологічних інструмен-

тів для її більш активного використання [5].  

Більшість помилок у сфері судової мистецтвознавчої експертизи обу-

мовлені порушенням послідовності процедур дослідження, невірним вико-

ристанням засобів дослідження або використанням неприродних технічних 

та інших засобів, отриманням неякісного порівняльного матеріалу. На жаль, 

в Україні відсутня централізована база даних стосовно написаних картин, ви-

готовлених предметів ужиткового мистецтва, паперу різних років, підписів 

найбільш відомих діячів мистецтва тощо. 

До числа обʼєктивних причин експертних помилок у сфері судового 

мистецтвознавства належить відсутність розробленої та апробованої загаль-

ної методики експертного мистецтвознавчого дослідження. Так, більша час-

тина висновків експертів-мистецтвознавців являє собою короткий опис 

обʼєкта дослідження та викладення думки експерта без надання аргументації 

висновків. Нагальним завданням є необхідність створення загальної методи-

ки судово-мистецтвознавчої експертизи із обовʼязковою вказівкою структури 

експертного висновку та наведенням у дослідницькій частині свідчень про 

зразки для порівняльного аналізу з описом стадій експертизи, вимог, що став-

ляться до ілюстрацій, та ін. Наявність такої загальної методики дозволило б у 

подальшому підготувати й методики судово-експертного мистецтвознавчого 

дослідження окремих видів і родів обʼєктів.  

Виходячи із зазначеного, можна наголосити, що особлива роль у забез-

печенні розслідування злочинів у сфері мистецтва належить судово-мистец-

твознавчій експертизі. 

Теоретичні основи судово-мистецтвознавчої експертизи структурно 

складаються з таких елементів: 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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– поняття судово-мистецтвознавчої експертизи; 

– предмет судово-мистецтвознавчої експертизи; 

– завдання судово-мистецтвознавчої експертизи; 

– обʼєкти судово-мистецтвознавчої експертизи та їх класифікація; 

– місце судово-мистецтвознавчої експертизи в системі судових експер-

тиз і їх класифікація. 

Методичні основи судово-мистецтвознавчої експертизи містять: 

– класифікацію методів судово-мистецтвознавчої експертизи; 

– конкретні методики проведення судово-мистецтвознавчої експертизи 

творів мистецтва. 

Отже, літературні джерела з питань судової мистецтвознавчої експер-

тизи в Україні, присвячені загальним процесуальним, організаційним, так-

тичним, правовим і структурним питанням, та не висвітлюють методологічні 

аспекти досліджень. 

Мистецтвознавча експертиза проводиться з метою встановлення наяв-

ності або відсутності можливості віднесення твору до спадщини того чи 

іншого автора, визначення ступеня збереження обʼєкта, наявності або відсут-

ності реставраційних робіт, визначення художнього рівня, належності до 

певного періоду часу й вартості та іншого, тобто визначає ознаки, за якими 

експерт може відповісти на питання: чи належить досліджуваний обʼєкт до 

культурних цінностей, що мають історичне, художнє, наукове або етногра-

фічне значення. 

Мистецькі вироби, завдяки високому й стійкому попиту на них, досить 

часто стають обʼєктами злочинних дій або цивільних спорів. Повне та обʼєк-

тивне розслідування злочину або вирішення цивільного позову потребує 

використання спеціальних знань, які застосовуються у межах судової мис-

тецтвознавчої експертизи для вирішення конкретних питань, повʼязаних з 

мистецькими виробами. 

Предметом судової мистецтвознавчої експертизи є фактичні дані, що 

мають значення для справи й повʼязані з визначенням культурної цінності, 

матеріальної вартості мистецького твору, відповідності його змісту та ідей-

ного спрямування встановленим нормам суспільної моралі, які отримуються 

на основі використання спеціальних знань із мистецтвознавства, культуроло-

гії, історії, соціології, етики, етнографії та інших наук. 

Обʼєктами судового мистецтвознавчої експертизи є твори образо-

творчого (живопис, скульптура, графіка) та декоративно-прикладного (про-

фесійного й народного) мистецтва, кіно- та відеопродукція, фотоматеріали 

тощо. Такі твори можуть бути виконані з різних матеріалів, а також зафіксо-

вані на будь-яких носіях (паперових, магнітних і кінострічках, електронних 

тощо). Це можуть бути, наприклад, екслібриси, предмети фалеристики та ну-

мізматики, монументальні памʼятки культури, предмети одягу, історичного 

текстилю, кіно- й відеофільми та ін. 

Судова мистецтвознавча експертиза вирішує три основні завдання: 

Розділ 11. Судова мистецтвознавча експертиза



  

464 

 

1. Ідентифікаційні, які включають атрибуцію (ідентифікацію) твору з 

визначенням його автентичності. 

2. Діагностичні, які включають установлення художнього, наукового 

чи історичного значення твору, його віку та матеріальної вартості. 

 3. Класифікаційні, повʼязані з віднесенням досліджуваного твору чи 

виробу до конкретного класу, виду продукції. 

На практиці для вирішення одного завдання досить часто необхідно 

вирішити інші завдання, навіть якщо вони не поставлені експерту. Тому мис-

тецтвознавче експертне дослідження має багаторівневий, досить часто ком-

плексний характер із залученням в експертну комісію експертів інших спеці-

альностей: почеркознавців, хіміків, фізиків, фототехніків та ін. 

Літературні джерела з питань судової мистецтвознавчої експертизи в 

Україні присвячені загальним процесуальним, організаційним, тактичним, 

правовим та структурним питанням та не висвітлюють методологічні аспекти 

досліджень. Отже, методологічне забезпечення вітчизняної судової мистец-

твознавчої експертизи є невпорядкованим і недостатнім, що призводить до 

неоднозначних висновків експертів. 

Судова мистецтвознавча експертиза ґрунтується у своїй практиці на 

таких самих засобах та методологічній базі, що й мистецтвознавча експерти-

за творів мистецтва. 

Предметом судової мистецтвознавчої експертизи є питання, що сфор-

мульовані органами досудового слідства та суду і стосуються досліджувано-

го обʼєкта. При цьому вирішення питань, у першу чергу, неможливе без по-

передньої ідентифікації твору та встановлення його статусу, що є предметом 

досліджень мистецтвознавчих експертиз творів мистецтв.  

Судова мистецтвознавча експертиза поділяється за напрямами питань, 

які вона вирішує, на такі, де обʼєктами досліджень є твори пластичних і при-

кладних мистецтв або предмети антикваріату та таким, де обʼєктами дослі-

джень є зображення (відео-, фото-, тексти, предмети), що стосуються сус-

пільної моралі. 

Кожен із напрямів судових мистецтвознавчих експертиз поділяється на 

декілька окремих складових залежно від різновиду (класифікаційних ознак) 

предмета, що досліджується. 

У сучасній судово-мистецтвознавчій практиці дедалі частіше широко 

застосовуються загальні і спеціальні терміни та методи дослідження творів 

мистецтва при вирішенні питання про належність їх до культурних ціннос-

тей, що мають історичне, художнє, етнографічне та наукове значення, а також 

творів, що пропагують культ насильства й жорстокості. На сьогодні єдиних 

затверджених методик дослідження поки що не існує, як і не існує посібника, 

де б надавалися визначення, методи дослідження, основні критерії предметів, 

які застосовуються експертом у процесі складання висновків. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ  

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

И. Л. Ходченко 

В статье рассматриваются теоретические аспекты судебной искусствоведческой 

экспертизы призведений искусства, которые заключаються в определении ее классифи-

кационных признаков и критерий автентичности (подлинности), а также необходимость 

создания систематизированного подхода к решению экспертных заданий при проведении 

судебных искусствоведческих експертиз. 

THEORY ASPECTS OF THE FORENSIC ART EXPERTISE 

I. Khodchenko 

The article deals with the theoretical aspects of the forensic art examination of artʼs 

works, which consist in determining its classification characteristics and the criteria of 

authenticity, as well as the need to create a systematic approach to the solution of expert tasks in 

conducting forensic studies. 

Розділ 11. Судова мистецтвознавча експертиза
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ «КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ» 

У статті на підставі аналізу структури судової експертної методики надано ос-

новні положення, що розробляється в рамках науково-дослідної роботи — розробка Ме-

тодики «Комплексне дослідження ракетно-артилерійського озброєння». 

Сучасні виклики та загрози, проведення антитерористичної операції, 

розвиток ОВТ, реформування Збройних Сил України, інших утворених від-

повідно до законів військових формувань сектору безпеки і оборони, перехід 

Збройних Сил на стандарти НАТО потребує в судовому проваджені вдоско-

налення системи дослідження озброєння та військової техніки. 

Наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5, який 

набрав чинності 22.01.2013, викладено в новій редакції Інструкцію про 

призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, 

затверджену наказом Мінʼюсту від 08.01.1998 № 53/5, якою передбачено 

проведення науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства 

юстиції України військових експертиз. 

Тільки з прийняттям Наказу Міністерства юстиції України № 1350/5 

від 27.07.2015 до Інструкції про призначення та проведення судових експер-

тиз та експертних досліджень була включена спеціальність — 16.1 «Війсь-

кові дослідження».

Основними завданнями військової експертизи є встановлення: 

обставин застосування та дій військових формувань;  

обставин, що призвели до настання тяжких наслідків, загибелі людей 

(військовослужбовців, працівників Служби безпеки України, Збройних Сил 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії Укра-

їни та інших представників міністерств і відомств, цивільного населення), 
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втрати озброєння, військової техніки, обʼєктів державної влади та інфра-

структури, особистого майна громадян під час застосування військових фор-

мувань;  

відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб вимогам керівних до-

кументів (покладених обовʼязків) [1]. 

Основними завданнями судової військової експертизи з дослідження 

ракетно-артилерійського озброєння є встановлення: 

порядку роботи органів військового управління, командирів та началь-

ників Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів війсь-

кових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення секто-

ру безпеки і оборони, які виконують покладені на них службові обовʼязки з 

планування бойового застосування, експлуатації, списання та утилізації ра-

кетно-артилерійського озброєння: 

відомостей стану ракетно-артилерійського озброєння; 

відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб вимогам керівних до-

кументів (покладених обовʼязків).  

До 2015 року експертизи із зазначених питань науково-дослідними 

установами судових експертиз Міністерства юстиції України не проводилися 

і на даний час відсутня будь-яка науково-методична база проведення війсь-

кових експертиз. 

Аналіз методичних матеріалів, внесених до Реєстру методик проведен-

ня судових експертиз та до Переліку науково-технічної і довідкової літерату-

ри, показує, що на сучасному етапі методики щодо експертних військових 

досліджень ракетно-артилерійського озброєння в Україні відсутні. 

З метою відпрацювання алгоритму дій судового експерта щодо дослідже-

ння ракетно-артилерійського озброєння, фахівцями Київського НДІ судових 

експертиз Мінюсту України проводиться науково-дослідна робота Розробка 

методики «Комплексне дослідження ракетно-артилерійського озброєння». 

Дана науково-дослідна робота містить відправні дані щодо подальшої 

концептуальної розробки й вдосконалення методик з питань дослідження 

відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб Збройних Сил України, ін-

ших утворених відповідно до законів військових формувань сектору безпеки 

і оборони вимогам керівних документів (покладених обовʼязків) при вико-

ристанні авіаційного озброєння, озброєння Військово-Морських Сил ЗС Ук-

раїни тощо, що призвело до тяжких наслідків, загибелі людей, а також — ві-

домостей про стан цього озброєння. 

Питання щодо визначення структури експертної методики (структури 

методики експертного дослідження) багаторазово піднімалися в наукових 

роботах Т. В. Аверьянової [2], О. Р. Росінської, Л. Є. Ароцкера [3], Р. С. Бєл-

кіна [4], А. І. Вінберга, Н. П. Майліса [5], О. Р. Шляхова [6] та інших вчених. 

Аксіомою сучасного стану теорії судової експертизи є те, що методика 

експертного дослідження складається з послідовного викладення змісту її 

(методики) стадій [7]. 
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Таким чином, проведений аналіз та синтезування набутої науково-

методичної спадщини під час становлення та розвитку криміналістики, су-

часного теоретичного та практичного досвіду дозволяє, визначити наступні 

стадії методики експертного дослідження. 

1. Попереднє (підготовче) дослідження.

2. Роздільне (аналітичне) дослідження.

3. Експертний експеримент.

4. Порівняльне дослідження.

5. Оцінка результатів (синтез) проведеного дослідження та формулю-

вання висновків. 

6. Оформлення ходу та результатів експертного дослідження виснов-

ком [7]. 

При проведені судової військової експертизи з дослідження ракетно-

артилерійського озброєння стадії, експертного експерименту, порівняльного 

дослідження виключені.  

Предметом судової військової експертизи при досліджені ракетно-арти-

лерійського озброєння є встановлення судовим військовим експертом фактів 

(суджень про факти) по визначених слідчим або судом питаннях щодо: 

порядку роботи органів військового управління, командирів та началь-

ників Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів війсь-

кових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення секто-

ру безпеки і оборони, які виконують покладені на них службові обовʼязки з 

планування бойового застосування, експлуатації, списання та утилізації РАО; 

відомостей про стан ракетно-артилерійського озброєння. 

Обʼєктом є матеріальні носії доказової інформації (зразки ракетно-

артилерійське озброєння (РАО) номенклатури Центрального ракетно-артиле-

рійського управління Озброєння ЗС України та дії (бездіяльність) посадових 

осіб вимогам керівних документів (покладених обовʼязків)), які зібрані й 

надані слідчим або судом на судову військову експертизу щодо дослідження 

обставин застосування та дій військових формувань з використанням РАО, 

що призвели до тяжких наслідків, загибелі людей, втрати озброєння. 

Субʼєктом судової військової експертизи при досліджені ракетно-

артилерійського озброєння є судово-експерті установи (судові військові екс-

перти цих установ), судові військові експерти, які не є працівниками цих ус-

танов та пройшли відповідну підготовку й отримали кваліфікацію судового 

експерта за спеціальністю 16.1 «Військові дослідження». 

В роботі наведені вимоги до оформлення висновків судових експертів з 

питань дослідження ракетно-артилерійського озброєння, яке передбачає по-

рядок дослідження наданих матеріалів, обʼєктів і документації, відбір норма-

тивно-правових і нормативно-технічних актів, стандартів, правил, наукової 

та довідкової літератури, судових рішень з питань зберігання та використан-

ня ракетно-артилерійського озброєння, узагальнення отриманих результатів 

та надання висновків.
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Схема №3 

Алгоритм дій експерта щодо дослідження відомостей про стан РАО 
(можливі порушення нормативно-правової бази) 

 

«Керівництво з експлуатації РАО» (оз-

броєння, ракета, боєприпаси, ВТМ), 

паспорт (формуляр) зразка 

 

Встановлення належності зразка до РАО  

«Керівництво з експлуатації РАО», пас-

порт (формуляр) зразка 

 

 

Визначення виду, типу (номенклату-

ри) РАО, держави виробника, серій-

ного номеру (партії) 

ЗУ від 21.09.1999 N 1075-XIV «Про правовий режим 
майна у Збройних Силах України» (Із змінами),ПКМУ 

від 04.08.2000 № 1225 “Про затвердження положення 

про порядок обліку, зберігання, списання та викорис-

тання військового майна у Збройних Силах України”, 

«Керівництво з експлуатації РАО», «Положення про 

військове (корабельне) господарство ЗСУ», «Інструк-

ція про організацію обліку, зберігання і видачі стрі-

лецької зброї та боєприпасів у ЗСУ», накази по в/час-

тині (зʼєднанню)  

 

 

Вивчення організації 

ведення обліку РАО, 

документального руху, 

отримання, зберіган-

ня, видачі у підрозді-

лах, зі складів (баз, ар-

сеналів) у війська  

Ознайомлення з заходами введення 

(допуску) в експлуатацію РАО, про-

ведення з особовим складом техніч-

ної та спеціальної підготовки 

 

«Керівництво з експлуатації РАО», на-

кази по в/частині (зʼєднанню) 

 

 

Вивчення технічного стану (катего-

рії) РАО 

 

«Керівництво з експлуатації РАО», «Ін-

струкція про порядок категорування 

РАО», формуляр зразка,накази по в/час-

тині (зʼєднанню) 

 

 «Керівництво з експлуатації РАО», «Ін-

струкція з організації передачі озброєн-

ня, військової техніки і майна в ре-

монт» 

 

Ознайомлення з організацією техніч-

ного обслуговування та ремонту РАО 

Керівництва, настанови, накази та дирек-

тиви МО та НГШ ЗС України, «Інструкція 

про порядок проведення службового роз-

слідування у ЗСУ», Бойові статути (видів і 

родів військ), Статути ЗС України 

 

Встановлення причинно-наслідково-

го звʼязку порушень чинного законо-

давства посадовими особами з наста-

нням втрат, пошкоджень, обставин 

використання РАО, питань планува-

ння бойового застосування, що при-

звели за загибелі людей 

ПКМУ від 04.08.2000 № 1225 “Про за-

твердження положення про порядок об-

ліку, зберігання, списання та використання 

військового майна у ЗСУ”, ПКМУ від 

03.05.2000 №748 «Про затвердження По-

ложення про інвентаризацію військового 

майна у Збройних Силах», «Положення 

про військове (корабельне) господарство 

ЗСУ»  

 

Дослідження діяльності посадових 

осіб з організації військового (кора-

бельного) господарства, видів забез-

печення, експлуатації, списання, ін-

вентаризації та утилізації РАО 

Розділ 12. Військова експертиза
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Результати науково-дослідної роботи є результатом усвідомленого ви-

користання законодавчої та технічної бази, ефективним засобом удоскона-

лення та поліпшення якості виконання судових експертиз з питань дослі-

дження відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб військових форму-

вань вимогам керівних документів (покладених обовʼязків) при використанні 

ракетно-артилерійського озброєння, доказовості та обґрунтованості проведе-

них досліджень. 

Дана науково-дослідна робота є актуальною, оскільки будь-яка мето-

дична чи довідкова література з цих питань відсутня і дана проблема на рівні 

науково-методичної розробки в Україні розглянута вперше.  

Методи дослідження — загальнонаукові (спостереження, порівняння, 

аналіз та синтез, конкретизація) та методи дослідження окремих наук. 

Методика, призначена для використання в експертній практиці та для 

підготовки експертів за спеціальністю 16.1 «Військові дослідження». 

Загальна структурна висновку експерта за результатами дослідження 

ракетно-артилерійського озброєння надана на Схемі № 1. 

Висновок експерта складається з обовʼязковим зазначенням його рекві-

зитів (найменування документа, дати та номера складання висновку, катего-

рії експертизи (додаткова, повторна, комісійна, комплексна), виду експертизи 

(за галуззю знань) та трьох частин: вступної (Вступ), дослідницької (Дослі-

дження) та заключної (Висновки). 

Дослідницька частина повинна включати (Схема № 2): 

відомості про стан обʼєктів дослідження, застосовані методи (методи-

ки) дослідження, умови їх застосовування; 

посилання на ілюстрації, додатки та необхідні розʼяснення до них; 

експертну оцінку результатів дослідження. 

Алгоритм дій експерта щодо дослідження відомостей про стан РАО 

(можливі порушення нормативно-правової бази) надано на Схемі № 3. 

У заключній частині викладаються висновки за результатами дослі-

дження у вигляді відповідей на поставлені питання в послідовності, що ви-

значена у вступній частині. 

Перелік посилань 

1. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 

експортних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 

та призначення судових експертиз та експортних досліджень: наказ Мінюсту Укра-

їни від 08.10.98 №53/5 (Із змінами згідно з наказами Міністерства юстиції України 

№1950/5 від 26.12.2012, №1350/5 від 27.07.2015, № 1420 від 26.04.2017). 

2. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории. Москва, 2008. 

3. Ароцкер Л. Є. Теоритические основы советской криминалистической экспертизы // 

Криминилистическая экспертиза. Москва. Гл. 4. С. 63. 

4. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. Москва, 2000. 

5. Зинин А. М., Майліс Н. П. Судебная экспертиза: ученик. Москва, 2002. 320 с. 

6. Шляхов А. Р. Общие положения методики криминалистической експертизы: метод. 

пособ. для експертов. Москва, 1961. 
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7. Рувін О. Г., Полтавський А. О., Бондар М. Є. та ін. Розробка експортних методик: 

зміст, структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів систем уп-

равління якістю, адаптованих в Україні): метод. рек. / КНДІСЕ. Київ, 2014. 76 с.  

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ «КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ» 

А. В. Козлов 

В статье проанализировано состояние методик исследования ракетно-артил-

лерийского вооружения при проведении судебной военной экспертизы. Дана структура 

методики, определены предмет, объект и субъекты, основные задачи судебной военной 

экспертизы, отработан алгоритм действий судебного эксперта при проведении иссле-

дования ракетно-артиллерийского вооружения.  

Разрабатываемая методика распространяется на исследование: причинно-след-

ственной связи нарушения действующего законодательства должностными лицами 

Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законам, воинских 

формирований, правоохранительных органов специального назначения сектора безопас-

ности и обороны с наступлением потерь, повреждений и последствий использования ра-

кетно-артиллерийского вооружения, которые привели к тяжким последствиям, гибели 

людей и потери вооружения; ведомостей состояния ракетно-артиллерийского вооружения 

(за номенклатурой Центрального ракетно-артиллерийского управления Вооружения 

Вооруженных Сил Украины).  

По результатам научно-исследовательской работы будет предложено внести данню 

методику в Реестр методик проведения судебных експертиз и в Перечень научно-

технической и справочной литературы за специальностью 16.1 «Военные исследования». 

DEVELOPMENT OF METHODOLOGY «COMPLEX RESEARCH  

OF MISSILE AND AND ARTILLERY ARMAMENT» 

A. Kozlov 

The expert analyzes modern methodologies of research of missile and artillery armament 

when conducting forensic military examination. It is described the structure of methodology, 

identifies the fact, the object and the subjects, main tasks of forensic military expertise, algorithm 

of actions of forensic expert when conducting research of missile and artillery armament. 

The developed methodology covers research of causal connection between the breach of 

law by officials of Ukrainian armed forces, law enforcement authorities of security sector and 

defense and losses, damage and effects of missile and artillery armament use when it caused 

severe consequences like death of people, loss of weapons. It examines condition of missile and 

artillery armament (main customer is Central Missile and Artillery Armament Department of 

Armed Forces of Ukraine). 

According to the results of research it will be offered to include it in the Register of 

forensic examination methodologies, in the List of reference, scientific and technical literature 

(specialty 16.1 “Military researches”).  

Розділ 12. Військова експертиза
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НАУКОВА ШКОЛА 
КРИМІНАЛІСТИКИ 
ТА СУДОВОЇ  
ЕКСПЕРТИЗИ 

УДК 343.98 

А. В. Іщенко 

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, 

професор  

Д. А. Ляшенко 

здобувач кафедри криміналістики та судової медицини 

Національна академія внутрішніх справ 

КРИМІНАЛІСТИЧНІ НАУКОВІ ШКОЛИ 

(НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ)

На основі аналізу докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 

12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-роз-

шукова діяльність, які були захищені співробітниками, докторантами, адʼюнктами та 

здобувачами Національної академії внутрішніх справ, окреслені найбільш важливі на-

прями наукових досліджень та визначені криміналістичні наукові школи. 

На сторінках збірника «Криміналістика і судова експертиза» нами ви-

кладалися певні здобутки науковців та практиків за окремими видами науко-

вих досліджень, наприклад, щодо наукових доробок криміналістів-почерко-

знавців за період 1938–2012 років [1], форми та змісту дисертацій з методики 

розслідування злочинів [2]. Сьогодні мова піде про криміналістичні школи, 

які, зокрема, були започатковані на кафедрі криміналістики Національної 

академії внутрішніх справ. 

Самостійна кафедра криміналістики у Національній академії внутріш-

ніх справ була створена на базі кафедри оперативної роботи і криміналістики 

Київської вищої школи МВС СРСР у 1964 році. 

Загальновідомо, що наукова школа це форма організації колективної 

наукової праці співробітників науково-дослідної установи, вищого навчаль-
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ного закладу, наукового центру тощо під керівництвом лідера школи, як пра-

вило, відомого вченого. Необхідно звернути увагу на те, що очільниками 

таких наукових шкіл ставали, здебільшого, керівники та професори кафедри. 

Одним з перших фундаторів наукових шкіл криміналістики в Україні є 

доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 

відмінник освіти України, полковник внутрішньої служби Михайло Васи-

льович Салтевський (1917–2009), якому нещодавно виповнилося б 100 років. 

М. В. Салтевського було призначено керівником кафедри у 1971 році, 

де він пропрацював 17 років роботи (з 1971 р. по 1988 р.). Головні напрями 

досліджень криміналістичної наукової школи М. В. Салтевського відображе-

ні у тематиці захищених під його керівництвом дисертаціях. 

Так, розвиток окремих аспектів криміналістичної техніки відображено 

у кандидатських дисертаціях Скибицького К. В. «Теоретические основы по-

лучения информации о преступнике из материальных источников на предва-

рительном следствии» (1974); Щербатова В. Ф. «Фотографические измери-

тельные методы фиксации доказательств на месте происшествия» (1979); 

Лисова М. М. «Специальные исследования вещественных источников инфор-

мации в стадии возбуждения уголовного дела (по материалам аппаратов 

БХСС)» (1985); Ломако З. М. «Измерения в криминалистике: научные осно-

вы, современные возможности и сферы применения (1988) та Тимошен-

ко П. Ю. (Тактические и технические аспекты обнаружения и использования 

идеальных отображений в криминалистике» (1988). 

