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ВІТАННЯ КОЛЕКТИВУ КИЇВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО 
ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ 
УКРАЇНИ З НАГОДИ 105-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ СУДОВОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ  
 

Вітання Міністра юстиції України Петренка П.Д. 
з нагоди 105-річчя від дня заснування КНДІСЕ 

 
 

 
 

Шановні колеги ! 
Дорогі друзі! 

 
Прийміть мої щирі вітання з нагоди 105-річного ювілею Київського 

науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції 
України! 

За роки незалежності Української держави судова експертиза 
стала одним із пріоритетних напрямків захисту прав і свобод 
громадян. 

Професія судового експерта є надзвичайно важливою і 
шанованою в кожній демократичній державі, престиж професії  попит 
на правові послуги невпинно зростають. Судова експертиза надає 
неоціненну допомогу в судочинстві, оскільки висновок експерта є 
незаперечним доказом у справі будь-якого слідства.  

Київський НДІСЕ – одна з найстаріших державних експертних 
установ України, був створений 4 липня 1913 року як Кабінет науково-
судової експертизи при прокурорі Київської судової палати.  

Сьогодні Інститут є однією з провідних судово-експертних  
установ, де працює досвідчений колектив з відомих вчених, 
професіоналів у галузях судової експертизи, які мають необхідну для 
проведення більшості видів експертних досліджень кваліфікацію, а 
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також  обладнання відповідного рівня, та проводить плідну роботу з 
виконання судових експертиз і досліджень, створення належної 
доказової бази. Результати наукових досліджень відповідають 
світовому рівню. 

Міністерство юстиції України пишається цінним досвідом 
експертної та наукової роботи, накопиченим за 105-річний період 
діяльності Київського науково-дослідного інституту судових 
експертиз. Важко переоцінити роль наукової спадщини співробітників 
КНДІСЕ – наукових праць, статей, розробок, результати яких 
впроваджено в експертну практику судово-експертних установ.  

Тож, з нагоди славетного стоп’ятирічного ювілею сердечно вітаю 
колектив інституту!   

Бажаю професійних успіхів та нових творчих досягнень, 
невичерпної життєвої енергії, міцного здоров’я, родинного щастя і 
добробуту! 

 
 
Щиро, 
 
Міністр юстиції України       Павло ПЕТРЕНКО 
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Вітання 
Генерального прокурора України  

Юрія Луценка 
 

 
 

Шановні колеги! 
 

На сучасному етапі розвитку одним із найважливіших завдань 
України є протидія злочинності, яка включає в себе і правоохоронну 
діяльність. Таку діяльність сьогодні неможливо уявити без участі 
професійних судових експертів держави, робота яких бере свій відлік 
з 1913 року, коли були засновані Кабінети науково-судової експертизи 
при прокурорах Київської та Одеської судових палат. У 
Пояснювальній записці до проекту Закону про створення Кабінетів 
зазначалося: «Правильность судебных решений по уголовным и 
гражданским делам зависит от применения наиболее совершенных 
способов выяснения материальной истины в процессе. 
Недостаточная постановка розыскной и следственной части и 
отсутствие хорошо поставленной экспертизы соответственно 
увеличивают число нераскрытых преступлений и возможность 
допущения судебных ошибок, подрывающих доверие к правосудию». 
Ця думка актуальна і сьогодні. 

За роки свого, вже 105-річного, існування Київський науково-
дослідний інститут судових експертиз став провідним у системі 
судово-експертних установ України та продовжує традиції славетних 
сторінок історії виникнення, становлення і свого розвитку.  

Ваша плідна праця та високий професіоналізм, відданість роботі 
завжди є запорукою у встановленні справедливості українського 
Правосуддя, захисту прав і свобод громадян, побудови в Україні 
правової держави.  

Завдяки створеній розгалуженій системі судово-експертного 
забезпечення правосуддя в Україні, у майже кожному, кримінальному 
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провадженні фігурують висновки судових експертів, в яких викладено 
факти, більшість з яких мають значення для встановлення істини, як 
джерела доказів.  

Хотілося б особливо зазначити, що в Київському науково-
дослідному інституті судових експертиз проводиться значна кількість 
особливо складних експертиз у «резонансних» справах, які 
виконуються за дорученням Генеральної прокуратури. 

За ініціативи Київського науково-дослідного інституту судових 
експертиз вводяться нові види та підвиди судових експертиз, 
зокрема, експертизи зброї, військової експертизи, психологічної 
експертизи із застосуванням поліграфа та багато інших. Інститут 
представлено в європейській мережі криміналістичних установ 
ENFSI. З метою стандартизації діяльності із речовими доказами 
Інститутом ініційовано створення Технічного комітету 193 «Судова 
експертиза» Національного органу стандартизації. 

Щиро вітаю Вас з професійним святом, з Днем судового експерта. 
Бажаю творчих успіхів та натхнення у Вашій праці. 
 
 
 
З повагою      Юрій ЛУЦЕНКО 
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Вітання 
Голови Київської міської державної адміністрації,  

міського голови  
Віталія Кличка 

 

 
  

Шановні друзі! 
 
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз має 

багату й поважну історію. За 105 років існування Інститут досяг 
чималого розвитку й нині знаходиться на передових позиціях 
забезпечення судово-експертної діяльності, вважається 
загальновизнаною авторитетною установою.  

Задля забезпечення правосуддя та верховенства права в Україні, 
колектив Інституту працює в тісній взаємодії з представниками влади, 
слідчими органами Міністерства внутрішніх справ України, Служби 
безпеки України, органів прокуратури, митних органів та інших 
установ.  

Судові експерти несуть свою почесну професійну місію та 
забезпечують потреби правосуддя в об’єктивному та всебічному 
аналізі найрізноманітніших сфер життєдіяльності людей, а саме: 
науки, техніки, мистецтва, та інших галузей. 

Засновники Кабінету науково-судової експертизи при прокурорі 
Київської судової палати заклали основи судової експертизи, як 
ефективного інструменту вирішення правових ситуацій. Приємно 
відзначити, що сучасне покоління українських судових експертів 
продовжує зберігати та примножувати традиції самовідданої праці, 
висококваліфікованого виконання експертиз в інтересах 
встановлення істини у кримінальному, цивільному й арбітражному 
видах судочинства. 

В сучасних умовах змін соціально-економічного стану Української 
держави та суспільства роль судової експертизи стає дедалі вагомішою.  
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Бажаю колективу Київського науково-дослідного інституту судових 
експертиз не зупинятися на досягнутому, здійснення всіх подальших 
планів, успіхів у трудовій діяльності, натхнення для праці на благо 
держави й народу України.  

 
 
 
З найкращими  
побажаннями                  Віталій КЛИЧКО  
 
 

 



Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи 
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105 РОКІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО НАУКОВО-

ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 
 

У статті розглянуто етапи діяльності Київського науково-дослідного 
інституту судових експертиз, наукові розробки інституту на кожному 
етапі його життєдіяльності та найбільш вагомі внески в загальний 
науковий доробок в галузі судово-експертної діяльності. 