Проблеми криміналістичної тактики під керівництвом професора 

М. В. Салтевського розроблювали Кузьменко М. К. «Систематизация неот-

ложных следственных действий при расследовании краж, грабежей и раз-

бойных нападений» (1978) та Биленчук П. Д. «Криминалистическое про-

гнозирование поведения обвиняемого на предварительном следствии» (1983). 

Наукова школа М. В. Салтевського не залишала осторонь дослідження 

питань криміналістичної методики, актуальних для того часу, зокрема, ви-

конані: Мирзою К. Т. «Теоретические основы и практика расследования хи-

щений в предприятиях, учреждениях и организациях культуры и искусства» 

(1982); Єрохіним А. О. «Расследование хищений в системе материально-

технического снабжения (по материалам УССР)» (1983); Чаюком В. К. 

«Исследование связей элементов криминалистической характеристики для 

построения методики расследования краж государственного и общественно-

го имущества (по материалам Украинской ССР)» (1985); Берназом В. Д. 

«Методика расследования краж народнохозяйственных грузов на морском 

транспорте» (1986); Дубовим О. П. «Типичные следственные ситуации и 

криминалистическая характеристика в методике расследования краж с про-

никновением в жилище (по материалам Украинской ССР)» (1986); Камоць-

ким О. Б. «Методика расследования хищений, совершаемых в научно-

исследовательских и проектных организациях (по материалам Украинской 

ССР)» (1988). 

Розділ 13. Наукова школа криміналістики та судової експертизи
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Широкий діапазон наукових пошуків і значний досвід практичної 

діяльності дозволили М. В. Салтевському проводити розробку проблем судо-

вої експертизи. У цьому напрямі працювали такі його учні: Шульга М. М. 

«Комплексная идентификационная экспертиза следов колюще-режущих ору-

дий» (1977); Громовенко Л. І. «Криминалистическое исследование средств и 

материалов звукозаписи» (1978); Жаріков Ю. Ф. «Анализ-синтез речевых 

сигналов в целях идентификации человека в криминалистике» (1983). 

Розвиток наукової школи М. В. Салтевського продовжили його учні та 

послідовники, після того як професор у 1988 р. повернувся до Харківського 

юридичного інституту, а саме: Мешков В. М. «Установление аспекта време-

ни при расследовании пре ступлений» (1990); Ящуринський Ю. В. «Крими-

налистическая диагностика звуковой среды» (1990); Лукашенко В. Я. «Кри-

миналистические средства и методы предоставления информации на пред-

варительном следствии» (1992); Беляков К. І. «Совершенствование инфор-

мационного обеспечения расследования преступлений на базе АИЛС (авто-

матизированных информационно-логических систем)» (1993); Одерій О. В. 

«Розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів» 

(1997); Чернець М. Г. «Проблеми автоматизованого пошуку в інформацій-

них масивах осіб за їх портретними зображеннями» (1997); Петряєв С. Ю. 

«Криміналістичне дослідження підроблених іноземних паперових грошей» 

(1999); Шевчук В. М. «Проблеми методики розслідування контрабанди» 

(1999); Головецький М. О. «Тактика узнавання і впізнання на попередньому 

слідстві» (2002); Комісаров М. Л. «Криміналістичне дослідження замикаль-

них технічних засобів» (2006); Борисова Л. В. «Транснаціональні компʼю-

терні злочини як обʼєкт криміналістичного дослідження» (2007); Соколо-

ва Я. А. «Основні положення методики розслідування викрадення людини» 

(2009). 

Пізніше учні М. В. Салтевського захистили докторські дисертації, зо-

крема: Лисов М. М. «Криминалистическое учение о фиксации доказательст-

венной информации в деятельности по выявлению и раскрытию пре ступле-

ний» (1995); Мешков В. М. «Криминалистическое учение о временных свя-

зях и отношениях при расследовании пре ступлений» (1995); Берназ В. Д. 

«Теорія та практика використання психологічних знань у здійсненні та удо-

сконаленні слідчої діяльності» (2004); Бєляков К. І. «Організаційно-правове 

та наукове забезпечення інформатизації в Україні: проблеми теорії та прак-

тики» (2009); Шевчук В. М. «Теоретичні основи формування та реалізації 

тактичних операцій у криміналістиці» (2013). 

Пропозиції та результати наукових досліджень доктора юридичних 

наук, профессора М. В. Салтевського оприлюднені у більше ніж 240 науко-

вих публікаціях, зміст яких не втратив актуальності. Ідеї фактичного заснов-

ника криміналістичної одорології, судової акустики, відеофоноскопії та 

інших напрямів криміналістичної науки в Україні активно розвиваються су-

часними вченими. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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У 1979–1985 роках кафедру очолював кандидат юридичних наук, до-

цент Володимир Петрович Бахін (1932–2016), який пізніше захистив док-

торську дисертацію та став професором. У цей та подальший період 

В. П. Бахін забезпечував наукове консультування одинадцятьма докторськи-

ми дисертаціями з криміналістики. Він єдиний серед фахівців цієї спеціаль-

ності, що має такі плідні здобутки. Вважається, що докторська дисертація є 

певним узагальненням окремого напряму в науці, тому В. П. Бахін зі своїми 

учнями фактично започаткував більше десяти перспективних напрямів нау-

кових пошуків у криміналістиці, зокрема у дисертаціях: Кузьмічова В. С. 

«Слідча діяльність: сутність, принципи, криміналістичні прийоми та засоби 

здійснення» (1997); Іщенка А. В. «Методологічні та організаційні проблеми 

розвитку криміналістичних наукових досліджень» (1997); Лукʼянчикова Є. Д. 

«Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (правові і тактико-

криміналістичні аспекти» (2005); Лисенка В. В. «Проблеми криміналістично-

го забезпечення розслідування податкових злочинів» (2006); Карпова Н. С. 

«Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності» (2008); Цимба-

ла П. В. «Податкові злочини: виявлення, розкриття, розслідування» (2010); 

Чернявського С. С. «Теоретичні та практичні основи методики розслідування 

фінансового шахрайства» (2010); Аркуші Л. І. «Основи виявлення та розслі-

дування легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної 

діяльності» (2011); Гори І. В. «Техніко-криміналістичне забезпечення контр-

розвідувальної діяльності» (2012); Колесника В. А. «Тактико-криміналістич-

не забезпечення виявлення, розкриття й розслідування злочинів органами 

Служби безпеки України» (2012); Власової Г. П. «Спрощення кримінального 

судочинства України: історія, теорія, практика» (2014). 

Крім того В. П. Бахін був науковим керівником понад 20 кандидатсь-

ких дисертацій. Основні проблеми, на яких він зосереджував увагу своїх 

учнів, стосувалися методики розслідування злочинів. Йдеться про дисертації 

Машошина Ю. П. «Функциональные признаки человека (информативность и 

использование в расследовании преступлений)» (1985); Кузьмічова В. С. 

«Научные основы и практика реализации принципа внезапности в следствен-

ной деятельности» (1986); Турсунова І. Х. «Раскрытие преступлений по горя-

чим следам: деятельность, организация, тактика» (1986); Цимбала П. В. «Со-

вершенствование использования научно-технических достижений в рассле-

довании преступлений» (1992); Михайлова М. А. «Основи методики розслі-

дування кримінальних вибухів» (2000); Лукʼянчикова Б. Є. «Вневидові мето-

дики розслідування злочинів як напрямок удосконалення криміналістичної 

методики» (2001); Чернявського С. С. «Методика розслідування злочинів у 

сфері банківського кредитування» (2002); Александренко О. В. «Криміналіс-

тичні проблеми подолання протидії розслідуванню» (2004); Завʼялова С. М. 

«Спосіб вчинення злочину: сучасні проблеми вивчення та використання у 

боротьбі зі злочинністю» (2005); Волобуєвої О. О. «Взаємодія слідчого з фа-

хівцями під час збору інформації про особу, що скоїла злочин» (2006); 
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Цимбал Г. П. «Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування 

податкових злочинів» (2006); Старченко О. В. «Місце та роль зовнішньої 

взаємодії у слідчій діяльності» (2007); Дирдіна М. Є. «Повторність у слідчій 

діяльності» (2010); Завидняка В. І. «Особливості розслідування злочинів, 

вчинених проти інкасації грошових коштів, цінностей та цінних паперів» 

(2010); Капітанчук Л. Ю. «Особливості розслідування нелегальної міграції» 

(2011); Карпова О. Н. «Використання можливостей міжнародних полі-

цейських організацій у розшуку злочинців» (2011) та Лазебного А. М. «Ви-

користання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопору-

шень проти громадського порядку» (2016). 

Звичайно, багатогранність інтересів В. П. Бахіна не залишала поза ува-

гою і інші проблеми криміналістики. Це роботи із загальної теорії криміна-

лістики та криміналістичної дидактики, а саме дисертації захищені: Ищен-

ком А. В. «Криминалистическая рекомендация как средство обеспечения след-

ственной практики достижениями науки и техники» (1983); Садченком О. А. 

«Изучение потребностей следственной практики как условие ее совершенство-

вания» (1989); Сакало В. О. «Тактика злочинної діяльності» (2002) та Алексє-

євим О. О. «Оптимізація криміналістичної підготовки слідчих в системі МВС 

України» (2004). 

Примітним є і те, що доктор юридичних наук професор В. П. Бахін го-

тував кандидатів наук для Узбекистану (Турсунов І. Х.) та Латвії (Машо-

шин Ю. П.). Він автор більше 200 наукових праць, які активно використо-

вуються майбутніми юристами та правоохоронцями-практиками. 

З 1985 року начальником кафедри був кандидат юридичних наук, до-

цент Євген Дмитрович Лукʼянчиков (по 1993 р.), який у подальшому за-

хистив докторську дисертацію та став професором. 

У різні часи під його керівництвом захищено дві докторських та 20 кан-

дидатських дисертацій. Дослідження здобувачів наукового ступеня доктора 

юридичних наук спрямовувалися на розроблення теоретичних та практичних 

проблем криміналістичної тактики та методики розслідування злочинів, зокре-

ма, Чаплинським К. О. «Тактичні основи забезпечення досудового розслідуван-

ня» (2011) та Таран О. В. «Криміналістичне забезпечення розслідування злочи-

нів, повʼязаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці» (2013). 

Творчі пошуки майбутніх кандидатів наук Є. Д. Лукʼянчиков спрямо-

вував на розробку широкого кола питань у галузі кримінального процесу, 

криміналістики та деяких аспектів оперативно-розшукової діяльності. Значне 

місце серед цих питань займають проблеми кримінального процесу, які роз-

кривали: Степанова Г. М. «Особливості предмета доказування у справах про 

підпали з метою приховування злочинів» (2004); Яцюк О. В. «Провадження у 

справах про злочини, що вчинені організованими групами, на досудових ста-

діях кримінального процесу» (2005); Щегель Н. І. «Кримінальне пересліду-

вання: зміст та форми» (2007); Демʼянчук В. А. «Фіксація інформації при роз-

гляді кримінальної справи у суді» (2009); Гапотченко Г. М. «Особливості по-
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рушення кримінальних справ за матеріалами оперативно-розшукових заходів» 

(2010); Гагаловська А. П. «Слідчі та інші кримінально-процесуальні дії як за-

соби формування доказів» (2012); Кисленко Д. П. «Судовий контроль під час 

розслідування злочинів» (2012); Сичук М. М. «Процесуальний порядок прова-

дження слідчих дій за судовим рішенням» (2012) та Турман Н. О. «Відмова 

державного обвинувача від обвинувачення в суді першої інстанції» (2013). 

До робіт криміналістичної спрямованості можна віднести роботи, 

захіщені: Ковальовим В. В. «Взаємодія слідчого з працівниками експертної 

служби МВС України» (2008); Дрозд В. Г. «Організаційні і тактичні аспек-

ти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень» (2009); Пілюко-

вим Ю. О. «Використання інформаційних систем в експертних підрозділах 

МВС України» (2010); Ольховенком С. І. «Методика розслідування зали-

шення в небезпеці потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди» 

(2011) та Петелюк О. М. «Використання дактилоскопічної інформації у 

розслідуванні злочинів» (2011).  

При формуванні напрямів наукових досліджень Є. Д. Лукʼянчиков на-

магається зорієнтувати своїх учнів досліджувати не тільки вузькопрофесійні 

(процесуальні, криміналістичні чи експертні) проблеми, а розглядати питан-

ня комплексно, з висвітленням різноманітних дотичних особливостей. Серед 

таких робіт можна назвати дисертації, які поєднують кримінально-проце-

суальні та криміналістичні складові протидії злочинності, захищені Гала-

ганом В. І. «Дослідження слідчим інформації на початковому етапі роз-

слідування» (1992) та Сергєєвою Д. Б. «Зняття інформації з каналів звʼязку: 

кримінально-процесуальні і криміналістичні засади» (2008). 

Не менш цікавими є роботи, де розглядаються, з урахуванням режим-

ності інформації, питання оперативно-розшукової діяльності. Серед них ро-

боти: Цимбалюка В. І. «Виявлення та запобігання розкрадань у сфері поста-

чання нафти на основі методів і засобів інформатики» (1992); Чаплинсько-

го К. О. «Організація і тактика слідчих дій та оперативно-розшукових заходів 

при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними угрупо-

ваннями» (2003); Патика А. А. «Взаємодія слідчих та оперативно-розшуко-

вих підрозділів при розкритті та розслідуванні майнових злочинів» (2011) та 

Ковальової О. В. «Використання науково-технічних засобів та методів у роз-

шуковій роботі слідчого» (2014). 

Доктор юридичних наук професор Є. Д. Лукʼянчиков автор та співав-

тор понад 370 наукових робіт загальним обсягом більше, ніж 400 друкованих 

аркушів, серед них 3 монографії, 2 підручники, 22 навчальних посібники, 

статті, що вийшли у наукових збірках України, Республіки Білорусь, Респуб-

ліки Молдова, Республіки Польща, Російської Федерації. Вони складають ва-

гоме підґрунтя для подальшого розвитку наукової школи доктора юридичних 

наук професора Є. Д. Лукʼянчикова. 

З 1993 року кафедру очолив кандидат юридичних наук, доцент Петро 

Дмитрович Біленчук, якому пізніше було присвоєне учене звання професор. 
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П. Д. Біленчук досліджував і досліджує проблеми конституційного, банківсь-

кого, страхового, біржового, конкурентного, податкового, екологічного, муні-

ципального, кримінального та інформаційного права, правової інформатики, 

правової кібернетики, правової нейробіоніки, криміналістичної інформатики, 

інформаційних технологій, людинознавства (антропології, одорології, дерма-

тогліфіки, графології, компʼютерної психофізіологічної діагностики, про-

гностики), злочинності неповнолітніх, організованої злочинності (міжнарод-

ної, транснаціональної, транскордонної, регіональної), кіберзлочинності та 

білокомірцевої злочинності. Він є автором понад 700 наукових публікацій, 

патентів, раціоналізаторських пропозицій, законопроектів та відомчих норма-

тивно-правових актів, серед яких 19 монографій, 10 підручників, 120 посіб-

ників, понад 500 статей, підготував понад десяти кандидатів наук та забезпе-

чує наукове керівництво вісьмома адʼюнктами та пошукувачами. 

Тематика захищених під науковим керівництвом П. Д. Біленчука має 

різноманітну спрямованість. Так, проблемам методики розслідування злочинів 

присвячені дисертації: Старушкевича А. В. «Криміналістична характеристика 

сексуальних убивств: поняття, зміст, значення для розслідування» (1998); Сте-

ценка Ю. В. «Науково-методичні засади використання засобів масової інфор-

мації при розслідуванні злочинів» (2006); Поливанюка В. Д. «Особливості роз-

слідування злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням 

сучасних інформаційних технологій» (2008); Маслюка О. В. «Розслідування 

злочинів у сфері обігу радіоактивних матеріалів» (2009); Єрмоленко В. А. 

«Методика розслідування порушень авторського права і суміжних прав» (2010) 

та Кравчука О. В. «Криміналістична характеристика злочинів, повʼязаних із 

порушенням авторських і суміжних прав» (2012). 

Питання криміналістичної техніки та експертних досліджень розгля-

далися у роботах: Кофанова А. В. «Теоретичні та практичні аспекти криміна-

лістичного дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї» (2000); Кова-

льової В. В. «Шляхи удосконалення організації діяльності експертно-кримі-

налістичної служби МВС України» (2001); Воробей О. В. «Криміналістичне 

дослідження паперових грошей України» (2004) та Скільської Л. Д. «Кримі-

нально-процесуальні та тактико-криміналістичні особливості фіксації резуль-

татів огляду місця події» (2010). 

Широке коло наукових інтересів, значний масив результатів власних 

досліджень розкривають для професора П. Д. Біленчука серйозні перспекти-

ви для нарощування темпів підготовки молодих вчених. 

У 1996–2004 роках кафедру очолював доктор юридичних наук, профе-

сор Володимир Сергійович Кузьмічов (1957–2012), який згодом став за-

служеним юристом України, лауреатом Державної премії України в галузі 

науки і техніки. Під науковим консультуванням та керівництвом професора 

В. С. Кузьмічова підготували і успішно захистили дисертації на здобуття 

наукового ступеня 2 доктора юридичних наук: Чорноус Ю. М. «Криміналіс-

тичне забезпечення досудового слідства у справах про злочини міжнародного 
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характеру» (2013) та Пиріг І. В. «Теоретичні основи експертного забезпечен-

ня досудового розслідування» (2015) та 20 кандидатів юридичних наук, 

дисертації яких присвячені різноманітним проблемам. Специфічні питання 

слідчої тактики висвітлювалися у роботах: Весельського В. К. «Сучасні 

проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти» (1999); 

Саса В. А. «Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, 

вчинених засудженими до позбавлення волі» (2004); Чорноус Ю. М. «Слідчі 

дії: поняття, сутність, напрямки розвитку та удосконалення» (2005); Юсупова 

В. В. «Організація і тактика перевірки алібі у досудовому слідстві» (2005) та 

Дудки А. В. «Особливості проведення слідчих дій за участю осіб з фізичними 

або психічними вадами» (2009). 

У роботах, які виконувалися під керівництвом В. С. Кузьмічова, певне 

місце займав розгляд питань методики розслідування злочинів, дисертації за 

тематикою яких захистили: Шарай Л. Г. «Основи методики розслідування 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених іноземцями» (2002); 

Зарубєй В. В. «Організація і тактика розкриття та розслідування квартирних 

крадіжок, вчинених іноземцями» (2005); Пиріг І. В. «Теорія і практика вико-

ристання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на заліз-

ничному транспорті» (2006); Курилін І. Р. «Використання спеціальних знань 

при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власнос-

ті» (2007); Твердохліб І. М. «Методика розслідування крадіжок, учинених в 

умовах надзвичайних ситуацій» (2008); Філіппова Л. С. «Розслідування кри-

мінально-правових проявів вандалізму» (2008); Онісьєв В. А. «Взаємодія 

правоохоронних органів у розкритті легалізації (відмивання) доходів, одер-

жаних злочинним шляхом» (2010); Петров С. Є. «Розслідування незаконного 

заволодіння автотранспортними засобами» (2010). 

Серед питань, якими В. С. Кузьмічов опікувався зі своїми учнями, важ-

ко не назвати ті, які фактично не досліджувалися раніше. Йдеться про робо-

ти: Радецької В. Я. «Мова науки криміналістики» (2002); Лісогора В. Г. 

«Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства» 

(2003); Курти Є. О. «Компроміс на досудовому слідстві: поняття, види, кри-

міналістичні прийоми досягнення» (2005); Семенова В. В. «Спеціальні знан-

ня в розслідуванні злочинів (зміст, організація використання)» (2006) та Ми-

хальчук Т. В. «Використання інформації, отриманої телекомунікаційним 

шляхом, у розслідуванні злочинів» (2009). 

Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, лауре-

ат Державної премії України в галузі науки і техніки В. С. Кузьмічов підго-

тував майже двісті наукових праць, які викликають інтерес у вчених та прак-

тиків, спонукають їх до поглибленого вивчення проблем криміналістики та 

слідчої практики. 

У 2004–2015 роках кафедрою керував кандидат юридичних наук, про-

фесор Віктор Казимирович Весельський (1961-2016). Безпосередньо під 

його науковим керівництвом підготовлено більше 30 кандидатів юридичних 
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наук. Тематика робіт його учнів досить різноманітна. Основну увагу своїх 

здобувачів він зосереджував на проблемах методики розслідування окремих 

видів злочинів, серед яких: Перкін В. І. «Організація і проведення тактичних 

операцій при розкритті та розслідуванні вбивств, поєднаних із заволодінням 

матеріальними цінностями» (2003); Пясковський В. В. «Методика розсліду-

вання торгівлі людьми» (2004); Сербін М. М. «Розслідування злочинів, вчи-

нених у місцях позбавлення волі» (2006); Літвін В. В. «Методика розсліду-

вання терористичного акту» (2007); Луцюк П. П. «Розслідування порушень 

правил безпеки дорожнього руху або експлуатації автотранспортних засобів» 

(2007); Бульба Т. М. «Виявлення, попереднє дослідження та вилучення само-

робних вибухових пристроїв» (2009); Комаринська Ю. Б. «Методика розслі-

дування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або само-

губство на залізничному транспорті» (2010); Оперук В. І. «Методика розслі-

дування розбійних нападів на банківські установи» (2010); Галдецька І. Г. 

«Правові та наукові основи використання спеціальних медичних знань при 

розслідуванні злочинів» (2011); Охрімчук Т. В. «Криміналістична характе-

ристика шахрайств з фінансовими ресурсами та основні напрями розсліду-

вання» (2011); Тимчишин А. М. «Криміналістична характеристика та основні 

положення розслідування фальшивомонетництва» (2011); Мировська А. В. 

«Використання спеціальних знань при розслідуванні фальшивомонетництва» 

(2012); Сьоміна Н. А. «Механізм вчинення злочину» (2012); Туровець Ю. М. 

«Початковий етап розслідування злочинів проти довкілля» (2012); Філаш-

кін В. С. «Криміналістичне забезпечення розслідування торгівлі людьми 

(міжнародне співробітництво)» (2012); Поліщук В. В. «Розслідування злочи-

нів, повʼязаних із застосуванням вибухових пристроїв» (2013); Саковсь-

кий А. А. «Криміналістичні засади розслідування інсценувань злочинів» 

(2013); Єфіменко І. М. «Взаємодія слідчих і оперативних підрозділів при реа-

лізації таємної інформації» (2014); Завадський О. М. «Методика розслідуван-

ня розбійного нападу, вчиненого організованою групою» (2014); Тимчи-

шин Д. М. «Використання науково-технічних засобів у розслідуванні вбивств» 

(2014); Шевченко Ю. А. «Особливості розслідування корисливих злочинів, 

вчинених з використанням транспортних засобів» (2014); Яковчук С. В. 

«Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час розслідування 

серійних вбивств» (2014); Балонь А. Б. «Методика розслідування злочинів, 

вчинених з використанням службовою особою своїх повноважень» (2015). 

Уже після передчасної смерті професора В. К. Весельського були за-

хищені кандидатські дисертації, які розроблювалися його учнями, а саме: 

Гук О. Г. «Розслідування фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифі-

кованих лікарських засобів» (2016) та Авраменко С. М. «Розслідування зло-

чинів, повʼязаних з розбещенням неповнолітніх» (2017).  

Найближчим часом будуть подані до захисту дисертації, підготовку 

яких у свій час ініціював професор В. К. Весельський та яку здійснюють: Ма-

зурок О. Я. «Криміналістичне забезпечення діяльності органів внутрішніх 
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справ щодо розшуку безвісті зниклих осіб»; Поляруш А. В. «Використання 

спеціальних знань при розслідуванні злочинів, повʼязаних з незаконним обі-

гом підакцизних товарів» та Рудницька Ю. В. «Розслідування крадіжок, вчи-

нених неповнолітніми». Перспективні задумки наукового керівника реалізу-

ються у роботах його учнів. 

Від 1979 року на кафедрі криміналістики на різноманітних посадах з 

деякими перервами працює нині доктор юридичних наук, професор, заслу-

жений юрист України Андрій Володимирович Іщенко. Під його егідою 

було підготовлено чотири доктори та більше тридцяти кандидатів наук. 

Докторські дисертації фактично охоплюють усі напрями спеціальності 

12.00.09. — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; опе-

ративно-розшукова діяльність. Зокрема про роботи: Удалова Л. Д. «Теоре-

тичні засади отримання вербальної інформації у кримінальному процесі Ук-

раїни» (2007); Никифорчук Д. Й. «Теоретичні та організаційно-тактичні заса-

ди протидії незаконному обігу наркотичних засобів оперативними підрозді-

лами міліції України» (2009); Хахановський В. Г. «Теорія і практика кримі-

налістичної інформатики» (2011) та Мотлях О. І. «Інструментальна детекція 

та використання її результатів у кримінальному провадженні» (2014). 

 Фактично професор А. В. Іщенко доклав чимало зусиль до формування 

окремої теорії криміналістичного забезпечення боротьби зі злочинністю. 