Ключові слова: судово-експертна діяльність, етапи діяльності, 
науковий доробок, історія розвитку.  
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4 липня 1913 р. відповідно до «одобренного Государственною 
Думою и Государственнымъ Советомъ закона 4 июля 1913 года» [1] 
засновано кабінети науково-судової експертизи при прокурорах 
Київської, Одеської і Московської судових палат. Через деякий час 
Київський експертний кабінет почав повноцінно функціонувати. Нині 
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (далі – 
Київський НДІСЕ) має 105-річну історію. 

За цей час Київським НДІСЕ проведено численну кількість 
судових експертиз, взято участь у значній кількості оглядів місця події 
та інших слідчих (розшукових) дій, розроблено експертні методики та 
підготовлено безліч іншого корисного продукту, що в цілому 
забезпечувало ефективну протидію злочинній діяльності. Не останнє 
місце у понад столітній діяльності інституту належить проведенню 
його працівниками наукових досліджень. 

Метою нашої статті є дослідження наукової діяльності 
працівників Київського НДІСЕ з моменту початку його функціонування 
й до нині. 

У наукових джерелах схарактеризовано розвиток українських 
судово-експертних установ, до яких безсумнівно відноситься 
Київський НДІСЕ, та запропоновано відповідні етапи [2], які в 
узагальненому виді такі: І етап – 1914–1917 роки; ІІ етап – 1917–
1941 роки; ІІІ етап – 1944–1962 роки; ІV етап – 1962–1995 роки; V 
етап – з 1995 року й донині. Вважаємо за доцільне розгляд наукової 
діяльності інституту відповідно до зазначених етапів. 

Київський кабінет науково-судової експертизи розпочав 
функціонувати у складі: завідувача С. М. Потапова, завідувача 
кримінально-технічним відділом доктора медицини М. М. Туфанова, 
завідувача фотографічним відділом В. І. Фаворського, помічника 
А. П. Семенцова. Також у штаті кабінету працювали три техніки і 
перекладачка, які виконували технічну роботу. 

Під час проведення експертних досліджень працівники 
застосовували наукові методи і необхідні технічні засоби. Того часу в 
Російській імперії відбувалося становлення криміналістики, 
найвагомішим виявом чого стало відкриття кабінетів науково-судової 
експертизи. У них проводилося порівняння почерків, встановлення 
підробок, підчисток у документах, виявлення слідів пальців рук 
людини на місці події та порівняння їх зі слідами пальців рук 
підозрюваних, фотографування речових доказів, дослідження 
кров’яних та інших слідів на речових доказах.  

Виконуючи експертні дослідження, працівники кабінету 
використовували власні знання та тогочасні досягнення природничих, 
технічних і медичних наук, які пристосували до діяльності із 
дослідження різноманітних речових доказів. Результати свої роботи 
оприлюднювалися у виданнях. Так, вже в 1915 р. у «Вестнику 
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фотографии» опублікована стаття В. І. Фаворського «О новом 
применении цветной фотографии» [3], у якій наводився аналіз методу 
кольороподілу, запропонованого Є. Ф. Буринським, авторські 
пропозиції щодо методів підсилення кольорів при дослідженні 
документів, справжність яких перевіряється експертами. Теоретичні 
положення статті підкріплено численними прикладами з практики 
автора. 

У наступному році журнал Міністерства юстиції розміщує на своїх 
сторінках статті С. М. Потапова «Основания защиты документов» [4] 
та А. П. Семенцова «К вопросу об экспертизе в делах о поджогах» [5]. 
У них фахівці-експерти Київського кабінету науково-судової 
експертизи виклали ґрунтовні рекомендації для удосконалення 
проведення відповідних досліджень. 

Про досягнення на науковій ниві свідчать доповіді українських 
експертів, що брали участь у З’їзді керівників судово-експертних 
установ 19.07.1915 у м. Петрограді, а саме: С. М. Потапова – про 
найбільш істотні ознаки почерку при порівнювальному дослідженні; В. 
І. Фаворського – про дослідження документів (спосіб прочитання 
витравленого тексту за допомогою люмінесценції); М. М. Туфанова, 
який доповів про дослідження плям крові і сперми, а також волосся; 
М. П. Макаренка – про найбільш цікаві справи, з яких в Одеському 
кабінеті проводилися судово-експертні дослідження, а також окремі 
способи судово-експертних досліджень; Є. С. Єльчанінова – про 
закордонне відрядження 1914 р. і його результати для розвитку 
експертної роботи [6]. 

У період з 1917 до 1941 роки Київський інститут науково-судової 
експертизи «переживав» важкі часи. Саме тоді було переглянуто 
ставлення до нього новоутвореної влади, оцінено його вагоме 
значення у протидії злочинності.  

Впродовж цього етапу Київський, поряд з Одеським і Харківським 
інститутами науково-судових експертиз, проводив судово-медичні 
експертизи – дослідження крові, сперми, кісток, частин трупа тощо, до 
того ж в Київському інституті окрема секція проводила кримінально-
психологічні та психопатологічні дослідження особи правопорушника. 

У Київському експертному закладі проводили наукові дослідження 
із їх впровадженням в практичну діяльність: дактилоскопії (виявлення 
та фіксація ледь видимих слідів); трасології (створення й 
удосконалення технічних засобів і прийомів виявлення, фіксації та 
вилучення слідів, зокрема слідів злому, слідів ніг на сипких 
поверхнях, підвищення ефективності трасологічних досліджень); 
дослідження мікрооб’єктів; судової фотографії (удосконалення 
фотоапаратури, виготовлення нових фотоматеріалів, упровадження 
досліджень з використанням фотографування об’єктів в 
ультрафіолетових та інфрачервоних променях, новації в 
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кольороподілі та підсиленні контрастів, фотографування куль тощо); 
судової балістики (дослідження куль, зброї, обрізів); графічної і 
технічної експертизи документів (дослідження закономірностей 
почерку особи, чорнил, матеріалів документів тощо); судової хімії 
(дослідження отрути); судової біології (виявлення слідів крові, сперми 
на тканинах, удосконалення методик дослідження трупів людини, 
крові тощо) [7]. Наукові результати відображалися в підготовці 
методик експертиз, розробленні методів і прийомів дослідження 
окремих об’єктів та ін.  

До найбільш значущих робіт київських експертів цього етапу слід 
віднести: Б. Р. Киричинського «Краткое руководство по судебной и 
судебно-метрической фотографии» (1937), «Про підробку підписів 
копіюванням» (1937) [8], «Застосування фотографії в інфрачервоному 
промінні в криміналістиці» (1937) [9], О. К. Судомира «Про 
термінологію і висновки в експертизах по дослідженню почерку» 
(1937) [10], Н. М. Зюскина «Віражі з хромовими протравами» (1937) 
[11], C. І. Тихенка «Фіксування слідів на сипкому грунті» (1937, 1939) 
[12], К. Є. Завадинської «Випадок отруєння насінням блекоти» (1937), 
«Масове отруєння плевелем» (1937) [13] Е. В. Васильєвої 
«Колориметричне визначення мангону у біологічних об’єктах» (1937) 
[14] та інші. 

Науково-дослідна робота Київського та інших українських 
інститутів судових експертиз з 1927 р. стає плановою, відповідні 
документи передбачали проведення експериментально-дослідних 
робіт. 

1941 року київський експерт Б. Ю. Гордон підготував дисертацію з 
хімічних наук «Фотолюминесценция и ассоциация ионов в 
растворах», яку захистив у березні 1946 р. 