Ідеї криміналістичного забезпечення практики боротьби зі злочинністю 

були втілені в кандидатських дисертаціях, підготовлених під науковим керів-

ництвом А. В. Іщенка, підготовлених: Ієрусалімовим І. О. «Інформаційне за-

безпечення використання науково-технічних досягнень у розслідуванні зло-

чинів» (1998); Матвієнко В. В. «Криміналістичне забезпечення методики роз-

слідування злочинів» (2000); Кобцем М. В. «Науково-технічне забезпечення 

розкриття та розслідування злочинів, повʼязаних з вибухами» (2006); Попо-

вич І. І. «Криміналістичне забезпечення обігу розрахункових документів у 

банківській системі з метою запобігання вчиненню злочинів» (2007); Данов-

ською І. І. «Криміналістичне забезпечення слідчої діяльності органів вну-

трішніх справ» (2012) та Софілканичем О. В. «Техніко-криміналістичне за-

безпечення діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною 

злочинністю МВС України в протидії злочинам у сфері економіки» (2014). 

Певним чином питання криміналістичного забезпечення зачіпаються і в 

згадуваній докторській дисертації Хахановского В. Г. «Теорія і практика 

криміналістичної інформатики» (2011). Цей напрямок отримав визнання і в 

Грузії. У 2002 році Піцхелаурі Ш. А. в Тбіліському університеті захистив 

кандидатську дисертацію «Процесуальні та криміналістичні питання вико-

ристання науково-технічних засобів і спеціальних знань на досудовому слід-

стві (на матеріалах Грузії і України)» (науковий керівник А. В. Іщенко). 

Важливою складовою у підвищенні ефективності протидії злочинності 

є розробка проблем методики розслідування окремих видів злочинів. Щодо 

цієї проблематики під науковим керівництвом А. В. Іщенка було підготовле-
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но кілька кандидатських дисертацій, а саме Бірюковою Т. П. «Основи роз-

криття і розслідування злочинів, повʼязаних з виготовленням і збутом під-

роблених грошей» (2003); Головіною В. П. «Основи методики розслідування 

легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, з 

використанням кредитно-банківської системи» (2005); Марченком А. Б. 

«Слідчі помилки та шляхи їх подолання» (2005); Щербаковою Г. В. «Почат-

ковий етап розслідування розбоїв, вчинених з метою заволодіння особистим 

майном громадян» (2006); Головкіним С. В. «Криміналістична характеристи-

ка шахрайства відносно особистої власності та її використання на початко-

вому етапі розслідування» (2008); Фурманом Я. В. «Основи методики розслі-

дування контрабанди культурних цінностей» (2009); Дячуком В. І. «Викорис-

тання спеціальних знань у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод» 

(2010); Кудлаєм П. О. «Криміналістична характеристика та особливості роз-

слідування крадіжок вантажів, скоєних неповнолітніми з рухомого складу за-

лізничного транспорту» (2010); Терещуком О. Д. «Розслідування розбійних 

нападів, вчинених на водіїв автотранспортних засобів» (2011); Тітуні-

ною К. В. «Розслідування компʼютерних злочинів, вчинених з використанням 

мережі «Інтернет» (2011); Логіновою В. В. «Основні положення методики 

розслідування тілесних ушкоджень» (2012); Антощуком А. О. «Початковий 

етап розслідування вбивства матірʼю своєї новонародженої дитини» (2014) та 

Лісовою А. Ю. «Основи методики розслідування зґвалтування» (2014).  

Під керівництвом А. В. Іщенка підготовлено кілька кандидатських ди-

сертацій, в яких досліджено різні аспекти проблеми впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу і спеціальних знань у розкриття, розслідування і 

попередження злочинів, які виконано: Красюком І. П. «Сучасні можливості 

використання дослідження маркувальних знаків на вузлах і деталях автомо-

білів» (2002); Марчуком Р. П. «Використання спеціальних знань при розслі-

дуванні злочинів, повʼязаних з ухиленням від сплати податків, зборів та 

інших платежів» (2004); Дяченко Н. М. «Теорія і практика використання біо-

логічних слідів людини в розкритті та розслідуванні злочинів» (2003); Нова-

ком Я. В. «Сучасний стан та перспективи розвитку криміналістичного дослі-

дження вогнепальної зброї» (2007); Дондик Г. П. «Використання спеціальних 

бухгалтерських знань при розслідуванні злочинів у сфері сільськогосподар-

ського виробництва» (2011); Мельником Д. В. «Дослідження малоінформа-

тивних підписів методом структурно-геометричних характеристик» (2012) та 

Коропецькою С. О. «Відібрання зразків біологічного походження під час до-

судового розслідування» (2017). 

Своєрідним фундаментальним узагальненням сучасних можливостей 

науково-технічного прогресу у встановленні правдивості показань допиту-

ваних стала докторська дисертація Мотляха О. І. «Інструментальна діагнос-

тика вірогідності вербальної інформації і використання її результатів у 

кримінальному провадженні» (2014), наукове консультування з якої забез-

печував А. В. Іщенко. 
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Дослідження зазначеної тематики не припиняється, про що свідчить за-

твердження А. В. Іщенка науковим консультантом по докторській дисертації 

В. В. Арешонкова «Теоретичні основи криміналістичних досліджень в роз-

слідуванні злочинів». 

Серед наукових інтересів А. В. Іщенка помітне місце займає розробка 

теоретичних проблем криміналістики. Поглиблений розгляд фундаменталь-

них питань теорії та практики криміналістики та кримінального процесу був 

проведений у докторській дисертації Л. Д. Удалової «Теоретичні засади 

отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України» (2007), 

наукове консультування з якої забезпечувалося А. В. Іщенком.  

Крім того, під науковим керівництвом А. В. Іщенка захищені кандидат-

ські дисертації: Павлов С. В. «Функції та завдання криміналістики (теорети-

ко-прикладний аспект)» (2003); Гурак Р. В. «Інтеграція знань як фактор роз-

витку науки криміналістики» (2005); Кузьмічов Я. В. «Принципи розкриття 

злочинів» (2008) та Оржинська Е. І. «Метод криміналістичного аналізу зло-

чину і злочинної діяльності» (2015). 

Розвитком наукових інтересів у цьому напрямку можна вважати док-

торську дисертацію Юсупова В. В. за темою: «Криміналістика в Україні в 

ХХ — на початку ХХІ століття (історико-теоретичне дослідження)», яку кон-

сультує А. В. Іщенко. 

Певний внесок А. В. Іщенко зробив і в розвиток теорії та практики опе-

ративно-розшукової роботи. Під його консультуванням і науковим керівниц-

твом захищено ряд робіт. Насамперед, це докторська дисертація Никифорчу-

ка Д. Й., в якій розглянуто теоретичні та організаційні основи протидії незакон-

ному обігу наркотичних засобів оперативними підрозділами міліції (2009). 

Серед кандидатських дисертацій цього напряму А. В. Іщенко забезпе-

чував наукове керівництво роботою Приполова І. І., в якій основну увагу 

було зосереджено на правовідносинах у оперативно-розшуковій діяльності 

(2007). Наступна дисертація була підготовлена Слободяном Я. І., який роз-

крив проблематику довірчих відносин у роботі оперативних підрозділів ор-

ганів внутрішніх справ (2007). 

Впродовж тривалого часу на кафедрі криміналістики працював нині 

проректор з наукової роботи Національної академії внутрішніх справ доктор 

юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Сергій 

Сергійович Чернявський.  

Загалом ним підготовлено одного доктора та більше десяти кандидатів 

юридичних наук. Боднар В. Є. було захищено докторську дисертацію «Тео-

ретичні, правові та організаційні засади протидії злочинам у сфері службової 

діяльності, що вчиняються працівниками національної поліції України» 

(2017). Дисертації, які підготовлені під науковим керівництвом С. С. Черняв-

ського, присвячені теоретичним та прикладним проблемам методики розслі-

дування злочинів: Довбаш Р. С. «Методика розслідування злочинів, повʼяза-

них з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість» (2009); 
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Іщук І. В. «Початковий етап розслідування шахрайств у сфері страхування 

автотранспортних засобів» (2010); Кубарєва О. В. «Розслідування злочинів, 

повʼязаних з реалізацією виборчого права» (2010); Попова І. М. «Розсліду-

вання шахрайств, повʼязаних із залученням коштів громадян на будівництво 

житла» (2011); Князєв С. М. «Розслідування шахрайства, вчиненого спосо-

бом фінансових пірамід» (2012); Фінагеєв В. О. «Розслідування злочинів, 

повʼязаних з незаконним доступом до банківських рахунків» (2013); Олій-

ник Ю. Я. «Розслідування умисного знищення або пошкодження обʼєктів 

житлово-комунального господарства» (2014); Нечитайло В. А. «Розслідуван-

ня нецільового використання бюджетних коштів» (2014); Попова Н. О. 

«Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів у протидії незаконним заво-

лодінням автотранспортом» (2014); Давиденко В. В. «Методика розслідуван-

ня самовільного залишення військової частини або місця служби» (2015); За-

блоцький Ю. П. «Виявлення та розслідування одержання службовою особою 

неправомірної вигоди» (2015); Карпіка С. М. «Проведення слідчих (розшуко-

вих) дій на досудовому розслідуванні» (2015); Пиняга Р. О. «Розслідування 

злочинів, повʼязаних з зайняттям гральним бізнесом» (2015); Кулик С. С. 

«Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем» (2015); Тарасенко О. С. «Розслідуван-

ня незаконного поводження з вогнепальною зброєю, що вчиняється злочин-

ними обʼєднаннями» (2017). 

Творчі пошуки доктора юридичних наук, професора С. С. Чернявсь-

кого сказаним не обмежуються. 16 листопада 2017 року на засіданні між-

кафедрального семінару Національної академії внутрішніх справ була реко-

мендована до попереднього розгляду у спеціалізованій вченій раді доктор-

ська дисертація Рогатюка І. В. «Теоретичні, правові та праксеологічні основи 

кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому розсліду-

ванні», яка підготовлена під науковим консультуванням С. С. Чернявського. 

Продовженням традицій формування наукових шкіл криміналістичної 

спрямованості успішно займаються і інші вчені. Так, професор кафедри кри-

міналістики та судової медицини, доктор юридичних наук, професор 

Ю. М. Чорноус опановувала різні проблеми криміналістики зі своїми дисер-

тантами, а саме: Сакаль А. П. «Розслідування злочинів у сфері обігу нарко-

тичних засобів, вчинених транснаціональними злочинними угрупуваннями» 

(2014); Харченко С. В. «Тактика проведення слідчих (розшукових) дій за 

участю неповнолітніх підозрюваних» (2016); Нікітіна-Дудікова Г. Ю. «Роз-

слідування насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом, вчиненого щодо малолітньої особи» (2017); Лопата О. А. «Міжна-

родне співробітництво Експертної служби МВС України» (2017) та Ба-

зір С. С. «Виявлення та документування підрозділами кримінальної поліції 

України одержання неправомірної вигоди суддями» (2017). 

Професор кафедри криміналістики та судової медицини, кандидат 

юридичних наук, доцент Вадим Валерійович Пясковський забезпечував 
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наукове керівництво декількома кандидатськими дисертаціями: Дуд В. Я. 

«Розслідування порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом» 

(2015); Козицька О. Г. «Розслідування викрадень мобільних телефонів» 

(2015); Бистрицька Б. Ю. «Розслідування грабежів, учинених неповнолітні-

ми» (2016); Даніель А. В. «Використання можливостей електронних засобів 

масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень» (2017). 

Активну участь у формуванні наукового потенціалу кафедри приймав 

кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України Іван Проко-

пович Красюк, який тривалий час поєднував службу в якості начальника 

Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України з науково-педагогічною діяльністю в академії. Під його керівництвом 

були захищені роботи Білоусовим А. С. «Криміналістичний аналіз обʼєктів 

компʼютерних злочинів» (2008); Будзієвським М. Ю. «Техніко-криміналістич-

не дослідження документів на транспортні засоби» (2009); Буханченком О. А. 

«Особливості огляду місця кримінального вибуху за участю спеціаліста-вибу-

хотехніка» (2010); Жеребком О. І. «Судово-експертна діяльність: сутність, 

принципи, організаційні основи» (2010); Копильченко Т. Ю. «Експертні по-

милки у почеркознавчому дослідженні та шляхи їх подолання» (2010). 

Звичайно, розвитком наукових криміналістичних шкіл опікуються не 

тільки співробітники кафедри криміналістики та судової медицини. Так, про-

відний науковий співробітник Навчально-наукового інституту № 1 Національ-

ної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, старший науковий 

співробітник О. В.Таран підготувала наступних дисертантів: Панчишина М. Я. 

«Розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвище-

ною небезпекою» (2015); Осетрову О. С. «Визнання доказів недопустимими у 

кримінальному провадженні» (2016); Кіцелюка В. М. «Розслідування пору-

шень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» (2017). 

У цьому напрямі активно працює професор кафедри досудового роз-

слідування Навчально-наукового інституту № 1 Національної академії вну-

трішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Ігор Олександрович Ієру-

салимов. Під його керівництвом захищені кандидатські дисертації: Удовен-

ко Ж. В. «Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досудовому 

слідстві» (2004); Чучукало О. І. «Процесуальне та криміналістичне забезпе-

чення доказування на судових стадіях кримінального процесу України» 

(2004); Давиденко В. С. «Основи методики розслідування злочинів, повʼязаних 

з порушенням статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за 

відсутності відносин підлеглості» (2006); Іщенко В. А. «Становлення та розви-

ток почеркознавства» (2012) та Бобрик К. Ю. «Методика розслідування зло-

чинів, повʼязаних зі створенням злочинної організації» (2015).  

Цілком зрозуміло, що результативність та значення наукової школи ви-

значається не тільки чисельністю та спрямованістю захищених дисертацій-

них робіт. Відомо, що під час підготовки дисертацій та після їх захисту ви-

даються монографії, посібники, різноманітні практичні та методичні реко-
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мендації, статті, які активно використовуються науковцями, викладачами, 

практиками, слухачами та студентами. Їх тематичну спрямованість та кіль-

кісні характеристики у статті відобразити практично неможливо, очевидно, 

на нашу думку, це потребує окремого спеціального аналізу. Разом з тим, 

викладена у статті, хоча і схематично, пунктирно, інформація дає підстави 

для думки про те, що кафедра криміналістики та судової медицини Наці-

ональна академія внутрішніх справ є одним з провідних центрів розробки 

проблем криміналістики, в рамках якого сформовані та успішно розвива-

ються перспективні криміналістичні наукові школи. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ 

(НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ) 

А. В. Ищенко 

Д. А. Ляшенко 

На основе анализа 19 докторских и 271 кандидатской диссертации по специальнос-

ти 12.00.09 — уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность, которые были защищены сотрудниками, докторантами, адьюнк-

тами и соискателями Национальной академии внутренних дел, очерчены наиболее важные 

направления научных исследований в этом направлении и определены криминалисти-

ческие научные школы. 

Подчеркивается, что основателями научных криминалистических школ были 

преимущественно руководители кафедры криминалистики. 

Родоначальником формирования криминалистических школ в области криминалис-

тики был доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники 

Украины, отличник образования Украины, полковник внутренней службы Михаил Ва-

сильевич Салтевский (1917–2009), который возглавлял кафедру в 1971–1979 гг. Он явля-

ется основателем судебной акустики, криминалистической одорологии, видеофоноскопии. 

Значительный вклад в развитие научных школ в области криминалистики внес док-

тор юридических наук, профессор, полковник милиции Владимир Петрович Бахин (1932–

2016), который руководил кафедрой в 1979–1985 гг. Он был научным консультантом 

одиннадцати докторов наук и более двадцати кандидатов наук. 

Многовекторные проблемы уголовного процесса, криминалистики, судебной 

экспертизы и оперативно-розыскной деятельности исследовались в рамках научной 

школы, сформированной доктором юридических наук, профессором, полковником мили-

ции Евгением Дмитриевичем Лукьянчиковым, который руководил кафедрой в 1985–1993 

гг. и подготовил двух докторов и двадцать кандидатов наук. 

В 1993–1996 годах кафедрой руководил кандидат юридических наук, доцент Петр 

Дмитриевич Биленчук, который направлял усилия своих учеников на проблемы методики 

расследования преступлений и вопросы криминалистической техники. 
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В 1996–2004 годах кафедру возглавлял доктор юридических наук, профессор Вла-

димир Сергеевич Кузьмичов (1957–2012), который позже стал заслуженным юристом Ук-

раины, лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники. Под его 

научным консультированием и руководством защищено два доктора и двадцать кандида-

тов наук. 

С 2004 по 2015 год начальником кафедры был кандидат юридических наук, про-

фессор Виктор Казимирович Весельский (1961–2016). Он подготовил более тридцати кан-

дидатов наук, которые специализировались на методике расследования преступлений. 

В течение длительного времени на кафедре работает доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Украины Андрей Владимирович Ищенко, который обес-

печил подготовку четырех докторов наук и более тридцати кандидатов наук. 

Своеобразная научная школа создана доктором юридических наук, профессором, 

заслуженным деятелем науки и техники Украины Сергеем Сергеевичем Чернявским, 

который подготовил двух докторов наук и более десяти кандидатов наук. 

Процесс формирования и развития криминалистических научных школ в Нацио-

нальной академии внутренних дел продолжается. В этом направлении активно работают 

доктора юридических наук Ю.Н. Чорноус и Е.В. Таран, а также кандидаты юридических 

наук, доценты Иерусалимов И.А и Пясковский В.В. 

CRIMINALISTICS SCIENTIFIC SCHOOLS 

(ON THE EXAMPLE OF NATIONAL ACADEMY OF INTERNAL AFFAIRS) 

А. Ishchenko 

D. Liashenko 

Based on the analysis of 19 doctoral and 271 masterʼs theses on specialty 12.00.09 — 

criminal procedure and criminalistics; forensic examination; operative and search activity, which 

were protected by employees, Ph.D. candidates and applicants of the National Academy of the 

Internal Affairs, outlined the most important areas of scientific research in this direction and 

identified forensic science schools. 

It is emphasized that the founders of scientific forensic schools were mainly the 

Department of Criminalistics heads. 

The founder of the formation of criminalistic schools in the field of criminology was 

Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Honoured 

Worker of Education of Ukraine, Colonel of Internal Service Mykhailo Vasylovych Saltevskyi 

(1917–2009), who headed the department in 1971–1979. He is the founder of forensic acoustics, 

criminalistics odorology and videophonoscopy. 

A significant contribution to the development of scientific schools in the field of 

criminology was made by Doctor of Law, Professor, Colonel of Police Volodymyr Petrovych 

Bakhin (1932–2016), who headed the department in 1979–1985. He was a scientific adviser to 

eleven doctors of science and more than twenty candidates of science. 

 The multi-vector problems of the criminal process, criminalistics, forensic examination 

and operative and search activity were investigated in the framework of the scientific school 

formed by Doctor of Law, Professor, Colonel of Police Yevhenii Lukianchykov, who headed the 

department in 1985–1993 and trained two doctors and twenty candidates of science. 

In the years 1993–1996, the department was headed by the candidate of legal sciences, 

assistant professor Petro Dmytrovych Bilenchuk, who directed the efforts of his students to the 

problems of methods of investigating crimes and issues of criminalistics.  

In the years 1996–2004, the department was headed by Doctor of Law, Professor 

Volodymyr Serhiiovych Kuzmichov (1957–2012), who later became a well-deserved lawyer of 
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Ukraine, laureate of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology. Under his 

scientific advice and guidance, two doctors of science and twenty candidates of science were 

protected. 

Professor Viktor Kazymirovych Veselskyi (1961–2016), the head of the department was 

the candidate of legal sciences from 2004 to 2015. He trained more than thirty candidates of 

science who specialized in the methods of investigating crimes. 

Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of Ukraine Andrii Volodymyrovych 

Ischenko works for a long time at the department, who provided training for four doctors of 

science and more than thirty candidates of science.  

A peculiar scientific school was created by Serhii Serhiiovych Cherniavskyi, Doctor of 

Law, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, who trained two 

doctors of science and more than ten candidates of sciences. 

The process of forming and development of criminalistics scientific schools is still 

continuing in the National Academy of Internal Affairs. Doctors of Law Yu. Chornous and Ye. 

Taran are actively working in this direction as well as the candidates of law sciences, associates 

professors I.A. Iierusalymov and V.V.Piaskovskyi. 

УДК 343.982.4 

Є. Ю. Свобода 

кандидат юридичних наук, доцент 

Навчально-науковий інституту № 2 

Національної академії внутрішніх справ  

П. Є. Антонюк  

кандидат юридичних наук, професор  

Національна академія внутрішніх справ 

СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПИТАНЬ 

СУДОВОГО ПОЧЕРКОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ (XX–XXI СТОЛІТТЯ) 

У статті проведений аналіз сучасного стану наукової розробленості теоретичних 

та практичних питань судового почеркознавства та судової почеркознавчої експертизи. 

Проаналізовані питання методичного та організаційного характеру при призначенні та 

проведенні судової почеркознавчої експертизи, які знайшли своє відображення в дослі-

дженнях вчених-криміналістів. Розглянуто внесок сучасних українських вчених в розвиток 

загальної теорії судового почеркознавства та загальну методику проведення судової по-

черкознавчої експертизи. На підставі проведеного аналізу запропоновані перспективні 

напрямки подальшої наукової розробленості судового почеркознавства.  

 

 

Багаторічний шлях розвитку судового почеркознавства — це процес 

наукового дослідження закономірностей письма та почерку на базі різних га-

лузей науки та удосконалення загальної методики судово–почеркознавчої 

експертизи. 

Сучасне судове почеркознавство характеризується реалізацією досить 

значної кількості різноманітних підходів, що оформилися в наукових розроб-
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ках, направлених на розвиток теорії і вдосконалення практики судово-

почеркознавчої експертизи. 

Сьогодні судове почеркознавство є високорозвиненою предметною га-

луззю криміналістики та методологічною основою для формування теорії су-

дової почеркознавчої експертизи. 

Особливістю криміналістики, й відповідно всіх її галузей, є постійний 

розвиток та удосконалення набутих криміналістичних знань, пристосування 

інтегрованих знань до потреб слідчої та судової практики, що знайшло своє 

відображення на сучасному стані наукової розробленості питань судового 

почеркознавства.  

Розвиток судового почеркознавства тісно повʼязаний з історією розвит-

ку криміналістики, з теоретичним узагальненням та систематизацією накопи-

ченого за багато років матеріалу. Для того, щоб теорія виконувала свою ме-

тодологічну функцію та визначала найбільш ефективні шляхів розвитку нау-

ки, доцільно прослідкувати історію формування основних положень цієї тео-

рії, що становлять структуровану галузеву систему знань. 

Найбільш плідні результати наукової роботи криміналістів-почерко-

знавців були отримані у 20 столітті. Монографічній розробці в кандидатсь-

ких і докторських дисертаціях велика увага приділялася проблемам судового 

почеркознавства (С. І. Тихенко, 1946; О. А. Єлісєєв, 1939; Г. Д. Маркова, 1956; 

С. А. Ципенюк, 1962; Г. В. Рожкова, 1946; А. Б. Бродська, 1965; В. Ф. Берзін, 

1970; І. М. Можар, 1972; З. С. Меленевська, 1972); цифрового письма 

(А. А. Компанієць, 1972; В. Г. Грузкова, 1967), підписів (В. В. Липовський, 

1969), дослідженню рукописних текстів, виконаних українською мовою 

(Н. І. Клименко, 1969; С. М. Вул, 2002) та ін. 

Деяким окремим аспектам проведення судово-почеркознавчої експер-

тизи, відібранню експериментальних зразків приділяли увагу вітчизняні та 

зарубіжні вчені: Л. Є. Ароцкер, В. Д. Арсеньєв, Ю. П. Аленін, О. Я. Баєв, 

Р. С. Бєлкін, В. Д. Берназ, Т. В. Будко, О. М. Васильєв, А. І. Вінберг, С. М. Вул, 

В. Г. Грузкова, А. В. Дулов, Н. І. Долженко, В. А. Жбанков, В. А. Журавель, 

Г. О. Зорін, Н. І Клименко, В. Я. Колдін, В. О. Коновалова, В. К. Лисиченко, 

В. В. Липовський, Є. М Лифшиць, А. М. Манцвєтова, З. С. Меленевська, 

І. М. Можар, В. Ф Орлова, Ю. К. Орлов, А. К. Педенчук, І. В. Постика, 

О. Р. Росинська, М. В. Салтевський, Т. В. Сахнова, М. Я. Сегай, М. О Селіва-

нов, З. М. Соколовський, Т. М. Федоренко, В. Б. Федосєєва, С. А. Ципенюк, 

С. А. Шейфер, В. Ю. Шепітько, О. Р. Шляхов, М. Г. Щербаковський, 

О. О. Ейсман та ін.  

У працях зазначених вчених розглядалися процесуальні, організаційні, 

методичні аспекти проведення судових експертиз та отримання зразків для 

експертного дослідження, а також наукові засади почеркознавства. 