Цей етап завершився 1941 року, коли німецько-фашистські 
війська окупували Україну й Київський інститут науково-судової 
експертизи тимчасово припинив свою діяльність. 

Третій етап починається 1944 року з відновлення діяльності 
українських експертних установ. У цьому ж році їм надається статус 
науково-дослідних інститутів судових експертиз. 

У розглядуваний період працівники Київського НДІСЕ захищають 
дисертації: «Судебно-графическая экспертиза рукописних текстов» 
(Тихенко С. І., 1945), «Определение групповой и родовой 
принадлежности крови в одном и том же кровяном пятне» (з біологічних 
наук) (Завадинская К. Є., 1946), «Криминалистическое исследование 
документов в инфракрасных лучах» (Киричинський Б. Р., 1946), 
«Криминалистическая идентификация огнестрельного оружия по 
пулям» (Зюскин М. М., 1947), ним же через 4 роки – «О некоторых 
методах обращения фотографического изображения» (з технічних наук), 
«Судебные доказательства по делам об автотранспортных 
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происшествиях» (Богатирьов М. Г., 1947), «Судебно-фотографические 
методы изменения контрастов в криминалистике» (з технічних наук) 
(Брайчевская О. Ю., 1948), «Криминалистическая экспертиза муки и 
хлеба» (з біологічних наук) (Бордонос Т. Г., 1952), «Взаимодействие 
алкалоидов с красителями» (з хімічних наук), (Барабаш Т. І., 1954), 
«Криминалистическая идентификация и особенности ее применения в 
отдельных видах советской криминалистической экспертизы» (Сегай 
М. Я., 1959), «Криминалистическое исследование вещественных 
доказательств методами, основанными на применении радиоактивных 
изотопов» (Лисиченко В. К., 1960), «Криминалистическое исследование 
следов орудий и инструментов» (Литвиненко Л. К., 1960), 
«Криминалистическое исследование поврежденных документов» 
(Ковальчук З. О., 1966), «Криминалистическое исследование рукописей, 
выполненных на украинском языке в советском уголовном 
судопроизводстве» (Клименко Н. І., 1969), «Криминалистическая защита 
документов в целях предупреждения хищений социалистической 
собственности» (Фрідман І. Я., 1961), «Криминалистическое 
исследование рукописных текстов, выполненных с подражанием 
печатному шрифту и специальными шрифтами» (Ципенюк С. А., 1961). 

Результати науково-дослідних робіт фахівці Київського інституту 
відображали у наукових публікаціях і друкованих працях. 

Так, у середині 1950-х років у Київському НДІСЕ розпочато 
підготовку посібника для судових експертів, що мав узагальнити 
досвід використання фотографічних і фізичних методів дослідження 
речових доказів. Цю книгу за редакцією М. М. Зюскіна, 
Б. Р. Киричинського було опубліковано 1962 року [15]. Емпіричний 
матеріал книги було взято з експертної практики Київського та 
Харківського НДІСЕ. 

Слід зазначити й про збірник «Криминалистика и научно-судебная 
экспертиза» за редакцією Міністра юстиції УРСР Д. Х. Панасюка 1950 
р., до якого ввійшли статті, підготовлені працівниками Київського 
інституту за 1948–1949 роки, і який було видано у Москві. Серед них 
праці Б. Р. Киричинського, М. М. Зюскіна, Т. І. Барабаш, 
О. Ю. Брайчевської, К. Є. Завадинської, В. Л. Павлова та ін. 

1957 року за редакцією В. К. Лисиченко і В. П. Колмакова 
виходить друком збірник наукових робіт «Криминалистика и судебная 
експертиза» [16], у якому опублікували доповіді учасників об’єднаної 
наукової конференції Київського та Харківського НДІСЕ, що відбулася 
23–26 жовтня 1956 р. в м. Києві. 

Наступний етап функціонування інституту охоплює роки з 1962 по 
1995 . 

Тоді було розроблено у напрямі судової біології методику 
диференціації шерсті деяких близьких видів тварин, складено 
визначник дрібних частин деревини за мікроскопічними ознаками, 
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започатковано основи судової дендрохронології. Київський експерт 
М. М. Зюскін 1963 року отримав авторське свідоцтво на винахід 
«Спосіб отримання знаків і візерунків на світлочутливому 
бромосрібному шарі емульсії». 

Цикл досліджень фізичних і фізико-хімічних методів визначення 
хімічного складу речових доказів узагальнено в монографіях 
Б. Ю. Гордона «Спектральний емісійний аналіз та його застосування 
в криміналістиці, судовій хімії та судовій медицині» (1962) та 
«Карбаматометрія» (1972). 

Невдовзі, після відкриття у західному регіоні Львівського 
відділення Київського НДІСЕ (1968), його працівниками були 
розроблені основи термовакуумного запилення для виявлення 
латентних слідів пальців рук (керівник авторського колективу – 
Ю. Ю. Ярослав) [17]. 

У зв’язку з оновленням структури НДІСЕ, в УРСР головним 
завданням Київського НДІСЕ визначено проведення науково-
дослідної роботи з питань використання досягнень природничих і 
технічних наук для криміналістичних, судово-хімічних, судово-
біологічних, судово-автотехнічних досліджень, а також проведення 
відповідних експертиз у кримінальних і цивільних справах [18]. 

Монографія Б. Р. Киричинського «Судова радіологія» вийшла 
друком 1969 року. Працю присвячено висвітленню умов, меж і різних 
видів використання рентгено- та радіологічних методів дослідження 
речових доказів і трупів. На той час проводили, використовуючи ці 
методи, судово-медичні та криміналістичні експертизи: живих осіб, 
трупів та їх частин, різних речових доказів – зброї, боєприпасів, слідів 
пострілу, одягу тощо. Монографія ґрунтувалася на роботах, 
виконаних протягом 1940–1965 років у Київському НДІСЕ, на 
кафедрах рентгенології та медичної радіології Київського інституту 
удосконалення лікарів, у секторі біофізики та радіобіології Інституту 
фізіології ім. О. О. Богомольця АН УРСР [19]. 

Рік потому, вийшла друком монографія заступника директора 
Київського НДІСЕ М. Я. Сегая «Методология судебной 
идентификации» [20] за редакцією Л. Ю. Ароцкера. У ній йшлося про 
предмет, методи та процесуальні форми судової ідентифікації; 
використання ідентифікаційних зв’язків в експертному дослідженні й 
під час впізнання тощо. Автор обґрунтував концепцію ототожнення 
об’єктів за їхніми зв’язками взаємодії з матеріальною обстановкою 
вчиненого злочину. Крім експертного ототожнення, розглянуто й 
загальну методику ідентифікаційних слідчих дій. 

Авторський колектив із провідних учених Київського, Харківського 
НДІСЕ та Одеської науково-дослідної лабораторії судових експертиз 
1981 року уклав посібник «Судебные экспертизы» [21]. У виданні 
висвітлено питання, які стосувалися призначення судових експертиз і 
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підготовки матеріалів до їх проведення слідчими та суддями, видів 
експертиз, їх оцінки і використання правоохоронними органами, 
судами, а також можливості проведення окремих видів експертиз. У 
подальшому продовжували виходити друком подібні видання [22]. 