Серед загальних проблем почеркознавства висвітлювалися: суть судо-

вого почеркознавства (Б. В. Харазішвілі); сутність судово-графічної експер-

тизи (А. М. Агушевич) та криміналістичної ідентифікації (М. Я. Сегай; 
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Е. У. Бабаєва); розглядався почерк як засіб криміналістичної ідентифікації 

особи (В. Ф. Орлова); криміналістична експертиза текстів, виконаних лівою 

рукою (М. С. Еливанова); основні положення ідентифікації особи за цифро-

вим письмом (В. Г. Грузкова); криміналістичне дослідження рукописів, ви-

конаних маловиработаними почерками (Т. Т. Культелеєва); дослідження ко-

ротких записів (Л. Г. Леканова); вірогідність результатів експертизи (Б. І. Зо-

тов); процесуальна природа експертизи (А. М. Агушевич) та її організаційні 

аспекти (P. М. Ланцман); теоретичні основи і методика вирішення судово-

почеркознавчих завдань експертизи підписів, виконаних у незвичних умовах 

(Л. Ш. Горгошидзе); дослідження умисно змінених почерку чи підписів 

(Т. І. Стрибуль); криміналістичне дослідження підписів, виконаних особами 

від власного імені з умисним викривленням (Л. В. Маркова); дослідження 

текстів, виконаних з наслідуванням «друкованим» шрифтам (С. А. Ципенюк); 

теоретична основа використання для проведення почеркознавчої експертизи 

зразків «друкованого» та «скорописного» почерків (Б. А. Євстигнеєва); дослі-

дження підписів (В. В. Липовський); дослідження схожих підписів (Жа-

кова Т. М.); процес судово-почеркознавчої ідентифікації (Ю. М. Погібко); 

питання експертної ініціативи (С. М. Кульчицький); питання проведення по-

вторних почеркознавчих експертиз в кримінальному судочинстві (З. С. Меле-

невська); криміналістичне дослідження підписів, виконаних в умовах обме-

женого зорового контролю (Н. О. Коміссарова); питання неідентифікаційних 

досліджень у судовому почеркознавстві (Г. А. Купріянова, Е. О. Івакін, 

М. В. Бобовкин); питання використання ЕОМ під час проведення почерко-

знавчих досліджень (А. М. Компанієць, Д. В. Мельник); можливості почерко-

знавчої експертизи з використанням електронно-обчислювальної техніки та 

процес формалізації обʼєктів почеркознавчої експертизи (Т. І. Бузин); історія 

розвитку, тактичні та методичні проблеми почеркознавства, аналіз екс-

пертних помилок (М. П. Кошманов, В. А. Іщенко, С. Г. Качурін, Т. Ю. Ко-

пильченко) тощо [3, С. 529–540]. 

Разом з тим, необхідно зазначити, що в пострадянській Україні, почи-

наючи з 1991 року (самостійного розвитку криміналістичних знань), увага 

науковців була спрямована лише на окремі аспекти судового почеркознавст-

ва та судової почеркознавчої експертизи.  

Так, у 2003 році Е. О. Івакін своє дисертаційне дослідження присвятив 

на темі теоретичних та методичних питань неідентифікаційних досліджень в 

судовому почеркознавстві. В роботі аналізувався стан теоретичних та мето-

дичних почеркознавчих досліджень на сучасному рівні розвитку судового по-

черкознавства; проводилася оцінка можливостей існуючих методик для вирі-

шення класифікаційних та діагностичних завдань; аналізувалися найбільш по-

ширені недоліки, притаманні існуючим методикам по вирішенню класифіка-

ційних завдань, які приводять до необґрунтованих висновків експертів [2]. 

Дисертаційне дослідження Н. О. Комісарової (2003 рік) присвячено 

криміналістичному дослідженню підписів, виконаних в умовах обмеженого 
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зорового контролю. Автор на підставі розвитку писемності і походження 

підпису пропонує його визначення як засвідчувального знака певної особи і 

одного з реквізитів документу, що надає йому юридичної сили, наводить ха-

рактерні ознаки підпису (загальна структура, транскрипція, загальний вигляд, 

ступінь і характер сформованості письмово-рухових навичок), визначає 

функції підпису, обʼєктивні та субʼєктивні фактори, що впливають на його 

формування, розглядає основні види криміналістичного дослідження підпису 

(ідентифікаційні, класифікаційні та неідентифікаційні), особливості дослі-

дження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю. Також 

автор запропонував рекомендації експертам-почеркознавцям щодо дослі-

дження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю, та 

щодо підготовки експертиз правоохоронними органами й оцінки доказового 

значення висновків експерта [6]. 

У 2006 році зʼявилася праця С. Г. Качуріна, присвячена тактиці прове-

дення судово-почеркознавчої експертизи. Дисертація присвячена досліджен-

ню комплексу існуючих теоретичних і практичних проблем з тактики прове-

дення судово-почеркознавчої експертизи та відібрання експериментальних 

зразків почерку та підписів. У роботі визначені напрямки розвитку почерко-

знавчої експертизи як предметної наукової галузі та виду практичної діяль-

ності [5]. 

У дисертації Т. Ю. Копильченко (2010 рік) «Експертні помилки в по-

черкознавчому дослідженні та шляхи їх подолання» визначено ознаки екс-

пертних помилок у почеркознавчому дослідженні та сформульовано їх по-

няття; запропоновано новий підхід до класифікації експертних помилок у по-

черкознавчому дослідженні; виявлено типові помилки, яких припускаються 

експерти-почеркознавці при оформлені висновків; встановлено причини та 

умови, що сприяють експертним помилкам; розроблено низку рекомендацій 

щодо вдосконалення навчання фахівців у відповідній галузі, нормативно-

правової бази, технічного та методичного забезпечення почеркознавчої екс-

пертизи [7]. 

Д. В. Мельник присвятив дисертаційне дослідження темі дослідження 

малоінформативних підписів методом структурно-геометричних характерис-

тик (2012 рік). Автор розглянув сучасний стан традиційної методики дослі-

дження підпису та запропонував теоретичні засади нової кількісної автома-

тизованої методики встановлення справжності (несправжності) малоінфор-

мативних підписів [9]. 

Дисертація В. А. Іщенка (2012 рік) «Становлення і розвиток почерко-

знавства» присвячена детальному і послідовному вивченню історичних основ 

виникнення почеркознавства. У роботі визначені та розкриті основні етапи 

формування графологічних знань, як основи почеркознавства, показані особ-

ливості створення дослідницьких установ почеркознавчого спрямування, ви-

світлено теоретичні основи і можливості використання спеціальних почерко-

знавчих знань та форм їх застосування у практичній діяльності [4]. 
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Дисертаційне дослідження М. А. Григи «Криміналістичне дослідження 

підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів» (2016 рік) є одним з 

перших в Україні комплексним дослідженням теоретичних і практичних пи-

тань, що визначають методику криміналістичного дослідження підписів, ви-

конаних за допомогою технічних прийомів. Автором розглянуто підходи до 

визначення, етапів формування, системи ідентифікаційних ознак підпису, 

окреслено стан наукового розроблення проблем криміналістичного дослі-

дження підписів загалом та неавтентичних підписів, виконаних за допомогою 

технічних прийомів, надано авторське визначення поняття технічного під-

роблення підпису. Окреслено місце зазначеного виду досліджень у системі 

завдань судової експертизи, розглянуто різні види, ознаки та механізм здійс-

нення технічних прийомів підроблення підпису, запропоновано власну кла-

сифікацію технічних прийомів підроблення підписів. Встановлено особли-

вості методики та проблемні питання дослідження підписів, виконаних за 

допомогою технічних прийомів, розроблено наукові основи комплексного 

криміналістичного дослідження такого виду обʼєктів [1]. 

Таким чином, більшість робіт присвячена методологічним, правовим та 

організаційним питанням призначення та проведення почеркознавчих екс-

пертиз: загальні питання почеркознавства; визначення почеркознавства, 

ознак письма, почерку, писемної мови; методика експертного дослідження 

почерку та підпису; призначення експертизи, висновок експерта, його оцінка 

та використання; використання результатів почеркознавчої експертизи у 

інших сферах; історія почеркознавства; історія спеціалізованих експертних 

установ та їх кадровий потенціал; закордонний досвід в галузі судового по-

черкознавства; зарубіжні школи у почеркознавстві. 

Аналіз наукових праць українських вчених в галузі судового почерко-

знавства свідчить, що розробка методичних основ та практики використання 

спеціальних почеркознавчих знань в судовій експертизі проводилася дещо 

безсистемно та фрагментарно, не утворюючи структурованого масиву теоре-

тичного та емпіричного матеріалу. В більшості, основна функція почерко-

знавства розглядається фахівцями через перелік доволі вузького кола при-

кладних завдань, які практично не формують уявлення про наукові напрями 

та школи. Разом з тим, вже наявні напрацювання криміналістів повинні стати 

методологічним підґрунтям для подальшого розвитку та удосконалення по-

черкознавства та судової почеркознавчої експертизи.  

Закономірним є не лише розвиток наукових знань у галузі судового по-

черкознавства, а й поява пропорційної кількості проблем та питань, які по-

требують опрацювання. Вирішення проблем повинно сприяти подальшому 

удосконаленню як теоретичних засад судового почеркознавства, так і прак-

тики судово-почеркознавчої експертизи.  

Оцінюючи стан судового почеркознавства в Україні на даний момент, 

основними перспективними напрямками подальшої наукової роботи у цій 

сфері доцільно вважати наступні: експертні помилки та шляхи їх подолання 
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[8, с. 116–117]; удосконалення існуючих та розробка нових методик дослі-

дження почерку та підпису; створення експертних систем, які базуються на 

методах експертних оцінок, для вирішення діагностичних та інтеграційних 

завдань щодо почеркових обʼєктів, виконаних у незвичних умовах; система-

тизація діагностичних ознак почерку; розробка методів, заснованих на ком-

плексному використанні спеціальних знань судового почеркознавства та су-

міжних експертних галузей. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ВОПРОСОВ 

СУДЕБНОГО ПОЧЕРКОВЕДЕНИЯ В УКРАИНЕ  

(XX — XXI СТОЛЕТИЯ) 

Е. Ю. Свобода 

П. Е. Антонюк 

В статье проведен анализ современного состояния научной разработанности теоре-

тических и практических вопросов судебного почерковедения и судебной почерковед-
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ческой экспертизы. При этом, акцентировано внимание на постоянном развитии судебно-

го почерковедения как отрасли криминалистической техники.  

Отмечено, что современное судебное почерковедение характеризуется реализацией 

достаточно значительного количества разнообразных подходов, которые оформились в 

научных разработках, направленных на развитие теории и совершенствования практики 

судебно-почерковедческой экспертизы. 

Перечислены вопросы методического и организационного характера при назначе-

нии и проведении судебной почерковедческой экспертизы, которые нашли свое отраже-

ние в исследованиях ученых-криминалистов. Рассмотрен вклад современных украинских 

ученых в развитие общей теории судебного почерковедения и общую методику проведе-

ния судебной почерковедческой экспертизы. На основании проведенного анализа предло-

жены перспективные направления дальнейшей научной разработанности судебного по-

черковедения. 

Подробно рассмотрено содержание научных разработок украинских ученых в об-

ласти судебного почерковедения в период 1991–2017 годы. 

По результатам анализа развития научных знаний в области исследования почерка 

сделан вывод, что основные усилия ученых были направлены на: исследования общих во-

просов почерковедения; определение почерковедения, признаков письма, почерка, пись-

менной речи; методику экспертного исследования почерка и подписи; вопросы назначе-

ния экспертизы, заключение эксперта, его оценку и использование; использование резуль-

татов почерковедческой экспертизы в других сферах; историю почерковедения; историю 

специализированных экспертных учреждений и их кадровый потенциал; зарубежный 

опыт в сфере судебного почерковедения. 

Предложены основные перспективные направления дальнейшей научной работы в 

сфере судебного почерковедения и судебной почерковедческой экспертизы: экспертные 

ошибки и пути их преодоления; совершенствование существующих и разработка новых 

методик исследования почерка и подписи; создание экспертных систем, основанных на 

методах экспертных оценок, для решения диагностических и интеграционных задач по 

почерковым объектам, выполненным в необычных условиях; систематизация диагности-

ческих признаков почерка; разработка методов, основанных на комплексном использова-

нии специальных знаний судебного почерковедения и смежных экспертных отраслей. 

MODERN STATE OF SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF ISSUES  

OF JUDICIAL HANDWRITING IN UKRAINE 

 (XX — XXI CENTURY) 

E. Svoboda 

P. Antoniuk 

The article analyzes the current state of scientific elaboration of theoretical and practical 

issues of judicial handwriting and judicial handwriting expertise. At the same time, attention is 

focused on the continuous development of judicial handwriting as an industry of criminalistic 

technology. 

It is noted that modern judicial handwriting is characterized by the implementation of a 

sufficiently large number of diverse approaches that have taken shape in scientific developments 

aimed at developing theory and improving the practice of forensic handwriting. 

The questions of a methodical and organizational nature are listed in the appointment and 

conduct of a judicial handwriting examination, which are reflected in the research of forensic 

scientists. The contribution of modern Ukrainian scientists to the development of the general 

theory of judicial handwriting and the general methodology for carrying out a forensic 
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handwriting examination are considered. On the basis of the analysis, prospective directions for 

the further scientific development of judicial handwriting are proposed. 

The content of scientific developments of Ukrainian scientists in the field of judicial 

handwriting during 1991 — 2017 is considered in detail. 

Based on the results of the analysis of the development of scientific knowledge in the 

field of handwriting research, it was concluded that the main efforts of scientists were aimed at: 

researching general issues of handwriting; the definition of handwriting, signs of writing, 

handwriting, written speech; method of expert study of handwriting and signature; questions of 

appointment of examination, expertʼs opinion, its evaluation and use; use of handwriting 

expertise in other areas; history of handwriting; the history of specialized expert institutions and 

their human resources; foreign experience in the field of judicial handwriting. 

The main perspective directions of further scientific work in the field of judicial 

handwriting and judicial handwriting expertise are proposed: expert errors and ways to overcome 

them; improvement of existing and development of new methods of handwriting and signature 

research; creation of expert systems based on methods of expert assessments, for solving 

diagnostic and integration problems for hand-written objects executed in unusual conditions; 

systematization of diagnostic signs of handwriting; the development of methods based on the 

integrated use of specialized knowledge of judicial handwriting and related expert industries. 
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ДОКТОР ФОТОГРАФИИ И ФОТОТЕХНИКИ 

В. Л. РУСЕЦКИЙ — ВЫДАЮЩИЙСЯ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ЦЕННЫХ БУМАГ 

В статье исследуется жизненный путь и научно-практическая деятельность из-

вестного ученого-криминалиста, одного из организаторов отечественного судебно-экс-

пертного дела, выдающегося специалиста в области исследования документов и ценных 

бумаг доктора фотографии и фототехники, профессора В. Л. Русецкого (1880–1925 гг.) 

Среди выдающихся ученых-криминалистов, которые стояли у истоков 

отечественного судебно-экспертного дела, был Владимир Львович Русецкий. 

Отмечая вклад ученого в развитие криминалистической науки, профессор 

Р. С. Белкин писал: «... В. Л. Русецкий по праву входит в плеяду пионеров 

отечественной криминалистики как организатор судебно-экспертной де-

ятельности и выдающийся специалист в области исследования документов и 

ценных бумаг» [1]. 

Владимир Львович Русецкий родился 19 (7) апреля 1880 года в Одессе, 

в семье инженера морского порта. Среднее образование получил в Киевской 

гимназии, а после ее окончания поступил в Киевский университет Св. Вла-

димира. Учился одновременно на двух факультетах: математическом и юри-

дическом, и не оставлял своего любимого увлечения художественной фото-

графией, которая увлекла его еще в гимназии. Уже тогда Владимир достиг 

значительных успехов в этом деле. Учась в университете, был избран членом 
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Киевского фотографического общества. Многие работы студента Русецкого, 

за которые он получал почетные дипломы и награды, экспонировались на 

фотовыставках не только в России, но и за рубежом. 

В 1908 году Владимир Львовович успешно окончил полный курс 

университетского обучения и почти пять лет служил по судебному ведомс-

тву при Киевской судебной палате. Молодой юрист свободно владел фран-

цузским и немецким языками, знал итальянский и латинский, интересовал -

ся вопросами криминалистической техники и был специалистом в области 

судебной фотографии [2]. Он даже внес некоторые существенные усовер-

шенствования в цветоделительный метод Е. Ф. Буринского, используемый 

фотографами. 

В феврале 1912 года исполняющий обязанности секретаря Второго 

гражданского департамента Киевской судебной палаты губернский секретарь 

Русецкий обратился к прокурору судебной палаты с ходатайством об от-

крытии в Киеве судебно-фотографической лаборатории и просил разрешить 

ему проводить судебно-фотографические экспертизы по требованиям судеб-

ных учреждений и властей. Для этой цели он просил только выделить ему 

помещение, а все материальные затраты он берет на себя и обязуется при 

этих условиях проводить судебно-фотографические экспертизы по уголов-

ным делам бесплатно, а по гражданским делам — взыскивать половину 

стоимости, установленной за аналогичные работы в судебно-фотографичес-

кой лаборатории при прокуроре С.-Петербургской судебной палаты. 

Относительно своего служебного положения, секретарь Русецкий же-

лал, чтобы его перевели в старшие кандидаты при судебной палате и при-

своили оклад штатного кандидата. При этом он обязывался на протяжении 

трех лет не ходатайствовать об изменении его служебного положения. 

Прокурор Киевской судебной палаты с аргументами своего подчинен-

ного согласился и предложил ему для размещения фотолаборатории чердач-

ное помещение судебной палаты, но при условии, что затраты по его пере-

оборудованию в сумме 500 рублей возьмет на себя Министерство юстиции [3]. 

Однако в Министерстве юстиции считали, что время судебно-фотогра-

фических лабораторий ушло в прошлое и необходимо организовывать ка-

бинеты научно-судебной экспертизы. Поэтому в ходатайстве прокурора Ки-

евской судебной палаты по указанному вопросу было отказано. 

Летом 1913 года Русецкий окончил двухмесячные курсы при 

С.-Петербургском кабинете научно-судебной экспертизы, которые готовили 

кадры для открывающихся в Москве, Киеве и Одессе аналогичных кабинетов 

[4]. После курсов он был назначен на должность помощника управляющего 

Московского кабинета научно-судебной экспертизы, который торжественно 

открыли 19 января 1914 года в здании судебных установлений на территории 

Кремля [5]. Владимир Львович заведовал фототехнической лабораторией и 

специализировался на проведении дактилоскопических, почерковедческих 

экспертиз, а также экспертиз документов и ценных бумаг [6]. 
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Экспертные исследования, проведенные Русецким, давали основания 

судебным следователем предъявлять обвинения по многим уголовным делам. 

Так, однажды (1914 г.) в кабинет НСЭ поступила для исследования записка, 

изъятая при задержании шпиона. Текст в записке был написан простым 

карандашом, но затем стерт резинкой. На бумаге едва виднелись следы гра-

фита, и прочитать содержание было невозможно. С помощью фотографии и 

озобромления негативов Владимир Львович настолько восстановил стертый 

текст, что его можно было прочитать даже невооруженным глазом. Эта 

записка проходила в дальнейшем по уголовному делу, как один из главных 

вещественных доказательств шпионской деятельности обвиняемого [7]. 

Однако иногда выводы эксперта Русецкого исключали событие прес-

тупления и снимали подозрение с невиновных лиц. В 1914 году в одном из 

московских банков выдали по чеку на предъявителя 3000 рублей, хотя чек 

выписывался на 300 рублей. При осмотре чека установили, что сумма чека 

прописью написана «триста» рублей, а сверху чека проставлено число «3000». 

Возникло подозрение, что получатель денег на чеке дописал к цифре 

«300» еще один ноль с правой стороны. Эксперт Русецкий, который иссле-

довал чек, установил, что последний ноль числа 3000 по наклону, наклону 

и интервалу между цифрами находится в полной гармонии с этими цифра-

ми и написан теми же чернилами, что и предварительные цифры. Таким 

образом, было установлено, что лицо, выписавшее чек (кассир), ошибочно 

поставило на нем вместо «300» — «3000» рублей, а получатель, восполь-

зовавшись этой ошибкой и невнимательностью кассира, получил в банке 

вместо 300 рублей 3000 [8]. 

Владимир Львович, как и другие сотрудники кабинета, не ограничивался 

выездами на места происшествий только при совершении особо тяжких пре-

ступлений (убийств, разбоев), а выезжал и на кражи, грабежи и т.д. При этом, 

помимо основной цели — собрать доказательства и их исследовать — пресле-

довались и другие, не менее важные в работе эксперта, а именно: ознакомиться 

с приемами совершения преступлений (например, взлом сейфов), зафиксиро-

вать их с помощью фотографии, а также ознакомить чинов полиции, которые 

раньше всех прибывают на место происшествия, с приемами сохранения ве-

щественных доказательств до прибытия представителей судебной власти. 

Одной из первых новаций Русецкого следует признать совершенство-

вание дактилоскопической пленки (клейкой бумаги) австрийского кримина-

листа Шнейдера. Эту пленку поставляли из Вены, и ею пользовались как 

чины кабинетов научно-судебных экспертиз, так и судебные следователи на 

местах. Однако с началом Первой мировой войны запасы пленки исчерпа-

лись и возник вопрос о разработке ее аналогов. С этой задачей успешно 

справился помощник управляющего Русецкий, который разработал «москов-

ский» вариант дактилоскопической пленки. По своим качествам и способу 

изготовления она не только не уступала оригиналу, но и превосходила его, в 

частности, в сроках годности. Результаты своих исследований ученый изло-
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жил в статье «О копировании и проявлении бесцветных пальцевых отпечат-

ков», опубликованной в двух номерах журнала «Вестник полиции» [9]. 

Автор, в частности, предлагал всем желающим по подробно описанно-

му им способу самим изготовлять дактилоскопическую пленку. Процедура ее 

изготовления была очень проста: на целлулоидный лист бумаги необходимо 

было нанести тонкий слой желатина, накрыть его сверху листом цельной бу-

маги (кроме ватманского) и дактилопленка была готова. Проявлять неви-

димые отпечатки пальцев Русецкий предлагал при помощи хорошо измель-

ченной смеси жженой слоновой кости, графита и талька (в пропорции по две 

части первых и одной части последнего, в зависимости от объема) или с по-

мощью так называемых «бронзовых» порошков. Последние успешно заменя-

ли аргенторат и имели, в сравнении с ним, еще такое преимущество, как спо-

собность быть заметным на любой поверхности. 

После проявления следа пальца руки рекомендовалось отрезать нож-

ницами подходящий по размеру кусок пленки, снять с нее прикрывающий 

кусок бумаги и липкой желатиновой стороной приложить к отпечатку 

пальца. После того, как след будет изъят, пленка снова прикрывается белой 

бумагой, на фоне которой через прозрачный слой целлулоида, скопирован-

ный отпечаток пальца очень хорошо видно. Таким образом, отпечатки паль-

цев рук получаются позитивными, а не обратными (зеркальными). 

В заключении своей статьи Русецкий писал: «Предлагаемый способ 

имеет целью упростить и сделать доступным метод Шнейдера, но так как 

бумаги Шнейдера в продаже в России не имеется, да она и не безукоризненна 

по своим результатам, то смеем думать, что предлагаемый нами способ же-

лательно распространять возможно шире в деле расследования преступле-

ний, тем более, что по простоте, дешевизне и удобстве он доступен реши-

тельно всем, при условии аккуратного изготовления материалов, умения 

отыскивать следы и осторожно обращаться с ними» [10]. 

Профессор С. Н. Трегубов, указывая на простоту и практичность дак-

тилопленки Русецкого, в то же время отмечал, что приготовление его пленок 

требует тщательной и аккуратной работы, которая вряд ли будет под силу 

судебным следователям, с трудом справляющимся со своими прямыми обя-

занностями. Поэтому профессор высказывал пожелание, чтобы «... г. Русец-

кий взял на себя изготовление и выпуск в обращение изобретенных им пле-

нок или вошел в соглашение по сему предмету с каким-либо заслуживающим 

доверия торгово-промышленным предприятием» [11]. 

Отметим, что параллельно с Русецким исследования по изготовлению 

отечественной дактилоскопической пленки проводил фотограф, а впоследст-

вии заведующий регистрационным бюро Департамента полиции А. А. Саль-

ков. Он также изобрел новый способ изготовления «липкой прозрачной плен-

ки», о чем сообщалось в журнале «Вестник полиции» [12]. 

Среди изобретений Русецкого было сконструированное им фотометри-

ческое устройство для сравнительного спектроскопа, нашедшее применение 
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во всех кабинетах научно-судебных экспертиз России. В начале 1915 года он 

разработал «Правила о порядке присоединения к делам, хранения и пересыл-

ки вещественных доказательств, направляемых судебными следователями в 

кабинеты научно-судебных экспертиз». В них, в частности, давались указа-

ния о порядке обработки вещественных доказательств отдельных категорий: 

документов, образцов почерка, отпечатков пальцев, вещей, подлежащих мик-

роскопическом и химическом исследованием, и т.п. Что касается отпечатков 

пальцев, то в специальном параграфе регламентировался порядок осмотра, 

обнаружения, фиксации следов пальцев рук, извлечение их и пересылка 

вещественных доказательств с отпечатками пальцев. Так, правила рекомен-

довали, что «...предметы, на которых имеются отпечатки пальцев, никак 

нельзя заворачивать в бумагу или ткань, а необходимо положить в де-

ревянный ящик, в котором надо сделать, согласно форме предмета, проклад-

ки устраняющие всякие трения». Определялись также особенности снятия 

отпечатков пальцев у трупов и пересылка предметов из стекла (бутылок, 

графинов, стаканов) и т.д. В частности, дактилоскопирование трупа предла-

галось осуществлять после того, как исчезнет трупное окоченение. Это прои-

зойдет в течение 48 часов после смерти и тогда пальцы становятся достаточ-

но гибкими. 