Протягом 1980-х років у Київському НДІСЕ було розроблено й 
впроваджено в експертну практику лазерні методи дослідження. 
Колектив фахівців Київського НДІСЕ та Київського державного 
університету під науковим керівництвом професора В. Г. Гончаренка, 
уклав й опублікував монографію «Лазери в криміналістиці та судових 
експертизах» [23]. В Україні це була перша робота, у якій комплексно 
досліджено можливості використання лазерної техніки в протидії 
злочинності. У книзі містяться відомості про лазери, висвітлено 
правові питання використання лазерів у криміналістиці та судових 
експертизах, методи роботи з лазерами. 

З огляду на потреби слідчої практики, в експертних установах 
формувалася методика транспортно-трасологічної експертизи. 
Працівники Київського та Харківського НДІСЕ й Одеської науково-
дослідної лабораторії судових експертиз, під керівництвом київського 
експерта П. К. Панасенка, розробили методику транспортно-
трасологічних досліджень механізму зіткнення транспортних 
засобів (1983). 

Протягом 1981–1985 років роботу українських судово-експертних 
установ планували щоквартально, а з 1986 року – установи почали 
працювати за піврічними планами. Плани охоплювали основні заходи 
з організації та проведення експертної, науково-дослідної, 
аналітичної, профілактичної, навчально-методичної та редакційно-
видавничої діяльності, а також підготовку кадрів і підвищення 
кваліфікації. За окремими річними планами здійснювали науково-
дослідну роботу, впровадження та апробацію результатів науково-
дослідної роботи. 

Ці науково-дослідні розробки виконували згідно із Зведеним 
республіканським планом науково-дослідної роботи Міністерства 
юстиції УРСР (частину цих тем включали до Всесоюзного 
координаційного плану науково-дослідної роботи), Союзної 
комплексно-цільової програми створення інформаційного фонду в 
галузі судових експертиз і за планами експертних установ. Окремі 
розробки (держтеми) були передбачені Планом реалізації 
найважливіших науково-технічних проблем республіки. Наприклад, 
щороку Київський НДІСЕ (зокрема як співвиконавець) вів 50 наукових 
тем, понад 85 % науково-експертного складу інституту брало участь у 
їх виконанні [24]. 

Після розпаду СРСР та здобуття Україною незалежності молоді 
фахівці, що працевлаштовувалися в інститути, поєднували експертну 
роботу з проведенням науково-дослідних робіт, унаслідок чого 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63 

 16 

успішно захищали кандидатські та докторські дисертації. У другій 
половині ХХ ст. фахівці НДІСЕ захищали кандидатські та докторські 
дисертації, у яких висвітлювали основні положення власних 
досліджень у галузі криміналістики та судової експертизи. Аналіз 
підготовки дисертацій з проблем судової експертизи протягом 1938–
1992 років, здійснений А. В. Іщенком, засвідчив, що за цей період 
Київський НДІСЕ підготував 20 робіт, Харківський – 16. 

Фахівці Київського інституту докторські дисертації присвячували 
таким важливим питанням протидії злочинності: теорії та методиці 
ідентифікації (М. Я. Сегай, 1971); сутності, структури й оптимізації 
використання криміналістичних знань (Н. І. Клименко, 1994); методики 
дослідження документів (В. К. Лисиченко, 1974); судово-експертної 
профілактики (І. Я. Фрідман, 1974). 

При розгляді науково-дослідної діяльності Київського інституту, на 
цьому етапі не можна не згадати заснований 1964 року міжвідомчий 
республіканський збірник «Криминалистика и судебная экспертиза». 
У ньому висвітлювали проблеми теорії криміналістики та судової 
експертизи, тактики й методики розслідування окремих видів 
злочинів, використання досягнень науки і техніки під час проведення 
криміналістичних, біологічних, медичних та інших судових експертиз. 
На той час відповідальним редактором збірника був професор 
В. П. Колмаков. До складу редакційної колегії входили фахівці 
Київського, Харківського НДІСЕ, Одеської науково-дослідної 
лабораторії судових експертиз і представники слідчих органів: 
Т. Г. Бордонос, Б. Ю. Гордон, М. М. Зюскін, О. Н. Колесніченко, 
В. К. Лисиченко, Ф. А. Лопушанський, Г. М. Надгорний, Н. С. Романов, 
А. П. Сапун, М. Я. Сегай, А. М. Сербулов, З. М. Соколовський, 
Т. Ф. Шаркова [25]. Спочатку збірник виходив друком раз на рік, 
згодом – двічі, нині – знову раз на рік. Після перереєстрації збірник 
має назву «Криміналістика і судова експертиза». 

П’ятий етап у розвитку Київського інституту починається з 1995 р., 
коли реалізуючи Закон України «Про судову експертизу», 
приймається низка підзаконних документів, що унормовують ведення 
державного реєстру атестованих судових експертів, роботу 
експертно-кваліфікаційних комісій, встановлюють кваліфікаційні класи 
судових експертів та ін., відкриваються нові інститути судових 
експертиз (у Львові, Донецьку; Одеська лабораторія стає інститутом). 
Тоді поглиблюються наукові дослідження, працівники інституту 
починають розроблювати нові методики у зв’язку з криміналізацією 
низки діянь (передусім, об’єкти, пов’язані з комп’ютерними 
злочинами, кримінальними вибухами, незаконним обігом наркотичних 
речовин, правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та ін.). 
Виникають нові види експертних досліджень: експертиза 
голографічних захисних елементів та їх друкарських форм, 
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мистецтвознавча експертиза, фототехнічна, фотопортретна, 
експертиза усного мовлення, комп’ютерно-технічна експертиза, 
експертиза телекомунікаційних систем і засобів, вибухотехнічна, 
ентомологічна експертизи, екологічна, об’єктів інтелектуальної 
власності, військова тощо.  

У 1994 р. при Міністерстві юстиції України створено 
Координаційну раду з проблем судової експертизи, що займалася 
розробленням єдиних підходів до організації судово-експертної 
діяльності та вирішенням найважливіших питань розвитку судової 
експертизи, які мають міжвідомчий характер. У подальшому 
створюється Науково-консультативна та методична раду з проблем 
судової експертизи. 

Отже, в Київському НДІСЕ проводили науково-дослідну роботу, 
спрямовану на вдосконалення правового регулювання судової 
експертизи, вирішення загальнотеоретичних, організаційних, 
психологічних і профілактичних питань судово-експертної діяльності, 
вивчення властивостей та ознак об’єктів дослідження, розроблення 
нових методів досліджень й експертних методик. Експертна установа 
протягом 105 років своєї діяльності проводила науково-дослідні 
роботи, які формували основи різних видів експертиз і методик їх 
проведення, ставали вагомим внеском у розвиток теоретичних 
проблем судової експертизи, її понятійного апарату, логіки та 
психології експертного дослідження та ін. Цим, поряд з 
представниками інших науково-експертних шкіл [26], було закладено 
основи виокремлення окремої галузі юридичних знань – судової 
експертології. Таким чином, фахівці-криміналісти Київського НДІСЕ 
зробили вагомий внесок у розвиток наукових основ судової 
експертології, упровадження в експертну практику нових методів 
дослідження речових доказів, формування молодого покоління 
судових експертів. 
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105 ЛЕТ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИЕВСКОГО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
 

А. В. Іщенко 
В. П. Колонюк 
В. В. Юсупов 

 
В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз 

проводили научно-исследовательскую работу, направленную на 
совершенствование правового регулирования судебной экспертизы, 
решение общетеоретических, организационных, психологических и 
профилактических вопросов судебно-экспертной деятельности, изучение 
свойств и признаков объектов исследования, разработку новых методов 
исследований и экспертных методик. Экспертное учреждение в течение 105 
лет своей деятельности проводило научно-исследовательские работы, 
которые формировали основы различных видов экспертиз и методик их 
проведения, становились весомым вкладом в развитие теоретических 
проблем судебной экспертизы, ее понятийного аппарата, логики и 
психологии экспертного исследования и др. 

Этим, наряду с представителями других научно-экспертных школ, были 
заложены основы выделения отдельной области юридических знаний – 
судебной экспертологии. Таким образом, специалисты-криминалисты 
Киевского НИИСЭ внесли весомый вклад в развитие научных основ 
судебной экспертологии, внедрение в экспертную практику новых методов 
исследования вещественных доказательств, формирование молодого 
поколения судебных экспертов. 
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105 YEARS OF SCIENTIFC ACTIVITY OF KYIV SCIENTIFIC RESEARCH 
INSTITUTE OF FORENSIC EXPERTISE 

 
А. Ishcenko 
V. Koloniuk 
V. Yusupov 

 
Kyiv Scientific Research Institute of Forensic Expertise conducted research 

aimed at improving the legal regulation of forensic expertise, solving general 
theoretical, organizational, psychological and preventive issues of forensic expert 
activity, studying the properties and features of research objects, developing new 
methods of research and expert techniques . During 105 years of its activity, the 
expert institution carried out research work that formed the basis for various types 
of examinations and methods of their conduct, they became a significant 
contribution to the development of theoretical problems of forensic expertise, its 
conceptual apparatus, logic and psychology of expert research, etc. 

This, along with representatives of other scientific and expert schools, laid the 
foundations for the allocation of a separate branch of legal knowledge – forensic 
expert studies. Thus, the forensic specialists of Kyiv Scientific Research Institute 
of Forensic Expertise made a significant contribution to the development of the 
scientific foundations of forensic expert studies, the introduction of new methods of 
investigation of evidence, the formation of a young generation of forensic experts 
into expert practice. 
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ПОНЯТТЯ ТА МІСЦЕ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ 
В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ЇЇ ЗАВДАННЯ  

 
У статті розглядаються поняття загальної теорії судової 

експертології, умови, що сприяли її створенню, місце судової експертології 
в системі юридичних наук, обсяг її предмета, питання взаємодії і 
взаємовідносин науки криміналістики і судової експертології . Визначено 
форми використання норм міжнародного права в регулюванні відносин в 
галузі експертизи, їх вдосконалення. Наводиться система і структура 
загальної теорії експертології та її завдання. 

Ключові слова: судова експертологія, теорія, завдання, структура, 
методи, судова експертиза. 

 
 
Судова експертологія як наука покликана вивчати закономірності і 

методологію формування і розвитку судових експертиз, закономір-
ності дослідження об’єктів на основі спеціальних знань, 
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трансформованих на основі галузевих наук у систему наукових 
методів, методик та прийомів вирішення експертних задач у межах 
правової регламентації. Судова експертологія є спеціальною 
прикладною юридичною наукою, яка є за своїм походженням і 
загальним об’єктом дослідження (злочинна діяльність) відноситься до 
циклу кримінально-правових наук. 

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

Не зважаючи на народження судової експертології ще в  
70-х роках ХХ ст., окремі вчені-криміналісти, на жаль, негативно до 
неї ставляться. Так, В. Колдін вважає, що криміналістичні 
експертні методики і технології є невід’ємною частиною науки 
криміналістики і елементом криміналістичної діяльності 
оперативних співробітників, слідчих, прокурорів. В. Гончаренко 
також вважає криміналістичну експертизу невід’ємною частиною 
криміналістичної техніки, однак відзначає особливості її 
використання слідчим та експертом-криміналістом (в 
процесуальному, технічному і методичному аспектах). Навіть ті 
криміналісти, які вже визнали створення судової експертології і 
внесли свій внесок у розробку її теорії (Р. Бєлкін, Т. Авер’янова, 
Ю. Корухов) [3, 4, 7], продовжують включати криміналістичну 
експертизу та судову експертологію («загальну теорію судової 
експертизи») до складу науки криміналістики. Для дого, щоб чітко 
розмежувати вказані науки, необхідно осмислити ґенезу нової 
науки судової експертології і чітко розмежувати функції 
криміналістики і судової експертизи. 

Що стосується природи науки судової експертології, то вченими-
криміналістами також висловлюються різні думки. Так, О. Р. Шляхов 
вважає, що судова експертологія не є юридичною прикладною наукою, ані 
природньою, ані технічною, але повинна стояти на межі між ними, бути 
«суміжною» наукою [1]. В. Д. Арсеньєв розглядає науку про судову 
експертизу з позиції теорії судових доказів. Т. В. Авер’янова та 
Ю. Г. Корухов вважають її наукою подвійної природи: юридичною – за 
предметом і об’єктами пізнання, частково за функціями та джерелами 
формування, та природничо-технічною – за іншими критеріями. 
С. В. Бичкова і Р. С. Бєлкін відносять загальну теорію судової експертизи 
за її змістом, спрямованості та соціальному призначенню до юридичних 
наук та вважають її комплексною інтегральною наукою міждисциплінарних 
галузей знань [2, 3, 7]. 
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А. І. Вінберг та Н. Т. Малаховська визначають судову 
експертологію як галузь юридичної науки, що вивчає закономірності, 
методологію та процес формування і розвитку наукових основ 
судових експертиз, а також дослідження їх об’єктів. Ми поділяємо 
думку Сегая М.Я. про те, що природа знань кожної науки 
визначається виключно її предметом, як частиною об’єктивної 
дійсності, яку вивчає конкретна наука. Використання знань інших наук 
(фізики, хімії, біології, математики та ін.) не змінює їх предмету, ці 
знання лише пристосовуються для вирішення задач цієї науки, що 
адресовані експертній практиці. Судова експертологія трансформує ці 
знання в юридичні, за допомогою яких оптимізується використання 
спеціальних знань у судочинстві [6]. 

Висловлена в літературі думка (P. C. Бєлкін) про те, що 
криміналістика є для судової експертології звичайною 
обґрунтовуючою наукою (нарівні з фізикою, хімією, біологією), 
видається досить спірною [3]. Не можна не враховувати такої суттєвої 
обставини, що криміналістику треба визнати дійсно «материнською» 
наукою, в лоні якої зароджувалась експертологія і від якої вона 
врешті-решт відокремилася. Судова експертологія не тільки зберігає 
«родимі плями» криміналістики, а й впливає на діалектику розвитку 
предмета криміналістики та змісту її наукових галузей 
(криміналістичної техніки, криміналістичної тактики і криміналістичної 
методики). Зокрема, потребує уточнення усталений погляд на єдність 
криміналістичної техніки для слідчого і експерта. Перша призначена 
для збирання «слідової інформації», друга – для поглибленого її 
дослідження на основі спеціальних знань з метою перетворення на 
доказову інформацію. Різні цілі забезпечуються і різними за змістом 
засобами. Точніше ставити питання про взаємодію, «стиковку» двох, 
хоча і тісно пов’язаних, але ж самостійних галузей науково-технічних 
засобів, обслуговуючих правосуддя. 