Русецкий не случайно обращал особое внимание судебных следовате-

лей на вещественные доказательства с отпечатками пальцев. Как показала 

практика работы Московского кабинета научно-судебных экспертиз за 1914 

год, сравнительное исследование отпечатков пальцев, которые проводились 

по заданиям судебных следователей, в большинстве случаев не давали поло-

жительных результатов. Объяснялось такое положение тем, что веществен-

ные доказательства со следами пальцев преступников, в результате неприня-

тия своевременных мер по их охране, направлялись в кабинет научно-

судебных экспертиз в таком состоянии, что «... подлежащие исследованию 

следы, находившиеся преимущественно на гладких поверхностях, были или 

покрыты пальцевыми отпечатками лиц, в руках коих данные предметы 

пребывали после обнаружения преступления, или же были повреждены ме-

ханически». Проведение дактилоскопических экспертиз часто затруднялось 

еще и тем, что присланные для сравнения отпечатки пальцев подозреваемых 

в совершении преступления лиц были проведены « ... весьма неудовлетвори-

тельно и свидетельствовали в полном незнании лиц, делавших пальцевые 

отпечатки, с изготовлением дактилограмм» [13]. 

Владимир Львович участвовал в работе 1-го съезда управляющих ка-

бинетов научно-судебных экспертиз, который проходил в Петрограде 1–

9 июля 1915 года. В своем докладе он ознакомил присутствующих с приема-

ми метрической фотографии и рассказал о сконструированной им фотограм-

метрической линейке, предназначенной для работ по вычерчиванию планов 

мест происшествий [14]. Участники съезда рассмотрели и одобрили разрабо-

танные ученым «Правила о порядке присоединения к делам, хранения и пе-
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ресылки вещественных доказательств, направляемых судебными следовате-

лями в кабинеты научно-судебных экспертиз» и высказали пожелание озна-

комить с ними не только судебных следователей, но и чинов полиции, ко-

торые тоже принимают участие в проведении дознаний по уголовным делам. 

Вскоре «Правила…» были разосланы на места циркуляром Министерства 

юстиции за № 37315 от 27 августа 1915 года и опубликованы в журнале 

«Вестник полиции» [15]. После съезда Владимир Львович был командирован 

в Департамент полиции для стажировки в области криптографии. 

Осенью 1915 года Русецкий приступил к разработке специального при-

бора для судебно-баллистических исследований огнестрельного оружия и 

снарядов. О необходимости создания такого прибора высказывались участ-

ники съезда. Через некоторое время прибор был сконструирован. Он давал 

возможность досконально исследовать внутреннюю поверхность канала 

ствола оружия, не нарушая при этом его целостности. В июле 1916 года ис-

полняющий обязанности управляющего Московским кабинетом Русецкий 

писал в докладной записке министру юстиции: «Прибор для исследования 

внутренней поверхности ствола огнестрельного оружия и фотографирования 

наблюдаемых особенностей строения ствола без какого-либо нарушения це-

лости оружия сконструирован и вычислен мной, но по условиям военного 

времени такой прибор не может быть построен в натуре» [16]. К сожалению, 

это изобретение Русецкого так и не было реализовано. 

Последним дореволюционным трудом ученого была статья «Теория и 

практика фотографических светофильтров», которую он опубликовал в жур-

нале «Фотографические новости» [17]. 

После Февральской революции 1917 года Московский кабинет научно-

судебных экспертиз был реорганизован в институт. Однако октябрьские собы-

тия положили конец существованию этого учреждения. В результате боев 

между революционными солдатами и юнкерами, которые в течение шести 

суток держали оборону Кремля, помещение кабинета научно-судебной экс-

пертизы было разрушено. Русецкому удалось сохранить лишь оборудование и 

картотеку кабинета, замаскировав вход в комнату, где они находились, шка-

фами. К большому сожалению, архив кабинета не удалось спасти и он погиб 

по время пожара [18]. В апреле 1918 года решением советского правительства 

Московский кабинет научно-судебной экспертизы был ликвидирован. 

Заметим, что в настоящее время место, где размещался Московский ка-

бинет НСЭ, не установлено. Как предполагает историк-криминалист Ш. Ха-

зиев, комнаты кабинета в начале 1918 года были переоборудованы и впо-

следствии там располагалась квартира первого руководителя советского 

государства В. И. Ленина после переезда правительства в Москву [19]. 

Оставшись без работы, Владимир Львович переехал в Петроград, где 

принял активное участие в организации Высшего фото-технического инсти-

тута. Он возглавил впервые созданную в советском государстве криминалис-

тическую кафедру — судебно-фотографической энциклопедии, занимая долж-
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ность профессора. 15 августа 1918 года Совет института, отмечая его заслуги в 

области судебно-фотографической деятельности, присвоил профессору Русец-

кому научную степень доктора фотографии и фототехники [20]. 

В марте 1919 года в Москве при Центророзыске НКВД РСФСР начал 

функционировать Кабинет судебной экспертизы, главными задачами которо-

го были: 1) постановка научной экспертизы на местах; 2) обучение агентов 

уголовного розыска научным методам расследования преступлений (дакти-

лоскопии, фотографии, осмотра места происшествия и т.п.); 3) контроль за 

работой сотрудников уголовного розыска по материалам, которые поступают 

в Центророзыск; 4) оказание помощи практическим сотрудникам губернских 

отделов уголовного розыска; 5) проведение различных криминалистических 

экспертиз [21]. Основную работу по проведению экспертиз выполняли в то 

время внештатные эксперты-консультанты, которых приглашали по конкрет-

ным уголовным делам. Одним из первых на должность консультанта был 

приглашен профессор Высшего фототехнического института Русецкий. 

В мае 1920 года руководство Центророзыска предложило профессору 

Русецкому заняться организацией судебно-фотографического дела в подраз-

делениях милиции. Однако Владимир Львович вынужден был отказаться от 

данного предложения, так как в то время возглавлял Московский комитет 

фотографии и фототехники, а также являлся членом коллегии Всероссийско-

го фото-комитета. Спустя некоторое время, Русецкого назначили заведую-

щим первой государственной фабрики фотопластинок. По совместительству 

он также читал курс лекций в Высшей аэрофотограмметрической школе воз-

душного флота республики. 

В январе 1922 года начальник уголовного розыска республики 

И. А. Визнер предложил Владимиру Львовичу перейти на постоянную рабо-

ту в уголовный розыск и возглавить научно-технический подотдел Центро-

розыска. На этот раз Русецкий дал согласие, а через несколько месяцев воз-

главляемое им подразделение было реорганизовано в научно-технический 

отдел (НТО) Управления Уголовного розыска НКВД РСФСР. 

Больше года Владимир Львович руководил коллективом НТО, зареко-

мендовав себя высококвалифицированным специалистом и талантливым ор-

ганизатором. Он свободно ориентировался во всех вопросах криминалис-

тической техники, о чем свидетельствуют его многочисленные служебные 

записки руководству Центророзыска и наркомата внутренних дел. Много 

времени и энергии отдавал профессор Русецкий для материального обеспе-

чения отдела, создания научной библиотеки, подбора квалифицированных 

кадров. По его инициативе к работе в НТО были привлечены известные спе-

циалисты, эксперты-криминалисты С. М. Потапов и Б. А. Малиновский, 

которые работали до этого в Одесском кабинете научно-судебных экспертиз. 

Владимир Львович проводил также наиболее важные экспертизы по иссле-

дованию ценных бумаг и выступал с научными статьями в ведомственных 

журналах [22]. 
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В одной из последних своих работ Русецкий давал практические реко-

мендации работникам уголовного розыска при осмотре места происшествия. В 

частности, он приводил несколько примеров успешного раскрытия тяжких 

преступлений, благодаря вещественным доказательствам, найденным на месте 

преступления. Так, в С.-Петербурге (1913 г.) в своей комнате была обнаружена 

убитой женщина-проститутка. После осмотра места преступления судебный 

следователь изъял отпечатки пальцев, один чулок погибшей и единственное 

пшеничное зерно особенного сорта — «...значительно крупнее обычного, пра-

вильной овальной формы». Когда зерно показали экспертам, то оказалось, что 

оно принадлежит к одному из редких сортов пшеницы, выращиваемой только 

на юге России. По этой примете были установлены владельцы хлебных 

хранилищ, которые торговали именно такой пшеницей. Вскоре сыщики 

установили и задержали подозреваемого, отпечатки пальцев которого совпали 

с отпечатками, оставленными на месте преступления. Кроме того, по месту его 

жительства был изъят второй чулок убитой. Сначала подозреваемый свою 

вину в совершенном преступлении отрицал, а когда ему предъявили вещест-

венные доказательства, он полностью во всем сознался. 

Второй пример. В Петрограде (1915) было совершено убийство эко-

номки. Труп женщины обнаружили в ее комнате, завернутый в тонкий ма-

трас и зашитый в парусину черными толстыми нитками. При этом судебный 

следователь обратил внимание, что конец нитки не отрезанный, а обгорев-

ший. Подозрение в совершении преступления пало на денщика, который свое 

участие в убийстве полностью отрицал. Однако при осмотре его одежды 

было обнаружено, что одна из его пуговиц на брюках пришита такой же чер-

ной толстой ниткой, которой был зашит матрас с трупом, а конец нитки 

также обгорел, как и на парусине. Кроме того, на борту гимнастерки денщика 

находилась иголка с остатком черной толстой нитки с обгоревшим концом. 

Пример третий. В Москве (1916 г.) в одном из магазинов неизвестные 

воры совершили кражу крупной суммы денег и товара. «Работали» они в пер-

чатках и не оставили отпечатков пальцев. При осмотре места происшествия 

было найдено недоеденное яблоко с четко отображенными следами зубов. На 

следе было видно, что у преступника отсутствует верхний передний зуб. 

Вскоре по этой примете агенты сыскного отделения задержали вора, который 

совершил кражу из магазина. 

Приводя последний пример, автор статьи писал: «... Кстати сказать, 

дело не обошлось без некоторого курьеза: агентам сыскной полиции предло-

жено было обращать внимание при задержании на зубы заподозренных по 

этому делу лиц. При этом было сказано, что в случае отсутствия у кого-

нибудь переднего зуба — сделать оттиск с его зубов, для чего заставить его 

укусить или зубную пластиковую массу — что лучше всего, — или скульп-

турную глину, или, наконец, кусок парафина или воска, размочив и размяв 

его руками. В сыскной полиции заставили задержанного преступника кусать 

... расплавленный сургуч» [23]. 
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В начале 1923 года Владимир Львович тяжело заболел: врачи обнару-

жили у него туберкулез, бронхиальную астму и сердечную недостаточность. 

В августе того же года он был вынужден оставить службу в органах внутрен-

них дел. Через два года, в 45-летнем возрасте профессора Русецкого не стало. 

Похоронили его в Москве [24]. 

В годовщину смерти Владимира Львовича начальник отдела уголовно-

го розыска ЦАУ НКВД РСФСР Н. А. Николаевский в специальном письме, 

посвященном памяти ученого, писал: «В день годовщины смерти профессора 

В. Л. Русецкого я считаю своим долгом отметить значительные достижения 

покойного в деле постановки борьбы с уголовной преступностью в Советс-

кой Республике. Будучи выдающимся специалистом в области новейших на-

учных методов расследования преступлений, Владимир Львович в 1922 году, 

когда первоочередной задачей стал переход работы розыска на научные ос-

новы, был приглашен Центророзыском на ответственную должность для по-

становки этого дела. Благодаря усилиям и неустанной энергии Владимира 

Львовича, удалось организовать научно-технический подотдел, который он 

возглавил, тем самым заложив крепкое начало введения в работу розыска ме-

тодов научной техники, и только состояние здоровья вынудило Владимира 

Львовича расстаться с делом, которому он посвятил все свои силы и глубо-

кие знания. Смерть такого незаменимого специалиста, каким был Владимир 

Русецкий, стала для нашего уголовного розыска и отечественной кримина-

листики величайшей утратой» [25]. 
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ВИДАТНИЙ СПЕЦІАЛІСТ У ГАЛУЗІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  

І ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

В. М. Чисніков 

У статті досліджується життєвий шлях і науково-практична діяльність відомого 

вченого-криміналіста, одного з організаторів вітчизняної судово-експертного справи, 

видатного фахівця в галузі дослідження документів і цінних паперів доктора фотографії та 

фототехніки, професора В.Л. Русецького (1880–1925 рр.) 
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АВТОР ПЕРШОГО УКРАЇНОМОВНОГО ПІДРУЧНИКА 

«КРИМІНАЛІСТИКА» ДОКТОР ПРАВА — С. П. ГИК 

(до 105-річчя з дня народження) 

Розглянуто життєвий шлях і творча діяльність українського право-

знавця, доктора права, лікаря і мецената Степана Пилиповича Гика (1912–

1981), автора першого підручника криміналістики, який був виданий на укра-

їнській мові у 1948 році для студентів-правників Українського вільного уні-

верситету (УВУ) (м. Мюнхен. ФРН). Дається загальна характеристика цієї 

маловідомої сучасним фахівцям праці. 

 

 

25 грудня цього року минає 105 років з дня народження Степана Пили-

повича Гика — українського правознавця, доктора права, лікаря і мецената. 

Його постать, як вченого-криміналіста, відома лише вузькому колу фахівців, 

хоча саме він був автором першого підручника криміналістики, який був ви-

даний на українській мові. 
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Степан Гик народився у 1912 році в Галичині, 

у містечку Добромиль, яке входило тоді до складу 

Австро-Угорщини (тепер Старосамбірський район 

Львівськой області). Після закінчення у 1931 році 

Перемишльської гімназії чотири роки навчався на 

факультеті права Львівського університету. 

Після закінчення університету протягом пʼяти 

років працював правником у Перемишлі та Білосто-

ці. Згодом став директором Перемишльської укра-

їнської торговельної школи. За цей час він підготу-

вав і видав дві монографічні наукові праці з кримі-

нального права: «Кримінальний кодекс і його тлу-

мачення» (Перемишль, 1941) та «Тлумачення Кримінального Суду» (Пере-

мишль, 1942). 

У 1944 році Степан Пилипович одружився з Марією Веремчук — сту-

денткою фармацевтичного факультету Львівського університету, де він теж 

навчався медицині. Невдовзі молодята 

емігрували до Німеччини, де посели-

лися у м. Ельвангені (Баварія, ФРН). З 

метою отримання вченого ступеня 

правника Степан Гик у 1945 році пос-

тупив до мюнхенського Українського 

вільного університету (УВУ), де через 

два роки отримав диплом доктора 

права. У 1947–1950 роках працював у 

тому ж університеті викладачем, а зго-

дом доцентом кримінального права, За 

сумісництвом він також обіймав поса-

ду професора Українського технічно-господарського інституту в м. Регенс-

бурзі. 

Працюючи в УВУ доцент Гик підготував дві наукові праці, які вийшли 

друком: «Вина та її доказування» (Мюнхен, 1947) і «Криміналістика» (Ре-

генсбург, 1948). Зазначимо, що остання праця маловідома сучасним фахів-

цям, а тому буде доцільним розглянути її більш детальніше, щоб мати уяв-

лення про перший підручник з криміналістики, виданий на українській мові. 

Книга нараховувала 221 сторінку і структурно складалася з двох час-

тин: загальної і подрібної та показника літератури. Загальна частина мала: 

1) передмову, 2) VІІІ-м розділів, поділених на підрозділи. У передмові автор 

зазначав, що «мета цієї праці була не тільки показати широкі обрії, що їх від-

крили для криміналістики нові досягнення інших дисциплін як медицина, хі-

мія, техніка тощо, але також виробити в нашого правника спосіб стисло-

криміналістичного думання та дати йому хоч би мінімум теоретичного знан-

ня з цієї ділянки» [1, с. 1]. 

 

С.П. Гик 

 
Центр м. Добромиль, де народився С. П. Гик 
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У Розділі І висвітлювалися ос-

новні постулати науки кримінології, 

до якої, на думку автора, входила 

криміналістика. Розділ мав два під-

розділи: І. Завдання криміналістики та 

ІІ. Етіологія правопорушення. Остан-

ній в свою чергу поділявся на: 1. Вступ. 

2. Криміналістично-психологічні ме-

тоди. 3. Антропологічна школа. 4. Кри-

міналістично-соціальна школа. 5. Біо-

логічна школа. 6. Причини і збудники карних вчинків. 6а. Причини анти-

соціальних вчинків. 6б. Збудники карних вчинків 7. Вплив економічних 

обставин на правопорушення: а) добробут, б) село-місто, в) святкові дні, 

г) пори року і кримінальність, д) пори дня, е) спосіб життя, є) війна та карні 

вчинки. Додаток: сугестія і гіпноза. 

Наводячи визначення криміналістики, Гик вважав її складовою части-

ною кримінології, яка є наукою про злочин і злочинця. Головне завданням 

криміналістики — «викрити карний вчинок і його вчинника та відшукати і 

закріпити докази правопорушення, щоб ними на шляху судового процесу до-

вести правопорушникові вину» (с. 1).  

Говорячи у «Додатку» про «сугестію», що по-латині означає «непоміт-

но подавати, впливати», автор відзначає її позитивну роль у вихованні дити-

ни, яка дивлячись на те, що роблять старші, сама наслідує їх вчинки. При 

цьому він також зазначав, що «приклад поганого товариства може негативно 

вплинути на виховання людини» (с. 25).  

Розділ ІІ був присвячений «Типам злочинців», які поділялися на: 

1. Випадковий злочинець, 2. Правопорушники з афекту. 3. Принагідний пра-

вопорушник. 4. Правопорушник з премедитації. 5. Повторник (рецидивіст). 

6. Налоговий правопорушник. 7. Заводові правопорушники.  

До принагідного правопорушника автор відносив ту особу, яка «не 

тільки має нагоду заподіяти карний вчинок, але також відчуває потребу його 

вчинити, напр., злодій має нагоду викрасти якийсь предмет і його краде, бо 

потребує цього предмету» На думку автора, цей тип правопорушника «не є 

особливо небезпечним для оточення, а загрозою буває 

лише тоді, коли він, маючи частіше нагоду до зло-

чинних дій, звикає до правопорушення» (с. 30). 

Заслуговує уваги і характеристика наступного ти-

пу — правопорушника з премедитації, який «до дріб-

ниць передумує виконання свого вчинку з усіма корис-

тями та можливими втратами.». Такий правопорушник 

може один раз в житті наважитися на один недозволе-

ний вчинок, наприклад, підпалити свій будинок, щоб 

одержати страхові кошти (с. 30). 
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Найбільш небезпечними для суспільства, на думку Гика, були так звані 

«заводові правопорушники», до яких він відносив «безчисленних спричин-

ників зла, для яких карний вчинок є джерелом їхнього утримання, їхньою 

професією, радістю їхнього життя». Для цієї категорії правопорушників ха-

рактерний переважно низький рівень розуму, а також численні найнижчі по-

чуття: брутальність, смислова пристрасть, самолюбство, самоволя, сваволя, 

помста тощо» (с. 32).  

Розділ ІІІ мав назву «Доноси» і складався з пʼяти підрозділів: 1. Коло 

доносів. 2. Конфіденти. 3. Потерпілі. 4. Самообвинувачення. 5. Фальшиві са-

мообвинувачення. Під доносом автор розумів «джерело, що з нього черпають-

ся відомості про правопорушення» (с. 36). При цьому він зазначав, що кожний 

громадянин вправі зробити донесення про відомий йому карний вчинок, хоча і 

не має на це обовʼязку. Цей порядок не відносився до державних службовців, 

зокрема, до чинів поліції, прокураторів тощо, які не тільки мали право, а 

навіть зобовʼязані були робити донесення. По формі доноси поділялися на усні 

та письмові, серед яких нерідко бувають і так звані анонімні доноси. 

Досить змістовну характеристику автор давав конфідентам — «це плат-

ні, довірені особи поліциста. Їх залюбки використовує поліція майже всіх 

країв, зокрема в більших містах, тому що без них не можна обійтися» (с. 57). 

Далі зазначалося, що конфідентами є здебільшого колишні правопорушники, 

що з різних причин (каліцтва, хвороби) були змушені залишити свій попе-

редній «фах». На думку Гика, використання конфідентів є недоцільним, не-

нормальним і шкідливим явищем з погляду інтересів держави. І тому, прий-

маючи до уваги те, що користь від них порівняно мала, конфідентів необхід-

но викинути з кримінальної практики. «В сучасну пору, — робив висновок 

Степан Пилипович, — відтиск пальця, що його знайдено на місці злочину, 

порох, нанесений взуттям злочинця, одна тисячна частина грама крови жерт-

ви на її вбивникові — це далеко більше промовисті аргументи, ніж інформа-

ції завжди непевного конфідента» (с. 39)  

Розділ ІV присвячувався «Допиту» і поділявся на три підрозділи: 

І. Допит в історичному аспекті. ІІ. Допит у сучасному аспекті, який мав 

10 підзаголовків: 1. Допитувач. 2. Техніка допиту. 3. Допит свідків в справі 

невідомого трупа. 4. Техніка будови питань. 5. Техніка допиту при зводинах. 

6. Фальшиве алібі. 7. Спостерігання допитуваного. 8. Допит запідозреного. 

9. Матеріальна і тематична правда. 10. Типи свідків: а) правдомовний свідок; 

б) свідок — брехун; в) інші типи свідків (нервовий, «святий»). ІІІ підрозділ 

мав назву «Безпосередні та посередні свідки». 

У Розділі V розглядалися питання, що стосувалися «Огляду»: 1. Огля-

дини місця злочину. 2. Обʼєктивна і субʼєктивна метода оглядин. 3. Статис-

тична і динамічна стадія оглядин. 4. Спосіб оглядин. В кінці розділу автор 

пропонував слідчому ставити перед собою по кожній розслідуваній справі 

такі питання: 1) З чим маємо справу в даному випадку: з карним вчинком, 

його симуляцією, самогубством чи нещасним випадком? 2) Хто був спричин-
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цем? 3) Яким шляхом спричинець прибув на місце вчинку: дверима, вікном, 

підкопом, зломом? 4) Яким шляхом він віддалився та яким способом: пішки 

чи якимись способами пересування? 5) Який час злочинець перебував на 

місці вчинку? 6) Які дії виконував він на місці карного вчинку та в який час 

(година, пора) заподіяно карний вчинок? 7) Чим заподіяно карний вчинок? 

8) Хто був присутній на місці карного вчинку? 9) Як виглядає місце карного 

вчинку і яке положення займали злочинець і потерпілий під час заподіяння 

вчинку? 10) Звідки можна було спостерігати (чути, бачити) злочинні дії, їх 

наслідки? 11) Які сліди та предмети залишилися на місці карного вчинку в 

наслідок перебування там правопорушника? 12) Які могли бути причини і 

мотиви правопорушення? (с. 77–78) 

Розділ VІ був присвячений «Ревізії (обшуку)» і теж мав чотири підрозді-

ли: 1. Ревізія (обшук). 2. Техніка ревізізації. 3. Локальна ревізія. 4. Персональ-

на ревізія. «Метою ревізії, — зазначав автор, — зловити підозрілу людину, 

викрити докази вини або предмети, ті, що їх здобуто каригідним вчинком, і ті, 

що послужили до його виконання, або речі, що їх треба конфіскувати» (с. 78). 

Найбільш обʼємним був Розділ VІІ, де мова йшла про сліди правопо-

рушення. Розділ налічував два підрозділи: 1. Сліди правопорушення. 2. Дак-

тилоскопія та Додаток. До складу останнього входили: 3. Сліди ніг. 4. Сліди 

взуття. 5. Предмети занесені взуттям. 6. Сліди транспорту. 7. Кінний транс-

порт. 8. Сліди зубів. 9. Сліди пилу. 10а. Кров. 10б. Посмертні плями крові. 

10в. Сліди крові. 10г. Груп крові. 10г. Закріплення доказів з крові. 11. Во-

лосся. 12. Сліди запаху (слідчі собаки). 13. Сліди екскрементів. 14. Інші слі-

ди. 15. Сліди пломбів. 16а. Письмо і його сліди. 16б. Шифри, грипси. 17. Ци-

гани та їх знаки. 18. Сліди на мертвих. Закінчувався розділ невеликим підроз-

ділом — «План місця карного вчинку». 

Говорячи про застосування слідчих собак (п. 12), автор книги зазначав: 

«Одне, що може відвернути увагу собаки від запаху стеженої людини, — це 

запах сечовини сучки. Про це знає багато правопорушників, і тому вони на 

місці свого вчинку та на шляху втечі поливають землю сечовиною сучки. 

Проти цього борються поліційні органи в той спосіб, що до праці використо-

вують сучок, бо на них не діє сеча, ані їхня, ані сечовина псів» (с. 123).  

Завершував загальну частину Розділ VІІІ, який по обсягу був наймен-

шим і складався з двох підрозділів: 1. Карна реєстрація і 2. Памʼятевий порт-

рет. Щоб впізнати людину рекомендувалося описувати людину за такими 

критеріями: 1) ріст людини, напр. — великий, малий, середній; 2) форма ли-

ця і похилення, напр. — повздовжне лице, загнутий ніс, високе чоло; 3) колір 

волосся, напр., — рудий, чорний, блондин. Ріст людини поділявся на пʼять 

ступенів: 1) дуже малий — до 155 см; 2) малий — від 156 до164 см; 3) серед-

ній — від 165 до 170 см; 4) високий — від 171 до 176 см; і 5) дуже висо-

кий — більше 177 см. ( с. 140). 

Подрібна частина книги складалася с трьох розділів (ІХ–ХІ)., в яких 

висвітлювалася методика розслідування окремих видів злочинів. Так, Розділ ІХ 
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присвячувався вбивствам і мав такі підрозділи: 1. Смерть та пошкодження тіла. 

2. Самогубство. 3. Повішення. 4. Задушення. 5. Утоплення. 6. Постріл 7. Отру-

єння. 8. Смерть під колесами машини. 9. Смерть від ран. 10. Дітогубство. 