На базі криміналістичних теорій ідентифікації і розпізнавання, наукові 
засади яких закладено С. М. Потаповим, теорії ситуаційного аналізу 
(Б. М. Комаринець, Г. Л. Грановський) сформувались теорії, методи і 
методики судово-експертної ідентифікації, діагностики та ситуалогії, які 
істотно відрізняються від слідчих методів ототожнювання, розпізнавання, 
ситуаційного аналізу обставин злочину [10]. 

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

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

Професор С. М. Потапов є засновником методологічних засад 
вітчизняної криміналістики, розробником теорії криміналістичної 
ідентифікації, принципів, видів та форм її застосування. Сьогодні 
важливого значення набувають погляди вченого на сутність 
криміналістики, її предмет, історію, значення для роботи слідчих і 
судових органів [1]. 

Криміналістика – це наука, яка дійсно перебуває на передньому краї 
боротьби зі злочинністю. Саме криміналістика на основі своїх наукових 
досліджень пропонує оперативно-розшуковим працівникам, слідчим, 
експертам, суддям науково обґрунтовані і перевірені практикою засоби, 
прийоми та методи розкриття злочинів, розслідування та судового 
розгляду кримінальних справ. Криміналістика привертає до себе увагу, 
перш за все, тим, що вона допомагає встановити істину, проникнути у 
невідоме, таємне. Не можна не погодитися з С. М. Потаповим, на думку 
якого процес розкриття і розслідування злочинів має засновуватися на 
наукових засадах. У цьому відношенні криміналістику він називає точною 
наукою [1]. 

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

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

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

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

Інакше упорядкував структуру судової експертології М. Я. Сегай. 
Виходячи з того, що до системи науки судової експертології входять 
концептуальні основи судово-експертної діяльності в цілому і 
особливості їх використання різними судово-експертними галузями 
знань, він виокремив у судовій експертології наступні розділи: 

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

них основ судово-експертної діяльності різними судово-експерт-
ними галузями знань: 

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

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

Завдання загальної теорії судової експертизи (експертології) є 
аналогічними завданням криміналістики [3]. їх можна поділити на 
загальні, окремі (спеціальні) і конкретні. 

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

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

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

методів і методик; 
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– формування наукових основ нових видів і родів судових 
експертиз у зв’язку з появою нових об’єктів (комп’ютерна, 
мистецтвознавча тощо); 

– розроблення експертних заходів попередження злочинів; 
– розроблення програмного забезпечення автоматизованого 

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

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

перед наукою ексгіертологією практика з метою задоволення тих 
потреб, що виникли. 

Т. В. Авер’янова виокремлює поряд із завданнями загальної теорії 
судової експертології завдання практичної діяльності як однієї зі сфер 
людської діяльності, а також завдання експертних досліджень [7, с. 162]. 

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

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

(персональних комп’ютерів); 
– каталогізація і паспортизація експертних методик і створення 

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

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

безспірною. Різні вчені пропонують свою класифікацію. Так,  
А. І. Вінберг і Н. Т. Малаховська (1979) пропонували поділяти 
завдання на класифікаційні, ідентифікаційні, діагностичні та 
ситуаційні. А. І. Рудиченко (1981) на ідентифікаційні, діагностичні 
класифікаційні, діагностичні дослідження стану [13]. Ю. Г. Корухов 
(1984) – на класифікаційні, діагностичні та ідентифікаційні [4].  
Т. В. Толстухина (1999) – на ідентифікаційні, класифікаційні, 
діагностичні, реституційні, прогностичні, ретроспективні (останні 
характерні для судово-слідчих дій, де необхідна допомога експерта 
чи спеціаліста, тому вони тільки приєднуються до експертних) [12].  
Р. С. Бєлкін і Т. В. Авер’янова (2001) – на ідентифікаційні і діагно-
стичні [3]. Автори монографії «Основы судебной зкспертизы» по-
діляють діагностичні завдання на класифікаційно-діагностичні, власне 
діагностичні, обстановочні, причинно-динамічні. Ці автори 
пропонують поділити експертні завдання на кінцеві (кінцева мета 
дослідження), проміжні та допоміжні [12].  
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Вважаємо, що і така класифікація має право на існування, оскільки 
відповідає етапам процесу експертного дослідження і його меті. 
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ПОНЯТИЕ И МЕСТО ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК  
 

Н. И. Клименко 
 

В статье рассматриваются понятия общей теории судебной 
експертологии, условия, способствовавшие ее созданию, место судебной 
экспертологии в системе юридических наук, объем ее предмета, вопросы 
взаимодействия и взаимоотношений науки криминалистики и судебной 
экспертологии. Определены формы использования норм международного 
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права в регулировании отношений в области экспертизы, их 
совершенствование. Приводится система и структура общей теории 
экспертологии и ее задачи. 

 
THE CONCEPT AND PLACE OF THE GENERAL THEORY OF FORENSIC 

EXPERTOLOGY IN THE SYSTEM OF LEGAL SCIENCES  
 

N. Klymenko 
 

The article deals with the concepts of the general theory of forensic 
expertology, the conditions that contributed to its creation, the place of forensic 
expertology in the system of legal sciences, the scope of its subject, the question 
of interaction and relationship science criminology and forensic expertology. The 
forms of using the norms of international law in the regulation of relations in the 
field of expertise, their improvement are determined as well. The system and 
structure of the general theory of expertology and its task are presented. 
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ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ 
НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ 

 
Проведено науковий аналіз об’єктів криміналістичного вивчення, 

розглянуто дискусійні питання щодо обмеження сфери криміналістики, 
концепцію збільшення кількості розділів науки криміналістики, 
удосконалення її системи. 

Ключові слова: криміналістика, об’єкти, система, методика, 
розслідування, правопорушення.  

 
 
Сучасному розвитку науки криміналістики сприяють праці відомих 

криміналістів минулих століть та наших сучасників: Г. Гросса,  
А. Бертільйона, Р. Рейсса, Е. Локара, Є. Ф. Буринського,  
В. І. Громова, С. М. Потапова, М. В. Терзієва, Р. С. Бєлкіна,  
О. М. Василєва, А. І. Вінберга, Г. Л. Грановського, Л. Ю. Ароцкера, 
В. Я. Колдина, В. П. Колмакова, О. Н. Колесніченко, І. Ф. Крилова, 
В. К. Лисиченка, Г. А. Матусовського, С. П. Мітрічева, 
М. В. Салтевського, М. Я. Сегая, М. А. Селіванова, Б. М. Шавера, 
О. О. Ейсмана, М. П. Яблокова та інших. Питання про предмет, 
систему та методи науки криміналістики були і є темою широких 
дискусій, окремих наукових досліджень. Так, ще у 1893 році Г. Гросс, 
у своїй роботі «Керівництво для судових слідчих як система 
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криміналістики», обґрунтував появу нової самостійної науки про 
техніку розслідування злочинів, яку назвав «криміналістикою», і 
визначив два її завдання: практичне і теоретичне . Практичне полягає 
у встановленні істини у кожній кримінальній справі, теоретичне – у 
вивченні злочинця і пізнанні злочину. Пізнання об’єктивної дійсності у 
будь-якій галузі може бути плідним тоді, коли чітко визначено 
предмет даної конкретної науки [6, с.15]. 