11. Викидиш (плодозгін). «Обговорюючи карні вчинки, повʼязані з життям та 

здоровʼям людини, — зауважував автор, — ми дуже часто опинимося на грані 

між криміналістикою й судовою медициною, що не входить в межу цього 

курсу. Проте, щоб краще зрозуміти предмет, будемо старатися все ж взяти з 

судової медицини ті відомості, що їх обовʼязково повинен знати кожний кри-

міналіст і які повинні бути інтегральною частиною криміналістики. Детальний 

розбір та аналізу й дослідження біологічних та анатомічно-патологічних про-

блем, звʼязаних з судово-медичними потребами та методи цієї праці виелі-

мінуємо з цього курсу, як матеріал, що переходить його межі» (с. 143–144). 

До Розділу Х входило два підрозділи і додаток. Перший підрозділ 

«Статеві карні злочини» поділявся на: а) садизм, б) мазохізм, в) фетишизм, 

г) ексгібіціонізм, д) некроманія, е) гомосексуалізм. Другий підрозділ мав на-

зву «Проституція», а в додатку автор звертав увагу читачів на ту обставину, 

що «в карних і цивільних процесах буває деколи потреба вияснити, чи дів-

чина до часу статевого стосунку з підсудним чи пізнаним ще не була ніким 

займана». При цьому він характеризував деякі властивості «дівочої пе-

ретинки» (с. 131–132). 

Останній заключний Розділ ХІ «Карні вчинки проти майна» був най-

більшим у книзі і складався з шести підрозділів: 1. Крадіж. 2. Слідство в 

справі крадежу. 3. Влом. 4. Ошуканство. 5. Пасерство і 6. Підпал. 

Заслуговує на увагу підрозділ «Крадіж», який поділявся на: а) кишень-

кові злодії, б) мешканеві злодії, в) крамничні злодії, г) готелеві злодії, д) ба-

гажеві злодії, є) горищеві злодії, є) підвальні крадежі, ж) обкрадання предме-

тів з вікон і балконів, 3) злодії клейнодів, і) крадіж велосипедів, ї) обкрадання 

скарбничок, й) домашній крадіж, ж) крадіж з забобону. 

Піл «мешканевими злодіями» автор розумів «…холоднокровних смі-

ливців, що чепурно вбрані, приготовлені на безліч викрутів, з течкою або ін-

шими предметами в руках, ідуть як ділові люди від мешкання до мешкання, 

шукаючи такого, в якому нікого немає. Вони дзвонять або стукають у двері, а 

колись хтось виходить, дуже чемно перепрошують за помилку, або за щось 

байдуже запитують» (с. 186). Цікава характеристика дається і «злодіям з 

клейнодів». Це дуже проворні й холоднокровні особи, які «здебільшого гарно 

одягаються, чепурні, вміють добре поводитися і справляють враження людей 

з доброго товариства. Ці злодії гарними автами або підводами підʼїжджають 

до магазину і в ньому крадуть, користаючи різних хитрощів. Не раз вони 

дуже вміло заміняють вкрадений предмет і на місці дорогого предмету зали-

шають маловартісний або фальшивий. Деколи вони причіпляють коштовну 

річ, яку їм дав купець оглянути, до ляди на куснику воску, а їх спільник, 

зайшовши до складу за якоюсь дрібницею, хоч би й жебраючи, забирає її 

з-під ляди» (с. 190–191). 
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Характеризуючи «крадіж з забобону» , Степан Пилипович писав, що «є 

злодії, що крадуть з забобону. Вони вірять, що вкрадене добро принесе їм 

щастя. З забобону крадуть всякі предмети та тварин: курей, собак, котів, по-

лотно і навіть шнурок, що на ньому повісився вішальник, або зброю, що нею 

самогубець вкоротив собі життя…» (с. 191–192). 

Говорячи про різні категорії злочинців, автор згадує і про малолітніх 

злодіїв, яких дорослі зловмисники використовують у своїх карних операціях. 

«Такого злодійчука, — пише Гик, — можна скрізь знайти на вулиці, в трам-

ваях, на базарі, на ярмарках, в поїзді…У них іноді крадіж і зухвалі вихват-

ки — це спорт, це пристрасть». При цьому зазначав, що в Америці до бо-

ротьби з такою пристрастю поліція використовує… «цю саму пристрасть. А 

саме, коли одні злодійчуки крали на станціях та виривали в жінок з рук тор-

бинки, інших таких самих дітлахів намовляли висліджувати цих перших і їм 

перешкоджати в злочинах. Розбудивши в дітей захоплення цією забавою в 

вишукуванні злодіїв, поліція мала дуже добрі результати» (с. 192). 

У підрозділі «Влом» автор підкреслював, що вивчати техніку вломів — 

дуже важлива справа, бо вони бувають не тільки при крадіжках, а також і при 

нападах, вбивствах, підпалах, пошкодженнях чужого майна тощо. Під «вло-

мом» він розумів «фізичне усунення перешкод, що охороняють якось добро: 

замків, дрючків, стін, залізних кас тощо» (с. 194). 

Досить змістовним і обʼємним був четвертий підрозділ «Ощуканство», 

суть якого автор характеризував таким чином — «це щоденне явище, яке по-

лягає в тому, що потерпілі люди в наслідок помилки некорисно розпоряджа-

ється майном, при чому причиною цього є те, що ошуканець призвів їх до 

помилки або використав помилку, блуд, в якому потерпіла людина знаходи-

лася. При цьому правопорушник вживає тільки хитрощі, щоб посідач якоїсь 

речі некорисно нею розпорядився» (с. 198–199). Іншими словами, мова йде 

про шахрайство. 

Далі в книзі давалася характеристика різним категоріям ошуканців: 

а) гохштаплери, б) інзератові ошуканства, в) ошукування селян, г) ошуканс-

тво золотими предметами, д) фальшування тварин, е) матримоніяльні ошу-

канства, є) ошуканці посадами, ж) ошуканства кіньми. 3) шулери, і) фальшу-

вання грошей, ї) фальшування документів і ж) фальшування печаток.  

Дамо пояснення деяким з цих категорій шахраїв. «Гохштаплери» — це 

правопорушники, які, маючи великопанські манери і гомінке прізвище, ви-

дають себе за заможних людей (графів, баронів, князів), входять в довіру до 

наївних осіб і «…роблять з ними найрізноманітніші трансакції» (с. 199). 

«Інзератові ошуканці» — це шахраї, які, користуючись тим, що редак-

ції часописів не беруть на себе відповідальність за анонімні оголошення, по-

дають до часописів оголошення, обдурюючи легковірних людей.  

«Матримоніяльні ошуканці» — це шлюбні аферисти, які видають себе 

за «…людей з визначного роду, з високою освітою та високим званням тощо 

й цим самим ошукують багатих дівчат, заручаються з ними й навіть одру-
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жуються, під усякими приводами 

беруть від них гроші, а пізніше цих 

жінок кидають. Деякі обманці для 

кращого успіху в своїй справі одя-

гаються ще в військові або полі-

ційні уніформи» (с. 201).  

У пʼятому підрозділі «Пасер-

ство» мова йшла про скупників 

краденого, тобто пасерів. Як зазна-

чав Степан Гик, з юридичної точки 

зору пасерства поділяють на на-

вмисні й ненавмисні, беручи в ос-

нову той факт, чи знав правопо-

рушник про те, що предмет має кримінальне походження, або «чи він, судячи 

за обставинами, повинен був в цьому догадатись». Найбільш небезпечним 

для суспільства, на думку автора, є пасер, який постійно займається цією 

карною справою, перетворивши її на джерело своїх прибутків (с. 209).  

В кінці книги наводився покажчик літератури, яка була використана 

при написанні підручника. Нараховував він 40 джерел, переважно німецьких 

і австрійських авторів. Серед них зустрічаються праці відомих вчених-

криміналістів, зокрема, А. Вейнгарта, Р. Гейдля, Г. Гросса, Е. Локара та ін.  

Зазначимо, що, працюючи в УВУ, доцент Гик одночасно навчався і на 

медичному факультеті Ельвангенського університету, який закінчив у 

1949 році. Два роки раніше в цьому навчальному закладі здобула ступінь ма-

гістра і його дружина. Отримавши диплом лікаря, Степан Пилипович деякий 

час керував медичною службою в м. Ельвангені, а його дружина була фарма-

цевткою. 

У квітні 1950 року у подружжя Гиків народилася донька Наталка, а в 

кінці того ж року вся сімʼя емігрувало до США. Спочатку вони жили в 

м. Джолієт (Joliet), де голова сімейства після двох років медичної практики 

склав нострифікаційні іспити, необхідні для визнання дипломів, отриманих в 

університетах інших країн. Незабаром посвідчення фахівця у галузі фармації 

отримала і Марія Гик. 

У 1957 році подружжя переїхало до м. Грігсвіл (Grigcville), штат Іллі-

нойс, де згодом у них народилася донька Софія. Отримавши ліцензію на при-

ватну медичну практику, вони відкрили медичні клініки у цьому місті та у м. 

Мередозії. Обіймаючи посаду директора і провідного лікаря клінік, Степан 

Гик також надавав послуги як судово-медичний радник і експерт. Його дру-

жина очолювала діагностичну лабораторію і завідувала відділом фармацев-

тики. Родина Гиків щедро жертвувала кошти на українські культурно-освітні 

проекти як у США, так і Німеччині. Зокрема, вони пожертвували 10 тис. до-

ларів на щорічні стипендії студентам та викладачам Українського вільного 

університету. 

 
С.П. Гик з дружиною.  
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4 лютого 1981 року Степан Пилипович Гик трагічно загинув у автомо-

більній катастрофі у місті, в якому прожив останні роки свого життя. Через 

три з половиною роки не стало і Марії Гик. Їх доньки Наталка та Софія про-

довжили лікарську династію, успадкувавши справу батьків [3–7]. 
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АВТОР ПЕРВОГО УКРАИНОЯЗЫЧНОГО УЧЕБНИКА «КРИМИНАЛИСТИКА» 

ДОКТОР ПРАВА — С. П. ГИК 

(к 105-летию с дня рождения)  

П. Д. Биленчук 

В. П. Колонюк 

В. Н. Чисников  

Рассмотрены жизненный путь и творческая деятельность украинского правоведа, 

доктора права, врача и мецената Степана Филипповича Гика (1912–1981), автора первого 

учебника криминалистики, который был издан на украинском языке в 1948 году для сту-

дентов-юристов Украинского свободного университета (УСУ) (г. Мюнхен, ФРГ). Дается 

общая характеристика этой малоизвестной современным специалистам труда. 

DOCTOR OF LAW S. P. HYK IS THE AUTHOR  

OF THE FIRST UKRAINIAN BOOK “CRIMINALISTICS”  

P. Bilenchuk 

V. Koloniuk 

V. Chysnikov 

It was considered the way of life and creative activity of the Ukrainian lawyer, Doctor of 

Law, doctor and philanthropist Stepan Pylypovych Hyk (1912–1981), the author of the first 

textbook of criminology, which was published in the Ukrainian language in 1948 for students of 

law of the Ukrainian Free University (Munich, Germany). It is given the general characteristic of 

this little-known book for up-to-date specialists. 
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кандидат юридичних наук,  

старший науковий співробітник, докторант  

Національна академія внутрішніх справ 

РОЗВИТОК КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ  

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

Розкрито розвиток судово-експертних установ Міністерства юстиції та експертно-

криміналістичних підрозділів Міністерства внутрішніх справ у другій половині ХХ сто-

ліття як основних субʼєктів судово-експертної діяльності в Україні. Показано координа-

цію та управління криміналістичними установами, їх структуру у різні часи, види експерт-

них досліджень. Встановлено, що хронологічними межами етапів розвитку криміналіс-

тичних установ в Україні були 1962–1963 та 1995–1998 роки. 

 

 

Зародження спеціальних знань при розслідуванні злочинів та загальний 

розвиток криміналістичних установ висвітлені у низці публікацій. Водночас, 

історія розвитку криміналістичних установ в Україні недостатньо досліджена 

у наукових джерелах. Окремі аспекти становлення експертних закладів орга-

нів внутрішніх справ та системи юстиції Росії і України розглядали: 

Р. С. Бєлкін, А. І. Вінберг, А. В. Іщенко, Н. І. Клименко, І. П. Красюк, 

І. Ф. Крилов, В. О. Коновалова, В. С. Кузьмічов, В. К. Лисиченко, Г. А. Ма-

тусовський, А. І. Миронов, П. П. Михайленко, Р. С. Мулукаєв, В. С. Пєчні-

ков, І. В. Пиріг, М. В. Салтевський, С. І. Тихенко, В. М. Чисніков, В. Ю. Ше-

пітько, І. М. Якимов, О. Н. Ярмиш та ін. Однак, комплекс питань щодо нор-

мативного регулювання судово-експертної діяльності, створення, розвитку та 

реформування органів боротьби із кримінальною злочинністю та діяльності 

криміналістичних установ в Україні у другій половині ХХ ст. фрагментарно 

розкрито у працях науковців. Спроба всебічно дослідити ці питання є метою 

даної статті. 

До криміналістичних установ України другої половини ХХ ст. відно-

сяться судово-експертні установи Міністерства юстиції та експертно-кримі-

налістичні підрозділи Міністерства внутрішніх справ (МВС). Експертні за-

клад функціонували у Міністерстві охорони здоровʼя, Міністерстві оборони, 

Службі безпеки України та деяких інших відомствам. Водночас, переважна 

більшість експертиз у кримінальних і цивільних справах виконувалася саме 

експертами системи юстиції і органів внутрішніх справ. 

Розвиток криміналістичних установ України до проголошення нею не-

залежності, в основному, повторював відповідні процеси, що відбувалися з 

таким ж установами Радянського Союзу. Експертні підрозділи органів вну-

трішніх справ в СРСР називалися науково-технічними, згодом — оператив-
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но-технічними, експертно-криміналістичними. Після 24 серпня 1991 р. орга-

ни боротьби зі злочинністю, в тому числі експертні заклади, почали перебу-

довуватися й розвиватися власним шляхом. Нині в Україні плідно функціо-

нують судово-експертні установи Міністерства юстиції та Експертна служба 

МВС, які у статті найменовано криміналістичними установами. 

На початку другої половини ХХ ст. координацію роботи науково-

технічних підрозділів в Українській РСР здійснював Науково-технічний від-

діл МВС Української РСР та Науково-дослідний інститут криміналістики Го-

ловного управління міліції СРСР; а криміналістичними установами системи 

юстиції в Україні опікувалося республіканське Міністерство юстиції та Все-

союзний науково-дослідний інститут судових експертиз. 

З 1944 р. плідно функціонували відновлені після Другої світової війни 

Київський, Харківський та Одеський науково-дослідні інститути судових 

експертиз. Експертно-криміналістичні підрозділи органів внутрішніх справ 

на початку 1950-х років представлені науково-технічними відділеннями та 

групами. У подальшому склалася така структура науково-технічних апаратів: 

1) науково-технічний відділ в МВС Української РСР; 2) науково-технічні 

відділи, відділення, науково-технічні групи в Управліннях міліції областей; 

3) науково-технічні (криміналістичні) лабораторії міських і районних відділів 

міліції.  

У 1960-х роках на виклики зростаючій кількості автотранспортних зло-

чинів в системі Міністерства юстиції СРСР створюються окремі відділи ав-

тотехнічних експертиз [1, с. 245]. Ці ж відділи створюються й в українських 

судово-експертних закладах. У 1974 р. для експертизи транспортних засобів 

після дорожньо-транспортних пригод створено міліцейську автотехнічну ла-

бораторію у Вінницькій області, яка стала першою такою в системі криміна-

лістичних підрозділів органів внутрішніх справ Української РСР. 

Розвиток хімічних досліджень у системі науково-технічних підрозділів 

органів внутрішніх справ обумовив відкриття у 1964 р. хімічної лабораторії з 

дослідження харчових і продовольчих продуктів в м. Харків. Харківські екс-

перти були піонерами цього напряму досліджень в органах внутрішніх справ 

СРСР. Незважаючи на надзвичайну актуальність досліджень продуктів хар-

чування, початок їх широкого впровадження у Російській Федерації та інших 

республіках Радянського Союзу розпочато лише наприкінці 1960-х років [2, 

c. 247–248]. 

У 1960 р. в Української РСР були прийняті важливі для судово-екс-

пертної діяльності — Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний ко-

декс та Закон «Про судоустрій Української РСР». 

У КПК Української РСР 1960 р. вперше отримав регламентацію інсти-

тут спеціалістів. Так, ст. 191 «Порядок проведення огляду» дозволяла слід-

чому запросити для участі в огляді спеціалістів, не заінтересованих в резуль-

татах справи. Новий КПК містив низку норм щодо використання спеціальних 

знань у кримінальному процесі.  

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 



  

519 

 

Українське законодавство 1960-х років істотно розширювало коло пи-

тань, для вирішення яких стало можливим застосовувати спеціальні знання, 

призначаючи експертизи. Це сприяло активізації роботи з удосконалення 

науково-технічних засобів, методик проведення судових експертиз. 

У березні 1962 р. вступило в силу нове Положення про науково-до-

слідні установи судової експертизи Міністерства юстиції Української РСР, 

відповідно до якого запроваджувалася нова структура інститутів [3, с. 171]. 

Наказом МВС у квітні 1963 р. затверджено нове Положення про науково-

технічні апарати [2, с. 215].  

Отже, з 1962–1963 років розпочався новий етап у розвитку криміналіс-

тичних установ УРСР, що полягав в оновленні їх функцій і структури.  

У цей час починає формуватися науково-експертна школа інститутів 

судових експертиз Міністерства юстиції [4, с. 524]. В криміналістичних уста-

новам активно проводилася науково-дослідна робота, що формувало наукові 

основи різних видів експертиз і методик їх проведення. В Україні головний 

внесок у цьому напрямі належав Л. Ю. Ароцкеру, 3. М. Соколовському, 

В. Г. Грузковій, М. В. Скорику, Б. Н. Єрмоленку, Є. М. Світлакову, М. Я. Се-

гаю, М. С. Брайніну, Т. Ф. Шарковій, М. М. Зюскіну, В. Є. Бергеру, Б. Р. Ки-

ричинському, І. Я. Фрідману [5, с. 39]. 

Основними видами судової експертизи, які проводяться у криміналіс-

тичних установах, були: криміналістичні експертизи (дактилоскопічна, по-

черкознавча, авторознавча, балістична, технічна експертиза документів, тра-

сологічна, фототехнічна і портретна), експертиза матеріалів, речовин та виро-

бів, товарознавча експертиза. Так, у 1965 р. у Харківському НДІСЕ досліджу-

валися такі обʼєкти: почеркознавчі (47 %), техніко-криміналістичні (36 %), 

біологічні (4,4 %), хімічні (3,5 %), дактилоскопічні (3,5 %), трасологічні (2,9 %), 

балістичні (2,7 %) [6, с. 57]. 

Поступово збільшується навантаження на криміналістичні установи 

щодо проведення експертиз. Зокрема, Одеська науково-дослідна лабораторія 

судових експертиз у 1956 р. виконала експертизи, кількість яких на 141 % 

була більшою, ніж у 1946 р., в 1966 р. — на 229 % [7, с. 67]. Протягом 1962 р. 

до Київського НДІСЕ надійшло 2166 експертиз, виконано — 2095; а у 

1970 р. — надійшло 3318, виконано — 3283 [8, с. 190, 196, 199]. Середній 

відсоток виконання судових експертиз Київським НДІСЕ з 1962 до 1970 ро-

ків становив — 97,5 %.  

Якщо у 1949 р. експерти-криміналісти органів міліції України виконали 

4998 криміналістичних досліджень, то в 1953 р. кількість виконаних експер-

тиз становила 5018 [2, с. 167].  

Влітку 1970 р. науково-технічні апарати органів внутрішніх справ було 

обʼєднано з підрозділами оперативної техніки і звʼязку. На центральному рів-

ні утворюється Оперативно-технічне управління МВС Української РСР. На 

обласному, міському, районному рівнях утворюються оперативно-технічні 

відділи, відділення, оперативно-технічні лабораторії. Науково-технічні апа-
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рати втрачають самостійність і стають складовими оперативно-технічних 

підрозділів. Вони стали принципово новими в системі органів внутрішніх 

справ. До їх обовʼязків, окрім проведення експертиз, виїздів на огляди місця 

події, участі у проведенні слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, до-

далося: встановлення телефонного і радіозвʼязку, обслуговування мереж та 

відповідний ремонт; постачання органів внутрішніх справ оперативною тех-

нікою, навчання користування нею, профілактичний ремонт та ін. [9, c. 62]. 

Здійснена реорганізація мала в цілому негативні наслідки для діяльності екс-

пертів-криміналістів. Вона здійснила формальну уніфікацію структури служб 

і підрозділів міліції на всіх рівнях. Про її недоцільність свідчили серйозні 

проблеми, що на той час вже накопичилися в діяльності криміналістичних 

підрозділів міліції Російської Федерації за попередній шестирічний період їх 

перебування у складі оперативно-технічних апаратів [2, с. 300]. 

У 1979 р. утворилося самостійне Експертно-криміналістичне управлін-

ня МВС СРСР, у 1981 р. — Експертно-криміналістичне управління МВС Ук-

раїнської РСР. Організація самостійної експертно-криміналістичної служби 

створювала передумови для покращення використання наукових методів і 

технічних засобів у боротьбі зі злочинністю, сприяла поширенню криміна-

лістичних знань в експертній діяльності органів внутрішніх справ. 

Незважаючи на постійні зміни організаційної структури МВС, у 1982 р. 

працівники експертно-криміналістичних підрозділів взяли участь у прове-

денні 49 111 оперативно-розшукових заходів, виконали 6822 дослідження, 

що сприяло встановленню 13 178 осіб, причетних до вчинення злочинів. З 

використанням дактилоскопічних картотек було розкрито 2158 злочинів, 

встановлено особи 2117 злочинців. У 1982 р. експерти органів внутрішніх 

справ виконали 25 724 експертизи [2, с. 417].  

Криміналістичні установи проводили всі види криміналістичних, судо-

во-хімічних, судово-біологічних, автотехнічних експертиз, їх працівники час-

то виступали в ролі спеціалістів при проведенні слідчих дій. 

У середині 1980-х років у практику діяльності експертно-криміналіс-

тичних підрозділів починають упроваджуватися одорологічні дослідження. 

Ідея використання запахових слідів людини для вирішення ідентифікаційних 

завдань належить професору А. І. Вінбергу, під керівництвом якого ще у 

1964 р. було розроблено методику проведення одорологічної експертизи. У 

Радянському Союзі перша лабораторія криміналістичної одорології була 

відкрита наприкінці 1976 р. в системі МВС Латвійської PCP. Організатором 

першої одорологічної лабораторії в системі органів внутрішніх справ був 

Г. М. Комарецький, який працював на посаді старшого експерта в Управлінні 

міліції Житомирської області. У 1986 р. створена і почала функціонувати 

одорологічна лабораторія Управління міліції Вінницької області. За допо-

могою вилучених з місць подій запахових слідів тільки за три місяці 1986 р. 

було розкрито 6 крадіжок з магазинів і квартир громадян, вчинених на тери-

торії області [2, с. 463]. 
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У 1980-х роках у Київському НДІСЕ було розроблено і впроваджено в 

експертну практику лазерні методи дослідження, а також методику нового 

виду судової експертизи — відеофонографічної. Вже у 1989 р. в інституті 

створено лабораторію лазерних методів дослідження речових доказів, яка 

згодом перетворилася на лабораторію судової фоноскопії і лазерних дослі-

джень. Методика використання лазерів у судових експертизах викладена у 

книзі «Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах» [10]. 

У 1988 р. експертами органів внутрішніх справ виконано 52 683 екс-

пертизи. Із загальної кількості виконаних експертиз 29 030 становили дакти-

лоскопічні, 7854 — трасологічні, 4370 — почерку і документів, 1502 — ба-

лістичні, 2504 — холодної зброї, 6045 — фізико-хімічних, 74 — біологічних, 

1172 — автотехнічних [2, с. 450].  

Після розпаду СРСР та здобуття Україною незалежності система експерт-

них установ зазнала певних труднощів у своїй діяльності — низький рівень фі-

нансування з державного бюджету, організаційні, нормативно-правові пробле-

ми та ін. Міністерство юстиції України доклало чимало зусиль, щоб не лише 

зберегти українські криміналістичні установи та забезпечити їх фінансування, а 

й розширити мережу таких установ, збільшити їх фінансування. Починаючи з 

1991 р., Міністерство юстиції спрямовує і координує діяльність криміналіс-

тичних установ, які належать до сфери його управління та підпорядкованих 

іншим центральним органам виконавчої влади, у тому числі й МВС. 

Станом на початок 1991 р. експертно-криміналістична служба МВС 

України складалася з Експертно-криміналістичного управління, 26 експерт-

но-криміналістичних відділів обласних управлінь міліції областей і м. Києва, 

трьох експертно-криміналістичних відділів міських управлінь міліції, 38 від-

ділень міських відділів міліції і 477 експертно-криміналістичних лабораторій 

районних відділів міліції [2, с. 495]. 

У 1992 р. створено Криміналістичний центр. Його працівники обслуго-

вували всю територію держави, у складі слідчо-оперативних груп брали 

участь у розкритті тяжких і резонансних злочинів, виконували найбільш 

складні експертні дослідження. У центрі створено республіканські криміна-

лістичні обліки, зокрема кулегільзотеки, колекції підроблених грошей, слідів 

рук, злому, взуття та ін. [11, с. 35]. 

Криміналістичні установи системи юстиції здійснювали такі експерти-

зи: 1) усі види криміналістичних; 2) економічні; 3) товарознавчі; 4) технічні 

(пожежно-технічні, автотехнічні, будівельні); 5) технологічні; 6) експертизи 

матеріалів, речовин і виробів, зокрема наркотичних речовин, металів та спла-

вів, фарб і лаків, пально-мастильних матеріалів; 7) фармацевтичні та фарма-

кологічні; 8) харчових продуктів; 9) ґрунтознавчі та судово-біологічні — 

тільки обʼєктів рослинного (листя, стебел, кори, плодів, насіння) і синтетич-

ного походження; тваринного походження (пірʼя, вовни, луски); продукти 

переробки рослинних та тваринних матеріалів; продукти життєдіяльності 

(меду, смоли); 10) психологічні [5, с. 41].  
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Експертно-криміналістичні підрозділи МВС України здійснювали всі 

види криміналістичних експертиз, а також деякі інші види судових експер-

тиз, характерних для експертних установ Міністерства юстиції України. До 

складу базової криміналістичної лабораторії органу внутрішніх справ входи-

ли: група дослідження матеріалів, речовин і виробів; лабораторія біологічних 

досліджень; лабораторія пожежно-технічних досліджень; група автотехніч-

них досліджень; лабораторія вибухотехнічних досліджень; лабораторія до-

слідження харчових продуктів. 

25 лютого 1994 р. приймається основний нормативний документ у га-

лузі судово-експертної діяльності — Закон України «Про судову експерти-

зу». У 1995 р. для забезпечення потреб у судових експертизах у західному та 

східному регіоні України створено Львівський та Донецький науково-

дослідні інститути судових експертиз.  

Після прийняття нового закону про судову експертизу, у 1995 р. в ро-

боті українських судово-експертних установ Міністерства юстиції відбулися 

суттєві зміни, що свідчить про новий етап у розвитку цих криміналістичних 

закладів.  

З 1994 р. у всіх обласних управліннях міліції створюються фоноскопіч-

ні лабораторії. Початок впровадження фоноскопічних досліджень було зумо-

влено поширенням надходження до органів внутрішніх справ анонімних по-

відомлень про закладення вибухових пристроїв у приміщення та транспортні 

засоби, які в окремих випадках підтверджувалися. 

Відповідно до потреб практики розслідування злочинів, вчинених із за-

стосуванням вибухових пристроїв, у 1995 р. при експертно-криміналістичних 

установах створено вибухотехнічні служби. На вибухотехнічні підрозділи 

органів внутрішніх справ покладено завдання: пошук, обстеження, транспор-

тування, знешкодження та знищення вибухових речовин і вибухових при-

строїв; техніко-криміналістичне забезпечення оперативно-розшукових захо-

дів і слідчих дій, повʼязаних з вилученням з незаконного обігу вибухових ре-

човин та вибухових пристроїв; участь експертів-вибухотехніків як спеціаліс-

тів в огляді місць подій, повʼязаних з вибухами і загрозами вибухів, фіксація 

й вилучення речових доказів; проведення судових вибухотехнічних експер-

тиз зарядів вибухових речовин, вибухових пристроїв і залишків вибухових 

пристроїв. У 1995 р. співробітники вибухотехнічних підрозділів здійснили 

430 оглядів місць подій за фактом вибуху або повідомлення про загрозу ви-

буху, знешкодили 124 саморобних вибухових пристрої, 7054 одиниць боє-

припасів, провели 635 вибухотехнічних експертиз і 429 досліджень [2, с. 546]. 

У 1998 р. створено центральний орган у системі експертно-криміналіс-

тичних підрозділів органів внутрішніх справ — Державний науково-дослід-

ний експертно-криміналістичний центр МВС України. Створення Держаного 

криміналістичного центру поклало початок послідовним якісним перетво-

ренням, результатом яких стала побудова чіткої системи техніко-криміна-

лістичного і судово-експертного забезпечення діяльності органів внутрішніх 
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справ із запобігання, виявлення, розкриття та розслідування злочинів, інших 

правопорушень [12, с. 5]. У 2000 р. утворено Експертну службу МВС Укра-

їни як систему експертних підрозділів, до якої увійшли: Державний науково-

дослідний експертно-криміналістичний центр МВС та науково-дослідні 

експертно-криміналістичні центри в областях і на транспорті. 

У 2002 р. в системі Міністерства юстиції України функціонували сім 

науково-дослідних інститутів судових експертиз: Дніпропетровський, До-

нецький, Київський, Кримський, Львівський, Одеський, Харківський і два-

надцять їх відділень: Вінницьке, Волинське, Кіровоградське, Луганське, Ми-

колаївське, Полтавське, Севастопольське, Сумське, Тернопільське, Херсон-

ське, Черкаське, Чернігівське. 

Із набуттям Україною незалежності розпочалося оновлення норматив-

но-правової бази щодо здійснення судово-експертної діяльності. Приймаєть-

ся Закон «Про судову експертизу», затверджується Положення про держав-

ний реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких 

структур та громадян, Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та 

атестації судових експертів, Положення про кваліфікаційні класи судових 

експертів. Наказами МВС України приймаються нові Положення про діяль-

ність експертно-криміналістичних підрозділів, Положення про експертно-

кваліфікаційну комісію МВС України, Положення про Реєстр атестованих 

експертів Експертної служби МВС України та ін. Експертна служба органі-

зовує роботу експертно-кваліфікаційної комісії МВС щодо надання особам 

кваліфікації судового експерта та дозволу на проведення експертиз, дослі-

джень, вибухотехнічних робіт.  

Для ефективного здійснення судово-експертної діяльності вагомим до-

сягненням стало затвердження у 1998 р. Інструкції про призначення та про-

ведення судових експертиз та експертних досліджень. 

Удосконалюється й науково-методичне забезпечення судової експерти-

зи: у 1994 р. при Міністерстві юстиції України створено Координаційну раду 

з проблем судової експертизи; у 2000 р. — Науково-консультативну та мето-

дичну раду з проблем судової експертизи. З 1998 р. функцію науково-

методичного центру експертно-криміналістичних підрозділів органів вну-

трішніх справ здійснював Державний експертно-криміналістичний науково-

дослідний центр, безпосередньо підпорядкований Міністру внутрішніх справ 

України. У подальшому в головній міліцейській установі створено Коорди-

наційно-методичну раду для вдосконалення організації, підвищення ефек-

тивності та якості науково-експертної, нормативно-методичної діяльності, 

впровадження нових видів судових експертних, збільшення обсягів і видів 

експертних досліджень. 

В українських криміналістичних установах з самого початку їх засну-

вання працювали відомі вчені та фахівці, які не лише проводили експертизи, 

але й розроблювали нові методи і методики дослідження речових доказів, 

виходячи з потреб слідчої практики. Молоді фахівці поєднували експертну 
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роботу з проведенням науково-дослідних робіт, в результаті чого готували та 

успішно захищали кандидатські та докторські дисертації. Наприклад, до 

таких працівників Київського НДІСЕ належать: кандидат юридичних та тех-

нічних наук М. М. Зюскін, кандидат юридичних наук Б. Р. Киричинський, 

кандидат біологічних наук Т. Г. Бордонос, кандидат хімічних наук Т. Г. Ба-

рабаш, кандидат юридичних наук О. Ю. Брайчевська та ін. У Харківському 

НДІСЕ професори М. М. Бокаріус, В. П. Колмаков, М. В. Салтевський під-

готували багато експертів — кандидатів наук з числа молодих фахівців 

інституту. Директор Одеської науково-дослідної лабораторії Т. Ф. Шаркова у 

1958 р. захистила кандидатську дисертації з юридичних наук.  

Працівники криміналістичних установ захищали дисертації, у яких ви-

кладали основні положення власних науково-дослідних досліджень у галузі 

криміналістики та судової експертизи. У другій половині ХХ ст. на рівні док-

торських дисертацій їх наукові роботи присвячувалися таким важливим у бо-

ротьбі зі злочинністю питанням: теорії і методиці ідентифікації (М. Я. Сегай, 

1971), основам трасологічної ідентифікації (Г. Л. Грановський, 1968), групо-

фікації обʼєктів в судовій експертизі (М. В. Салтевський, 1969); криміналіс-

тичних методів у судовому розгляді (Л. Ю. Ароцкер, 1965); використання 

спеціальних знань при встановленні причинного звʼязку (З. М. Соколовсь-

кий, 1968); природи, структури та оптимізації використання криміналістич-

них знань (Н. І. Клименко, 1994); методики дослідження документів (В. К. Ли-

сиченко, 1974); судово-експертної профілактики (І. Я. Фрідман, 1974). 

Фахівці-експерти своїми працями сформували основи методології су-

дової ідентифікації та внесли вклад у розвиток судової експертології як науки 

про закономірності й методологію формування судових експертиз. 

Експерти-криміналісти перші в Україні беруться за впровадження в 

експертну практику методу молекулярно-генетичної ідентифікації. Успіх у 

цій роботі забезпечується завдяки ініціативі та наполегливості Н. М. Дя-

ченко. У 1993 р. керівництво МВС України прийняло рішення щодо ство-

рення лабораторії молекулярно-генетичної експертизи [13]. За перші два ро-

ки роботи лабораторії ДНК-аналізу (1994–1995 pp.) було виконано понад 60 

експертиз і досліджено більше 300 обʼєктів [2, с. 524]. 

Після набуття Україною незалежності збільшується кількість наукових 

заходів, що ініціюють та проводять криміналістичні установи, це, у свою 

чергу, забезпечує подальше поширення криміналістичних знань серед праців-

ників низки правоохоронних органів і суддів, які брали участь в конференці-

ях, семінарах, засіданнях «круглих столів», тощо. 

Значну роль у поширенні криміналістичних знань у другій половині 

ХХ ст. та у подальшому, відіграли періодичні видання, засновані українсь-

кими криміналістичними установами, а саме: «Криминалистика и судебная 

экспертиза», «Криміналіст», «Эксперная практика», «Практика криминалис-

тической экспертизы Харьковского научно-исследовательского института 

судебной экспертизы», «Теорія та практика судової експертизи і криміналіс-
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тики», «Криміналістичний вісник», а також збірники конференцій, засідань 

«круглих столів», тощо. 

З набуттям незалежності мережа експертних установ в Україні почала 

оснащуватися новим мікроскопічним і фотографічним обладнанням, ство-

рюються спеціальні прилади для криміналістичних досліджень, виникають 

нові види експертних досліджень: ДНК-аналіз, експертиза голографічних за-

хисних елементів та їх друкарських форм, мистецтвознавча, фотопортретна, 

одорологічна, компʼютерно-технічна, вибухотехнічна, ентомологічна експер-

тиза, лінгвістична експертиза усного мовлення, експертиза телекомунікацій-

них систем та засобів, судово-акустичні експертизи та ін. 

Вперше в системі судово-експертних установ за результатами науково-

дослідної роботи встановлюється час заселення трупу комахами з метою ви-

значення моменту настання смерті (ентомологічна експертиза). Таких екс-

пертиз у Харківському НДІСЕ у 1992 р. проведено понад 30 [14, с. 43–44]. У 

2000 р. вперше в Україні працівниками цього інституту розроблені методичні 

основи експертизи стану доріг, дорожніх умов на місці дорожньо-транспорт-

них пригод, які впроваджено в експертну практику. При цьому встановлю-

валася відповідність техніко-експлуатаційних показників доріг нормативним 

параметрам, визначалися геометричні показники доріг та їх елементів. 

Таким чином, підводячи підсумки викладеного матеріалу, зазначимо, 

що у другій половині ХХ ст. хронологічними межами етапів розвитку україн-

ських криміналістичних установ були 1962–1963 та 1995–1998 роки. У 

1962 р. відповідно до прийнятого КПК Української РСР, оновлених Поло-

жень про криміналістичні установи, інших законодавчих та підзаконних актів 

по новому регулюється судово-експертна діяльність. У 1995 р. після прий-

няття Закону України «Про судову експертизу» затверджується структура 

криміналістичних установ України, проведення судових експертиз набуває 

нових форм й організаційних основ, які існують на сучасному етапі, створю-

ються головні експертно-координаційні органи. 

Особливістю розвитку експертно-криміналістичних підрозділів органів 

внутрішніх справ України у другій половині ХХ ст. був їх нерозривний 

звʼязок і залежність від організаційно-структурних змін системи МВС. У 

звʼязку з численними реформами та організаційно-штатними заходами екс-

пертно-криміналістичні підрозділи часто змінювали структуру, чисельність, 

підпорядкування, обʼєднувалися з іншими підрозділами органів внутрішніх 

справ, виконували не притаманні для них функції. Ми вважаємо, що такі змі-

ни негативно впливали на розвиток експертно-криміналістичної діяльності 

органів внутрішніх справ України, гальмували її.  

Система криміналістичних установ України, яка склалася наприкінці 

ХХ ст., повною мірою відповідала розвитку судової експертизи і криміналіс-

тики й ефективному впровадженню науково-технічних методів та засобів в 

експертну діяльність. Тепер криміналістичні установи забезпечують техніко-

криміналістичне супроводження слідчих (розшукових) дій, у першу чергу, 
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огляду місця події, виконання експертиз і досліджень, застосовують науково-

технічні засоби у діяльності з розкриття та запобігання злочинам, ведуть 

криміналістичні обліки. 
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РАЗВИТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УКРАИНЕ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

В. В. Юсупов 

В статье раскрыты основные этапы развития судебно-экспертных учреждений Ми-

нистерства юстиции и экспертно-криминалистических подразделений Министерства 

внутренних дел во второй половине ХХ века как основных субъектов судебно-экспертной 

деятельности в Украине.  

Отмечено, что в 1960 г. после принятия Уголовного кодекса, Уголовно-процессу-

ального кодекса и Закона «О судоустройстве Украинской ССР» существенно расшири-

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62. 
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лись возможности использования специальных знаний. Это обусловило изменения в 

организации деятельности криминалистических учреждений Украинской ССР. 

Рассмотрены виды судебной экспертизы, проводимые в криминалистических 

учреждениях в разное время. Сделан акцент на новаторстве украинских экспертов по вне-

дрению в практику химических исследований пищевых продуктов, одорологических 

исследований, лазерных методов исследований вещественных доказательств, молекуляр-

но-генетической экспертизы ДНК-профилей. Прослежены моменты создания автотехни-

ческих и фоноскопических лабораторий, взрывотехнических подразделений. 

Проанализированы основные нормативные акты в сфере судебно-экспертной дея-

тельности после провозглашения Украиной независимости в 1991 г. Вследствие принятия 

Закона Украины «О судебной экспертизе» (1994 г.) была расширена сеть экспертных 

учреждений Министерства юстиции, в последствии создана Экспертная служба Минис-

терства внутренних дел. 

Отмечены персоналии украинских экспертов, сделавших значительный вклад в раз-

витие судебной экспертизы и криминалистической науки во второй половине ХХ века: 

Л. Е. Ароцкер, Н. Н. Бокариус, Г. Л. Грановский, Н. И. Клименко, В. П. Колмаков, 

В. К. Лисиченко, М. В. Салтевский, М. Я. Сегай, З. М. Соколовский, И. Я. Фридман. 

Установлено, что во второй половине ХХ века хронологическими границами эта-

пов развития украинских криминалистических учреждений были 1962–1963 и 1995–1998 

годы, что связано с принятием законов и других нормативных актов, по-новому регулиро-

вавших судебно-экспертную деятельность в Украине.  

DEVELOPMENT OF FORENSIC INSTITUTIONS IN UKRAINE  

IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY 

V. Yusupov 

The article reveals the main stages of the development of the forensic institutions of the 

Ministry of Justice and forensic subdivisions of the Ministry of Internal Affairs in the second 

half of the 20th century as the main subjects of forensic activity in Ukraine. 

It is noted that in 1960, after the adoption of the Criminal Code, the Code of Criminal 

Procedure and the Law “On the Judiciary of the Ukrainian SSR”, opportunities for using special 

knowledge were significantly expanded. It led to changes in the organization of activities of 

forensic institutions of the Ukrainian SSR. 

The article reveals the main stages of the development of the forensic institutions of the 

Ministry of Justice and expert-criminalistics subdivisions of the Ministry of Internal Affairs in 

the second half of the 20th century as the main subjects of forensic expert activity in Ukraine. 

It is noted that in 1960, after the adoption of the Criminal Code, the Code of Criminal Procedure 

and the Law “On the Judiciary of the Ukrainian SSR”, the opportunities for using special 

knowledge were significantly expanded. This led to changes in the organization of activities of 

criminalistics institutions of the Ukrainian SSR. 

The types of forensic examinations conducted in forensic institutions at different times 

are considered. The emphasis was placed on the innovation of Ukrainian experts in the 

introduction of food products, orological research, laser methods for investigating physical 

evidence, and molecular genetic examination of DNA profiles in the practice of chemical 

research. The moments of creation of auto technical and phonoscopic laboratories, explosion 

engineering divisions were traced. 

The main regulations in the field of forensic expert activity were analyzed after Ukraine 

proclaimed its independence in 1991. Following the adoption of the Law of Ukraine “On 

Forensic Expertise” (1994), the network of expert institutions of the Ministry of Justice, later the 

Forensic Service of the Ministry of Internal Affairs was established. 

Розділ 14. Історія криміналістики та судової експертизи
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The personalities of Ukrainian experts who made a significant contribution to the 

development of forensic science and criminal science in the second half of the twentieth century 

were noted: L.E. Arotsker, N.N. Bokarius, G.L. Granovskyi, N.I. Klimenko, V.P. Kolmakov, 

V.K. Lisichenko, M.V. Saltevskyi, M.Y. Segay, Z.M. Sokolovskyi, I.Y. Fridman. 

It is established that in the second half of the 20th century the chronological boundaries of 

the stages of development of Ukrainian criminalistics institutions were 1962–1963 and 1995–

1998, which is connected with the adoption of laws and other normative acts that regulated 

judicial and expert activities in Ukraine in a new way. 

Криміналістика і судова експертиза. Вип. 62.
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Вимоги до тематики, структури та оформлення статей, 

які надаються до публікації у збірнику 

«КРИМІНАЛІСТИКА І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА» 

Міжвідомчий науково-практичний збірник «КРИМІНАЛІСТИКА І 

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА» — вітчизняне, наукове, юридичне, інформаційне 

видання, включене до Переліку наукових фахових видань України, що вида-

ється один раз на рік, друкується змішаними мовами: українською, російсь-

кою, англійською та розповсюджується на території держави та за кордоном. 

Видання розраховане на судових експертів, слідчих, суддів, викладачів і сту-

дентів юридичних та медичних ВУЗів. 

Тематика, структура та оформлення статей до збірника повинні відпо-

відати вимогам нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки Укра-

їни та відповідним стандартам. 

Загальні вимоги 

Статті, які направляються до редколегії збірника, мають відповідати 

його профілю в межах наступних започаткованих розділів: 

– загальнотеоретичні питання кримінального процесу, криміналістики

та судової експертизи; 

– питання тактики та методики розслідування злочинів, криміналістич-

на техніка; 

– судова експертиза: наукові розробки у галузі експертних досліджень,

технології, методики та методи судових експертиз; 

– використання результатів наукових розробок та практичних напра-

цювань при проведенні судових експертиз; 

– оглядова інформація зарубіжної практики у галузі судової експертизи.

До збірника можуть включатися й інші розділи, що визначається редколегією. 

Редколегією приймаються до розгляду статті, які мають новизну та такі 

елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її звʼязок із важли-

вими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і 

публікацій, в яких започатковано розвʼязання даної проблеми, котрим при-

свячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдан-

ня); виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; висновки і перспективи подальшого розвитку та вдо-

сконалення положень кримінального процесу, криміналістики, судової екс-

пертизи та оперативно-розшукової діяльності. 

Автори несуть відповідальність за відбір та точність наведених фактів, 

цифр, цитат, правових відомостей, імен та іншої інформації; за зміст в мате-

ріалах даних, які не можуть бути опублікованими у відкритих виданнях; за 

надання до редакції матеріалу, що вже був опублікований раніше в інших ви-

даннях або прийнятий ними до друку. Автори також гарантують відсутність 

у статтях нецитованих запозичень з Інтернету та інших джерел. 
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Усі матеріали, які не відповідають цим вимогам, не розглядаються. На-

дані матеріали не повертаються. 

Статті надаються з рецензіями та витягами з протоколів засідань вче-

них рад, кафедр, лабораторій тощо з рекомендацією до публікації. 

Редакційна колегія здійснює зовнішнє рецензування статей, які надій-

шли для розгляду на предмет їх публікації та залишає за собою право відбору 

матеріалів для збірника без письмового пояснення причин їх відхилення. 

Статті докторів наук не рецензуються. 

Редакційна колегія залишає за собою право внесення редакційних пра-

вок без участі авторів без зміни суті матеріалу.  

В одному випуску збірника може бути опубліковано не більше двох 

статей одного автора: одна — з одноосібним авторством, друга — у співав-

торстві або дві статті у співавторстві. 

У збірнику можуть бути опубліковані матеріали з точкою зору автора 

(авторів), яку не поділяють члени редколегії. 

Структура та правила оформлення статей 

При підготовці матеріалів для публікації в збірнику авторам необхідно 

дотримуватися наступних вимог: 

1. Тексти статей українською або російською мовою подаються з ано-

таціями та резюме на російській, українській та англійській мовах, оформ-

люються в текстовому редакторі Microsoft Word (2003–2007).  

2. Статті надсилаються у 2-х примірниках мовою оригіналу разом з

електронними копіями і окремими додатковими електронними файлами таб-

лиць у форматі Word (за наявності), надруковані на аркуші формату А4, 

шрифтом — Times New Roman, з полями: по верхньому та нижньому краю 

аркуша 20 мм, з правого краю аркуша — 10 мм, з лівого — 30 мм, кегль 14, 

міжстроковий інтервал — 1,5. 

3. Стаття починається з УДК (індекс за Універсальною десятковою

класифікацією), який розташовується у лівому куті аркушу. 

Нижче на 1 рядок по центру аркушу вказуються такі відомості: ініціа-

ли, прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів), посада та міс-

це роботи з одинарним міжрядковим інтервалом, шрифт Times New Roman, 

жирний, кегель 14. Назва організації — набирається з нового рядка шрифтом 

Times New Roman, кегель 14, вирівнюються по центру рядка. 

4. Далі посередині вказується назва статті, яка розміщується на 1 рядок

нижче назви організації, прописним шрифтом Times New Roman, жирний, 

кегель 14, з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по центру. 

5. Під назвою друкується анотація — стисла характеристика змісту

статті обʼємом 5-7 строк. Після анотації вміщуються ключові слова, яких по-

винно бути не менше 3-х та не більше 10-ти. За анотацією слідує текст статті, 

після якого розміщуються резюме — виклад суті статті з висновками — на 

російській (якщо стаття виконана українською мовою) або на українській 
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(якщо стаття виконана російською мовою) та на англійській мовах обʼємом 

250–300 слів. 

Анотація, ключові слова та резюме розміщуються через один інтервал, 

виконуються шрифтом Times New Roman, кеглем — 12, (аннотація — курси-

вом) через один інтервал. Назва статті та анотація викладаються на мові, 

якою написана стаття. 

Такі ж кегель і інтервал застосовуються при оформленні таблиць, під-

писів під рисунками. Використання інших шрифтів не допускається. 

6. Зноски по тексту повинні мати наскрізну нумерацію та оформлюва-

тися за допомогою графічного редактору Microsoft Word через меню: «Встав-

ка» => «Ссылка» => «Сноска». 

7. Математичні формули в тексті виконуються тільки за допомогою ре-

дактора математичних формул Microsoft Equation (Microsoft Word). Літери 

грецького алфавіту за текстом повинні бути стандартними символами шриф-

ту Symbol. Використання для таких цілей обʼєктів Microsoft Equation не до-

пускається. Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 

5/6 ширини рядка. 

8. Блок-схеми виконуються за допомогою редактора діаграм Microsoft

Graph (Microsoft Word). Діаграми та графіки виконуються тільки за допомо-

гою Microsoft Excel. При цьому, крім файлу з текстом статті, до якого вміще-

но відповідну діаграму (графік), обовʼязково надається файл Microsoft Excel. 

9. Растрові ілюстрації (скановані рисунки, фотографії тощо), які знахо-

дяться в текстах статей також потрібно надавати окремо в форматі PDF або 

на окремих аркушах. Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташо-

вувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині, з аб-

зацного відступу 1,25 см. 

10. У разі використання у тексті таблиць розташовувати їх необхідно за

текстом, причому їх ширина повинна бути на 1 см. менша, ніж ширина рядка. 

Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1.), вирівнюючи по 

правому краю, під якими розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру. 

11. Обʼєкти, зазначені в п.п. 6–8 повинні розміщуватися в статтях без

обтікання текстом. Не потрібно використовувати вставки обʼєктів в окрему 

рамку або поверх тексту. 

12. При оформленні ілюстративних матеріалів авторам статей слід вра-

ховувати, що вони подаються як у чорно-білому, так і в кольоровому варіан-

тах форматом А5. 

13. Підкреслювання в текстах статей використовувати не бажано, слід

користуватися курсивом або відділяти частини тексту за допомогою довгих 

тире (—), цифр. Правильно використовувати короткі тире (–), дефіс (-) та 

тільки типографські лапки («…»). 