Варто погодитися з В. П. Колмаковим, який зазначав, що об'єктом 
вивчення криміналістики, як юридичної науки, є злочини, які 
задумані,підготовлені, що почалися та скоєнні. Проте, криміналістика 
вивчає їх з позиції запобігання та розкриття, що досягається за 
допомогою розроблюваних і рекомендованих нею наукових методів 
[8, с. 6]. 

У юридичній літературі більшість криміналістів правильно 
обґрунтовує наявність двоєдиного об’єкту пізнання – злочинну 
діяльність і криміналістичну діяльність. Криміналістична діяльність 
спрямована на виявлення, розкриття, розслідування злочинів та їх 
запобігання [14, с. 15]. 

Водночас, сучасне реформування кримінального процесуального 
законодавства зруйнувало наукові школи, процесуальні інститути, а 
псевдонаукові дефініції призвели до юридичних колізій в 
правотворчості і правозастосуванні. Так, аналіз положень окремих 
норм в главах 19-25 КПК України, дозволяє зробити висновок про 
правове невігластво законодавця, який нормами кримінально-
процесуального законодавства зобов'язав слідчого, прокурора 
розслідувати «кримінальні правопорушення і кримінальні 
проступки», тобто дії, які передбачені чинним Кримінальним 
кодексом України. Зазначені в нормах КПК категорії «кримінальні 
правопорушення» і «кримінальні проступки», суперечать основам 
фундаментальної юридичної науки – теорії держави і права, 
спеціальним і прикладним юридичним наукам, науковим 
дослідженням. Автори КПК ігнорують правову аксіому: не має злочину 
і не має покарання, якщо не має закону. В Україні не має Закону «Про 
кримінальну відповідальність за кримінальне правопорушення». 
Незважаючи на те, що повністю недопустима аналогія у сфері 
кримінального законодавства слідчі, виконуючи вимоги КПК 
розслідують кримінальні правопорушення, а судді засуджують 
обвинувачених за діяння, які не передбачені кримінальним законом. 

Слід відмітити, що зазначена міжгалузева колізія суперечить 
конституційному, кримінальному праву та законодавству, 
теоретичним положенням науки криміналістики про її об’єкт та 
предмет, спосіб скоєння злочину, криміналістичну характеристику 
злочинів, методику розслідування окремих видів злочинів, 
криміналістичні вчення. Не можна погодитися з окремими вченими, 
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які в угоду політикам і авторам КПК вигадали такі псевдонаукові 
дефініції як «криміналістичний аспект розслідування кримінальних 
правопорушень», «методика розслідування кримінальних 
правопорушень». Такий псевдонауковий підхід свідчить про зраду 
науці криміналістиці. Варто погодитися з точкою зору Г. Гросса , який 
зазначав , що «криміналістика за природою своєю починається лише 
там, де кримінальне право, також за своєю природою, припиняє свою 
роботу: матеріальне кримінальне право має своїм предметом 
вивчення злочинного діяння і покарання, формальне кримінальне 
право (процес) укладає правила застосування матеріального 
кримінального права. Але яким способом вчиняються злочини? Як 
досліджувати ці способи і розкривати їх, які були мотиви скоєння 
такого, які цілі – все це не визначає ні кримінальне право, ні процес. 
Це становить предмет криміналістики [6, с.8].  

Вважаємо, що для усунення цієї колізії, необхідно внести зміни в 
окремі положення КПК України і визначити в них єдину термінологію 
Кримінального кодексу – «злочин», розслідування якого 
забезпечується процесуальними засобами». 

У юридичній літературі дискусійними залишаються питання щодо 
обмеження сфери криміналістики тільки рамками досудового 
(попереднього) слідства, розширення предмету криміналістики, 
концепції криміналістики обвинувачення і криміналістики захисту; 
концепції господарської і банківської криміналістики. Більшість 
криміналістів (М. М. Гродзинський, М. В. Терзієв, А. І. Вінберг, В. П. 
Колмаков, Л. Є. Ароцкер, В. І. Гончаренко, М. П. Яблоков та інші) 
правильно зазначають, що криміналістика є наукою, яка слугує 
слідству і дізнанню, але її прийоми, методи та рекомендації можуть 
бути застосовані в судовому слідстві в цілому, при проведенні 
окремих судових дій. Криміналістика є наукою єдиною, неповторною, 
самостійною. Розроблені наукою криміналістикою рекомендації, 
прийоми та методи використовуються сторонами у цивільному, 
господарському, адміністративному судочинстві. 

Водночас, деякі автори пропонують розробити окрему 
криміналістику для прокурорів, криміналістику для адвокатів. 
Зокрема, О. Я. Баєв пропонує окрему криміналістику для адвокатів  
[1, с. 58–65]. Деякий інший підхід до вирішення зазначеної проблеми у 
Т. В. Варфоломеєвої та В. Г. Гончаренка, які у підручнику 
«Криміналістика» академічний курс, запропонували криміналістичні 
рекомендації адвокатам щодо використання науково-технічних 
засобів ,тактики бесіди адвоката з підзахисним, інші аспекти тактики в 
адвокатській діяльності [3, с. 232, 255]. Серед вчених є прихильники 
криміналістики для обвинувачення. Вважаємо, що штучно утворювати 
криміналістику для адвоката, державного обвинувача, судді не 
доцільно. Розроблені наукою криміналістикою рекомендації, прийоми 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63 

 30 

та методи використовуються у практичній діяльності слідчим і 
прокурором на досудовому слідстві, державним обвинувачем, 
захисником, суддею під час судового розгляду кримінального 
провадження. Зазначене свідчить про відсутність об’єктивних умов 
для розширення предмета науки криміналістики. 

Дискусійними питаннями сучасної криміналістики є проблеми 
удосконалення системи криміналістики, концепція збільшення 
кількості розділів криміналістичної науки.  

Важливим методологічним питанням науки криміналістики є 
конкретизація її системи. Предмет і система криміналістики 
взаємопов’язані і взаємообумовлені. Водночас, система науки 
безпосередньо обумовлена її предметом. Системі науки 
криміналістики притаманні: зовнішній прояв її змісту і 
підпорядкованість по відношенню до предмету науки. Дискусія в 
криміналістичній науці щодо системи криміналістики у вигляді 
загальної та особливої частини мала місце ще в кінці 30-х років 
(Б. М. Шавер), потім в кінці 80-х та першій половині 90-х років 
минулого століття (В. В. Степанов, Л. Я. Драпкін, Г. А. Матусовський). 
Втім так і не отримала широкої наукової підтримки. Зазначена в 
дискусії проблема на початку двадцять першого століття стала 
предметом дебатів й обговорення на наукових конференціях. Наукові 
підходи до формування системи криміналістики, викладені в 
юридичній літературі В. А. Гамзою, А. Ф. Волобуєвим, 
В. Є. Корноуховим, В. О. Образцовим, В. В. Тищенком та іншими 
дослідниками.  