14. Наприкінці тексту статті, надається «Перелік посилань» через один

інтервал від останнього рядка шрифтом Times New Roman з одинарним між-

рядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.  
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Нижче, через один інтервал від останньої строчки нижнього рядка лі-

тератури викладається резюме статті двома мовами: російською (коли текст 

статті виконано українською) або навпаки, українською (коли текст виконано 

російською мовою) та англійською. Виконується резюме шрифтом Times 

New Roman, кегель — 12, одинарний інтервал.  

15. Сторінки у рукопису не нумеруються. Слова у рукописі відокрем-

люються одне від одного одним пробілом. Не припустимо форматування 

(розміщення по центру, створювання відступів) тексту й рисунків за допомо-

гою множинних пробілів. 

16. Після крапки, коми та інших розділових знаків завжди ставиться

пробіл, у тому числі після та між ініціалами, після та між скороченнями в 

списку літератури. Пробіл також завжди ставиться між цифрою та позначен-

ням, наприклад: «5 см». 

17. При використанні в тексті спеціальних символів (×, ±, ÷, ∑, ≤, ≈ та

ін.) необхідно використовуйте шрифти Times New Roman: «Вставка» => 

«Символ» або «Вставка» => «Специальные знаки». 

18. Бібліографічний опис видань подається загальним списком в кінці

рукопису й складається згідно стандартів: ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання», ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила 

складання» та ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліо-

графічному описі : загальні вимоги та правила». 

19. При посиланні на конкретний документ або цитуванні його у тексті

наукової роботи, у квадратних дужках наводиться номер, який відповідає 

номеру у «Списку використаних джерел», або номер та сторінки, наприклад: 

[12], [27] або [12, с. 5–6], [27, с. 61]. 

Посилання на неопубліковані праці не допускається. 
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ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

УДК 343.98 

О. П. Фокін  

кандидат юридичних наук, 

провідний науковий співробітник 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СИСТЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ: 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

У статті на підставі аналізу положень теорії доказового права, зокрема методо-

логії судової ідентифікації, проаналізовано процесуальну та не процесуальну її форми. За 

результатами аналізу надані пропозиції до чинного Кримінального процесуального кодек-

су України 

У своєму введенні до криміналістики Потапов С. М. відзначав, що пре-

дметом криміналістичного дослідження є всякого роду обʼєктивно-реальні 

факти живої дійсності, які, відповідно до положень теорії доказового права, 

можуть бути судовими доказами (тобто процесуальними джерелами судового 

доказу тотожності — прим. наша), які встановлюються за допомогою систе-

ми методів криміналістики, зокрема спеціального методу криміналістичного 

дослідження — методу ідентифікації [1, с. 23] ... 

(8–12 стор.) 

… У звʼязку із зазначеним, для надання процесуального статусу доказів

фактичним даним, отриманим за допомогою системи криміналістичної ре-

єстрації, нами пропонується внесення доповнень до переліку процесуальних 

джерел доказів, визначених ч. 2 ст. 84 «Докази» КПКУ, з викладенням її (ч. 2 

ст. 84 КПКУ) у наступній редакції: 

«2. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, до-

кументи, висновки експертів, система криміналістичної реєстрації.» 

Крім того, на наш погляд, підлягають процесуальній регламентації 

функціонування системи криміналістичній реєстрації як, наприклад, слідчої 

(розшукової) або негласної слідчої (розшукової) дії, використання обʼєктів, 

вміщених до криміналістичних обліків, в якості основних обʼєктів дослі-

дження, зразків для проведення порівняльного дослідження тощо. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ: 

ПРОЦЕСУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

А. П. Фокин 

В статье проанализировано современное состояние процессуальной и непроцессу-

альной форм идентификации с точки зрения положений доказательственного права, в 

частности методологии судебной идентификации. Дана характеристика регистрационной 

(учетно-регистрационной) форме идентификации с формированием предложений в нор-

мативно-правовые акты ... Так, на примерах из практики показаны … 

(250–300 слов) 

… По результатам проведенного исследования предложено внести изменения и до-

полнения в действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины касательно регла-

ментации системы криминалистической регистрации как процессуального источника до-

казательств, функционирования системы криминалистической регистрации как следст-

венного (розыскного) негласного следственного (розыскного) действия, использования 

объектов, помещенных в криминалистические учеты, в качестве основных объектов 

исследования, образцов для проведения сравнительного исследования в рамках производ-

ства судебных экспертиз. 

IMPROVEMENT OF FUNCTIONING OF THE FORENSIC 

REGISTRATION SYSTEM: THE PROCEDURAL ASPECT. 

A. Fokin 

In the article was analyzed the modern state of procedural and non-procedural forms of 

identification according to the thesis of evidentiary law particularly of the methodology of the 

forensic identification. The characteristic was given to the registration (discount registration) 

form of the identification with the forming of the proposal to the regulatory acts… Thus, in the 

practical examples shown … 

(250–300 words) 

By the result of the conducted research there was suggested to make changes and 

additions to the current Criminal Procedure Code of the Ukraine regarding the regulation of the 
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system of forensic registration as investigative (manhunt) private investigative (manhunt) action, 

using the objects, which were placed to the criminalistics accounting as the main objects of the 

research, sample for the operation of the comparative research within the bounds of the 

production of forensic examinations. 

Редакційна колегія збірника «КРИМІНАЛІСТИКА  

І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА» буде вдячна за дотримання вказаних вимог 

та вчасне надання очікуваних матеріалів.

Межведомственный научно-практический сборник «КРИМИНАЛИС-

ТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» — отечественное, научное, юриди-

ческое, информационное издание, включенное в Список научных профес-

сиональных изданий Украины, выходит один раз в год, печатается на трех 

языках: украинском, русском, английском, распространяется на территории 

Украины и за ее пределами.  

Издание рассчитано на судебных экспертов, следователей, судей, пре-

подавателей и студентов юридических и медицинских ВУЗов. 

Тематика, структура и оформление статей в сборнике должны отвечать 

требованиям нормативных документов Министерства образования и науки 

Украины и соответствующим стандартам. 

Общие требования 

Статьи, направляемые в редколлегию сборника, должны отвечать его 

профилю в рамках следующих установленных разделов: 

– общетеоретические вопросы уголовного процесса, криминалистики и

судебной экспертизы; 

– тактика и методика расследования преступлений, криминалистичес-

кая техника; 

– судебная экспертиза: научные разработки в области экспертных

исследований, технологии, методики и методы судебных экспертиз; 

– использование результатов научных разработок и практических дан-

ных при проведении судебных экспертиз; 

– обзорная информация зарубежной практики в области судебной

экспертизы. 

В сборник могут включаться и другие разделы, по решению редколлегии. 

Редколлегия принимает к рассмотрению статьи, имеющие новизну и 

включающие в себя следующие элементы: постановка проблемы в целом и ее 

связь с научными и практическими задачами, анализ исследований и публи-

каций, в области данной проблемы; формирование целей статьи (постановка 

задачи); изложение основного материала исследования с обоснованием полу-

ченных научных результатов; выводы, перспективы дальнейшего развития и 

усовершенствования положений уголовного процесса, криминалистики, су-

дебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности. 
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Авторы несут ответственность за выбор и точность приведенных фак-

тов, цифр, цитат, правовых данных, имен и любой другой информации, кото-

рая не может быть опубликована в открытых изданиях; за предоставление в 

редакцию материала, ранее опубликованного в других изданиях или уже 

принятого в печать. Авторы статей должны гарантировать отсутствие в них 

нецитированных заимствований из Интернета и других источников. 

Все материалы, не отвечающие данным требованиям, редколлегией 

рассматриваться не будут. Принятые материалы возврату не подлежат.  

Статьи принимаются с рецензиями и извлечениями из протоколов засе-

даний ученых советов, кафедр, лабораторий и т. д. с рекомендацией к публи-

кации. 

Редакционная коллегия осуществляет внешнее рецензирование статей, 

направленных к рассмотрению на предмет их публикации и оставляет за со-

бой право отбора материалов для сборника без письменного объяснения при-

чин их отклонения. Статьи докторов наук не рецензируются. 

Кроме того, редколлегия оставляет за собой право внесения редак-

ционных правок без участия авторов, если эти правки не меняют сути мате-

риала.  

В одном выпуске сборника может быть опубликовано не более двух 

статей одного автора: одна — авторская, вторая — в соавторстве, либо же 

две статьи — в соавторстве. 

В сборнике могут быть опубликованы материалы с точкой зрения авто-

ра, которую не разделяют члены редколлегии. 

Структура и правила оформления статей 

При подготовке материалов к публикации в сборнике авторам необхо-

димо придерживаться следующих требований. 

1. Тексты статей направляются на украинском или русском языках с

аннотациями и резюме на русском, украинском и английском языках, оформ-

ляются в текстовом редакторе Microsoft Word (2003–2007). 

2. Статьи направляются в 2-х экземплярах на языке оригинала вместе с

электронными копиями и отдельными дополнительными электронными фай-

лами таблиц в формате Word (при их наличии), напечатанные на листе фор-

мата А4, шрифтом — Times New Roman, с полями: по верхнему и нижнему 

краю листа 20 мм, с правого края листа — 10 мм, с левого — 30 мм, кегль 

12–14, междустрочный интервал –1,5, абзацный от ступ — 1,25. 

3. Статья начинается с УДК (индекс Универсальной десятичной

классификации), который располагается в левом углу листа. 

Ниже на 1 строку, по центру листа указываются следующие сведения: 

инициалы, фамилия, научная степень, ученое звание автора (авторов), долж-

ность и место работы, с одинарным междустрочным интервалом, шрифт Times 

New Roman, жирный, кегль 14. Название организации набирается с новой 

строки, шрифтом Times New Roman, кегль 14, выравнивается по центру строки. 
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4. Далее, посередине, указывается название статьи, которое размеща-

ется на 1 строку ниже названия организации, прописным шрифтом Times 

New Roman, жирный, кегль 14, с одинарным междустрочным интервалом и 

выравнивается по центру. 

5. Под названием печатается аннотация — краткая характеристика со-

держания статьи объемом 5–7 строк. За аннотацией следуют ключевые слова, 

в количестве от 3-х до 10-ти. Далее следует текст статьи, после которого раз-

мещается резюме — изложение сути статьи с выводами — на русском (если 

статья написана на украинском языке) либо на украинском (если статья на-

писана на русском языке) и на английском языках, объемом 250–300 слов. 

Аннотация, ключевые слова и резюме размещаются через один интер-

вал, набираются шрифтом Times New Roman, кеглем 12 (аннотация и клю-

чевые слова — курсивом) через один интервал. Название статьи, ключевые 

слова и аннотация пишутся на языке статьи. 

Тот же самый кегль и интервал используется при оформлении таблиц и 

подписей под рисунками. Применение других шрифтов не допускается. 

6. Сноски по тексту должны иметь сквозную нумерацию и оформлять-

ся с помощью графического редактора Microsoft Word через меню: «Вставка» 

=> «Ссылка» => «Сноска». 

7. Математические формулы в тексте набираются только при помощи

редактора математических формул Microsoft Equation (Microsoft Word). 

Буквы греческого алфавита в тексте должны бать стандартными символами 

шрифта Symbol. Использование для этих целей объектов Microsoft Equation 

не допускается. Формула выравнивается по центру строки и не должна 

превышать 5/6 ее ширины. 

8. Блок-схемы выполняются с помощью редактора диаграмм Microsoft

Graph (Microsoft Word). Диаграммы и графики выполняются только с помо-

щью Microsoft Excel. При этом кроме файлов с текстом статьи, к которому 

добавлена соответствующая диаграмма (график), обязательно добавляется 

файл Microsoft Excel. 

9. Растровые иллюстрации (сканированные рисунки, фотографии и

т.д.), находящиеся в текстах статей, необходимо подавать отдельно в форма-

те PDF или на отдельных листах; если в статье присутствуют иллюстрации, 

их необходимо располагать по тексту, выравнивая подписи по ширине, с аб-

зацного отступа 1,25 см.  

10. В случае использования таблиц, располагать их необходимо по

тексту, причем их ширина должна быть на 1 см. меньше, нежели ширина 

строки. Над таблицей указывается ее порядковый номер (Таблица 1.) с 

выравниванием по правому краю, после чего размещается название таблицы, 

с выравниванием по центру.  

11. Объекты, указанные в п.п. 6–8 должны размещаться в статьях без

обтекания текстом. Не следует помещать вставки объектов в отдельной рам-

ке или же поверх текста. 
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12. При оформлении иллюстративных материалов авторам статей

следует учитывать, что они могут подаваться как в черно-белом так и в цвет-

ном вариантах форматом А5. 

13. Нежелательно использовать подчеркивания в текстах статей, следу-

ет пользоваться курсивом либо же выделять часть текста при помощи длин-

ных тире (–), использовать дефис (-) и только типографские кавычки («…»). 

14. В конце текста статьи набирается «Перечень ссылок», через один

интервал от последней строки, шрифтом Times New Roman с одинарным ме-

ждустрочным интервалом и выравнивается по ширине.  

После перечня литературы, через один интервал размещается резюме 

статьи на двух языках: русском (если текст статьи выполнен на украинском), 

на украинском (если текст статьи выполнен на русском) и английском. Наби-

рается резюме шрифтом Times New Roman, кеглем — 12, через один интер-

вал курсивом. 

15. Страницы рукописи не нумеруются. Слова рукописи разделяются

между собой одним пробелом. Недопустимо форматирование (размещение 

по центру, создание отступов) с помощью множественных пробелов. 

16. После точки, запятой и других разделительных знаков всегда ста-

вится пробел, в том числе после и между инициалами, после и между сокра-

щениями в списке литературы. Пробел также всегда ставится между цифра-

ми и обозначениями. 

17. При использовании в тексте специальных символов (×, ±, ÷, ∑, ≤, ≈

и т.д.) необходимо использовать шрифты Times New Roman: «Вставка» => 

«Символ» или «Вставка» => «Специальные знаки». 

18. Библиографическое описание изданий подается общим списком в

конце рукописи, составляется с учетом стандартов ДСТУ 8302:2015 «Бібліо-

графічне посилання. Загальні положення та правила складання», ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимо-

ги та правила складання» и ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській 

мові у бібліографічному описі : загальні вимоги та правила». 

19. При ссылке на конкретный документ или цитировании его в тексте

научной работы, в квадратных скобках приводится номер, отвечающий но-

меру в «Перечне ссылок», или номер и страницы, например: [12], [27] или 

[12, с. 5–6], [27, с. 61]. 

Ссылки на неопубликованные труды не допускаются. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

УДК 343.98 

О. П. Фокин 

 кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник 

Киевский научно-исследовательский інститут судебных экспертиз 

Министерства юстиции Украины 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ: 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

В статье, на основании анализа положений теории доказательствен-

ного права, а именно теории судебной идентификации, проанализированы 

процессуальные и непроцессуальные ее формы. По результатам анализа 

представлены предложения о дополнениях в действующий Уголовно-процес-

суальный кодекс Украины. 

В своем «Введении в криминалистику» Потапов С. М. отмечал, что 

предметом криминалистического исследования есть всякого рода объектив-

но-реальные факты живой действительности, которые в соответствии с поло-

жениями теории доказательственного права, могут быть судебными доказа-

тельствами и которые устанавливаются с помощью системы методов крими-

налистики, в частности специального метода криминалистического исследо-

вания — метода идентификации [1, c. 23] 

(8–12 стр.) 

… В связи с изложенным выше, для приобретения процессуального

статуса доказательств фактическими данными, полученными с помощью сис-

темы криминалистической регистрации, нами предлагается внесение допол-

нений к перечню процессуальных источников доказательств, указанных в ч. 

2 ст. 84 «Доказательства» УПК Украины, с изложением ее (ч. 2 ст. 84 УПКУ) 

в следующей редакции: 

«2. Процессуальными источниками доказательств могут быть показа-

ния, вещественные доказательства, документы, выводы экспертов, система 

криминалистической регистрации.» 

Кроме того, на наш взгляд, подлежит процессуальной регламентации 

функционирование системы криминалистической регистрации, как, напри-

мер, следственного (розыскного) или негласного следственного (розыскного) 

действия, использование объектов входящих в криминалистические учеты, в 

качестве основных объектов исследования, образцов для проведения сравни-

тельного исследования и т.д. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

СИСТЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ: 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

А. П. Фокін 

У статті на підставі аналізу положень теорії доказового права, зокрема методології 

судової ідентифікації, проаналізовано процесуальну та не процесуальну її форми. За ре-

зультатами аналізу надані пропозиції до чинного Кримінального процесуального кодексу 

України.  

(250–300 слів) 

… За результатами проведеного дослідження, запропоновано внести зміни та до-

повнення до діючого Кримінального процесуального кодексу України стосовно регламен-

тації системи криміналістичної реєстрації як процесуального джерела доказів, функціону-

вання системи криміналістичної реєстрації як слідчої (розшукової) негласної слідчої (роз-

шукової) дії, використання обʼєктів, розміщених в криміналістичних обліках, в якості ос-

новних обʼєктів дослідження, зразків для проведення порівняльного дослідження в рамках 

проведення судових експертиз. 

IMPROVEMENT OF FUNCTIONING OF THE FORENSIC 

REGISTRATION SYSTEM: THE PROCEDURAL ASPECT. 

A. Fokin 

In the article was analyzed the modern state of procedural and non-procedural forms of 

identification according to the thesis of evidentiary law particularly of the methodology of the 

forensic identification. The characteristic was given to the registration (discount registration) 

form of the identification with the forming of the proposal to the regulatory acts… Thus, in the 

practical examples shown … 

(250–300 words) 
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By the result of the conducted research there was suggested to make changes and 

additions to the current Criminal Procedure Code of the Ukraine regarding the regulation of the 

system of forensic registration as investigative (manhunt) private investigative (manhunt) action, 

using the objects, which were placed to the criminalistics accounting as the main objects of the 

research, sample for the operation of the comparative research within the bounds of the pro-

duction of forensic examinations. 

Редакционная коллегия сборника  

«КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  

будет благодарна за соблюдение указанных требований и своевременное 

предоставление ожидаемых материалов. 

The requirements for topics, the structure and the design of articles offered 

for publication in the collection «Criminalistics and Forensics» 

Interdepartmental scientific-practical collection «Criminalistics and Forensics» 

is a domestic scientific, juridical, information publication, included in the list of 

scientific professional publications of Ukraine, published once a year, printed in 

three languages: Ukrainian, Russian and English, distributed on the territory of 

Ukraine and beyond. The publication is intended for forensic experts, investiga-

tors, judges, teachers and students of law and medical schools. 

The subjects, the structure and design of articles in the collection must meet 

the requirements of normative documents of the Ministry of Education and Science 

of Ukraine and the relevant standards. 

General requirements 

Articles sent to the editorial board of the collection, must meet the profile 

established in the following sections: 

– Theoretical questions of criminal procedure, criminalistics and forensic

examination; 

– Tactics and methods of crime investigation, forensic technology;

– Forensic examination: developments in the field of expert research,

technology, techniques and methods of forensic examination; 

– Use of the results of scientific research and practical data in conducting

forensic examinations; 

– An overview of international practices in the field of forensics.

The collection may include other sections, under the decision of the editorial 

board. 

The Editorial Board takes into consideration the articles having novelty and 

including the following elements: a problem in general and its relationship to the 

scientific and practical tasks; analysis of research and publications in the field of 

the problem; formation of the purposes of the article (formulation of the task); 

presentation of basic research material with substantiation of scientific results; 

conclusions and prospects for further development and improvement of the provisi-

ons of criminal procedure, criminalistics, forensics and operational-search activity. 
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Authors are responsible for the selection and the accuracy of the above facts, 

figures, quotations, legal data, names and any other information that can not be 

published in public media; for giving the editors the material previously published in 

other editions or have already taken for publication. Authors of articles must guaran-

tee absence in them of unquoted borrowings from the Internet and other sources. 

All materials that do not meet these requirements will not be considered by 

the editorial board. Provided materials are not returned. 

Articles must be accompanied with reviews and extracts from the meeting 

protocols of the academic councils, departments, laboratories, etc. with recom-

mendation for publication. 

The Editorial Board performs an external peer review of articles considered 

for publication, and reserves the right to select materials for the collection without 

written explanation of the reasons for rejection. Articles of Ph. D are not reviewed. 

Editorial Board reserves the right to make editorial corrections without 

participation of the authors, if these changes do not alter the essence of the material. 

In one issue of the collection may be published no more than two articles of 

the same author, the first — as authorʼs, the second — as co authored, or the two 

articles — as co authored. 

The collection can contain materials from the point of view of the author, 

which is not shared by members of the editorial board. 

The structure and the rules for design of articles 

When preparing materials for publication in the collection, the authors must 

adhere to the following requirements: 

1. The texts of articles in Ukrainian or Russian languages should be

accompanied with annotations and summaries in Russian, Ukrainian and English 

languages, documented in a Microsoft Word text editor (2003–2007). 

2. Articles should be sent in 2 copies in the original language, together with

electronic copies and additional spreadsheet file in Word format (if available), 

printed on a sheet of A4, font — Times New Roman, with margins: the upper and 

lower edge of the sheet — 20 mm, from the right edge of the sheet — 10 mm, 

left — 30 mm, size 12-14, line spacing 1.5, Paragraph indent- 1.25. 

3. The article begins with the UDC (Universal Decimal Classification

Index), which is located in the left corner of the sheet. 

The next lines, in the middle of the sheet shall include the following 

information: initials, surname, academic degree, academic title of the author (s), 

position and place of work, with single line spacing, font Times New Roman, bold, 

size 14. The name of the organization is located in a new line, font Times new 

Roman, size 14, aligned to the center line. 

4. Further, in the middle, specify the title of the article, which is located at 1

line below the name of the organization, uppercase font Times New Roman, bold, 

14 pt, single-spaced and centered. 

5. The annotation — a brief description of the content of an article (5–7

lines) should be located under the title of the article. After the annotation should be 
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placed at least 3 no more 10 key words a text of the article follows, after which the 

summary is placed — a statement about the essence of the article with the 

conclusions — in Russian (if the article is written in Ukrainian language), or in 

Ukrainian (if the article is written in Russian) and English, the amount 250–300 

words. 

Annotation, key words and summary are typed in Times New Roman, size 

12, italic (annotation, key words-italics), single spaced. Article title and annotation 

are written in the language of the article. 

The same type size and spacing is used in the design of tables and captions 

under the pictures. The use of other fonts is not allowed. 

6. Footnotes in the text should be numbered consecutively and executed

using a graphical editor Microsoft Word menu «Insert» => «Link» => «Footnote». 

7. Mathematical formulas are typed in the text only with Microsoft Equation

Editor for mathematical formulas (Microsoft Word). Greek letters in the text 

should be standard Symbol font characters. The use for this purpose of Microsoft 

Equation objects is not allowed. Formula aligned to the center line, should not 

exceed 5/6 of its width. 

8. Flow charts are made using Microsoft Graph Diagram editor (Microsoft

Word). Charts and graphs are carried out only with the help of Microsoft Excel. At 

the same time, it is necessary to add a corresponding Microsoft Excel file to the 

file containing the text of the article with additional diagram (chart). 

9. Raster illustrations (scanned drawings, photographs, etc.) that are

presented in the text of the articles should be provided separately in PDF format or 

on a separate sheet; if the article contains illustrations, they must be placed in the 

text, aligning captions in width, with indentation 1.25 cm. 

10. In the case if tables are used, they must be placed in the text, and their

width must be 1 cm. less than the width of the line. Above the table there should be 

indicated its sequence number (Table 1) with right alignment, and then the name of 

the table with center alignment. 

11. The objects defined in Clauses 6-8 should be placed in articles without

text wrapping. Do not insert objects placed in a separate box or over the text. 

12. When making illustrative material, authors of the articles should take

into consideration that they may be made in black and white and in color, A5 

format. 

13. It is not desirable to use an underscore in the text of articles, you should

use italics or allocate part of the text with long dashes (-), use a hyphen (-) and 

only typographical quotation marks («...»). 

14. At the end of the article there should be typed «List of References» in

one interval from the last line, Times New Roman font, single-spaced and aligned 

in width. 

After the list of literature, single-spaced there should be placed summary of 

the article in two languages: Russian (if the text of the article is written in 

Ukrainian), in Ukrainian (if the text of the article is written in Russian) and 
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English. Use for summary font Times New Roman, size — 12, single-spaced in 

italics. 

15. All pages are not numbered. The words in the article are separated by a

single whitespace. It is unacceptable to format text and pictures (placement at the 

center, creating indents) by multiple whitespaces. 

16. After the point, comma, and other punctuation always put a whitespace,

including after and between initials, after and between contractions in the 

bibliography. Space is also always placed between the number and symbol, for 

example: 5 cm. 

17. If you use special symbols in the text (×, ±, ÷, Σ, ≤, ≈ etc.), you must use

the font Times New Roman: «Insert» => «Symbol» or «Insert» => «Special 

characters». 

18. The bibliographic description of publications should be presented as

general list at the end of the article, compiled with the standards ДСТУ 8302: 2015 

«Bibliographic Reference. General provisions and rules of drafting», ДСТУ ГОСТ 

7.1: 2006 «Bіblіographіc records. Bіblіographіc description: General provisions 

and rules of drafting» and ДСТУ 3582-97 «Abbreviations and contractions in the 

Ukrainian language in bibliographic description: General requirements and rules.» 

19. When referring to a particular document or quoting it in the text of

scientific work, there should be given in square brackets the number corresponding 

to the number in the «List of References» or the number and pages, for example, 

[12], [27] or [12, p. 5–6], [27, p. 61]. 

References to unpublished works are not allowed. 

Example of the design of an article 

The editorial board of the collection «Criminalistics and Forensics» 

would be grateful for compliance with these requirements and timely 

provision of the expected materials 
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