Так, В. О. Образцов вважає, що з точки зору формально-логічної 
теорії класифікації чотирьохелементна система криміналістики не є 
класифікаційною і відділена від потреб практики. У зв’язку з цим, він 
пропонує наступні розділи криміналістики: в загальній частині – 
«вступ до криміналістики», «пошуково-пізнавальна діяльність в 
криміналістичному судочинстві як об’єкт криміналістичного 
забезпечення», а у особливій частині – «особливості 
криміналістичного забезпечення досудового кримінального 
провадження», «організаційно-тактичні особливості підготовки і 
проведення слідчих дій», «методико-криміналістичне забезпечення 
попереднього розслідування» [10, с. 38]. 

Точка зору В. О. Образцова є спірною. Слід погодитися з 
О. Ю. Головіним, що кожна криміналістична класифікаційна система 
включає цілісне понятійне утворення, кожний із елементів (понять) 
знаходяться в нерозривних, взаємопов’язаних зв’язках між собою. В 
класифікаційних системах присутні зв’язки, котрі визначаються на 
підставі поділу понять. Безумовно, поняття, одержане в результаті 
класифікаційного ділення, не може бути ширше, ніж основне поняття, 
а також не може бути рівним основному [5, с. 29]. Вище зазначене 
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дозволяє зробити висновок про те, що класифікаційна система 
криміналістики як цілісне понятійне утворення включає 
взаємопов’язані нерозривні поміж собою елементи: загальної теорії 
криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та 
методики розслідування окремих видів злочинів. У зв’язку з цим, 
викладені пропозиції В. О. Образцова щодо побудови класифікаційної 
системи криміналістики, суперечать основним положенням вчення 
про класифікаційні системи. На наш погляд, виокремлення в системі 
криміналістики загальної та особливої частин має більш штучний 
характер. 

Двохелементну систему криміналістики та зміну назви окремих її 
розділів пропонує А. Ф. Волобуєв. Він вважає, що назви структурних 
розділів криміналістики мають умовний характер і що більшість 
положень в розділах криміналістичної техніки і тактики [4, с. 92]. 
Автор пропонує назви окремих розділів в загальній частині 
криміналістики змінити. Так, розділ «Криміналістична техніка» 
назвати «Криміналістична техніка збирання та дослідження слідів 
злочину», а назву розділу «Криміналістична тактика» замінити на 
«Криміналістична тактика збирання і дослідження доказів». 
Вважаємо, що А. Ф. Волобуєв в запропонованих назвах розділів, 
фактично, змішує наукові і практичні рівні використання складових 
криміналістичних знань з криміналістичної техніки і криміналістичної 
методики, а тому його пропозиція є необґрунтованою. На наш погляд, 
назви розділів криміналістики повинні чітко відповідати як зазначеним 
положенням криміналістичної техніки і тактики, так і загальним, 
спеціальним і окремим завданням, характеру знань, викладених у цих 
розділах. 

Традиційна система криміналістики не відповідає сучасним 
підходам щодо визначення об'єкта і предмета, вважає В. В. Тищенко 
й натомість пропонує двохелементну систему криміналістики. Автор 
зазначає, що така система повинна будуватися в залежності від 
характеру об'єктів криміналістики, що досліджуються як функцію по 
вчиненню злочину та її відображенню у зовнішньому середовищі і 
діяльності з розслідування і розкриття вчиненого злочину. Так, 
В. В. Тищенко у загальній частині криміналістики виділяє наступні 
розділи: 1) «Вступ до криміналістики. Загальнотеоретичні 
положення»; 2) «Вчення про злочин та механізм утворення 
інформації»; 3) «Техніко-криміналістичні способи, засоби збирання й 
оцінки інформації»; 4) «Процесуальні, тактичні способи й засоби 
збирання, дослідження і оцінки доказів»; 5) «Дослідження джерел 
інформації за допомогою спеціальних знань»; 6) «Теоретичні основи 
стратегії і тактики розслідування». У особливій частині криміналістики 
автор пропонує один розділ «Методики розслідування різних 
категорій злочинів» [11, с. 49–50]. Зазначена пропозиція є також 
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спірною. Вважаємо, що запропонована автором система 
криміналістики суперечить основним положенням про класифікації 
систем, криміналістичним вченням про криміналістичну техніку, 
тактику, методику, а назва розділу «Теоретичні основи стратегії і 
тактики розслідування», виходять за рамки криміналістики. Слід 
погодитися з Г. О. Зоріним, який визначає криміналістичну стратегію 
як основу застосування евристичних методів розслідування, а не як 
самостійний розділ криміналістики [7, с. 20]. Не зовсім коректна назва 
розділу «Методики розслідування різних категорій злочинів». У 
юридичній літературі більшість науковців правильно використовує 
термін «розслідування окремих видів злочинів». Відповідно до 
теоретичних положень криміналістики, вважаємо, що криміналістична 
методика складає систему методів загального характеру, тактичних 
прийомів і засобів криміналістичної техніки, які використовують 
суб'єкти криміналістичної діяльності при виявленні, розслідуванні, 
розкритті окремих видів злочинів та їх запобіганні. 

Таким чином, концепція щодо зміни системи криміналістики 
запропонована В. О. Образцовим, А. Ф. Волобуєвим, В. В. Тищенком 
не має чіткого системно-структурного обґрунтування. У зазначеній 
науковій дискусії, підтримуємо точку зору більшості криміналістів, 
щодо чотирьохелементної системи криміналістики, до якої 
відносяться: «Загальнотеоретичні положення криміналістики», 
«Криміналістична техніка», «Криміналістична тактика», 
«Криміналістична методика». Як правильно зазначають, 
Т. В. Авер'янова, В. П. Бахін, Р. С. Белкін, В. Г. Гончаренко, 
Н. І. Клименко, В. Є. Коновалова, В. К. Лисиченко, М. Я. Сегай, 
В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков традиційна чотирьохелементна 
система криміналістики відповідає принципам системності, 
перевірена практикою й визнана більшістю наукових криміналістичних 
шкіл. Слід відзначити, що система будь-якої науки, в тому числі і 
криміналістики, в силу об’єктивних факторів не може бути постійною, 
застиглою, тому що це виключало б можливість подальшого розвитку 
науки, розширення сфер криміналістичних досліджень, розробки 
нових наукових концепцій, теорій . Безумовно, доцільно 
удосконалювати систему криміналістичних наукових знань при 
наявності об'єктивних передумов, системно-структурного 
обґрунтування . 

На наш погляд, концепція збільшення кількості розділів 
криміналістичної науки є спірною. Так, А. В. Дулов, В. В. Клочков, 
В. С. Кузьмічов, О. М. Ларін, І. П. Можаєва, Г. І. Прокопенко, 
М. В. Салтєвський, М. І. Скригонюк, В. Ю. Толстолуцький, 
О. Г. Філіппов та інші пропонують збільшити кількість розділів в 
системі криміналістики. Зокрема, О. Г. Філіппов, окрім традиційних 
розділів, пропонує розділ «Криміналістичні питання організації 
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розкриття та розслідування злочинів», в якому виокремлює: загальні 
питання організації роботи з розкриття і розслідування злочинів; 
криміналістичні версії і планування розслідування; криміналістична 
реєстрація; взаємодія слідчого з іншими учасниками розкриття і 
розслідування злочинів; розшукова робота слідчого [13, с. 252]. Такої 
же думки і М. І. Скригонюк і І. П. Можаєва. На наш погляд, 
криміналістичне вчення про версії, планування й організацію 
криміналістичної діяльності при розслідуванні злочинів мають 
загальнотеоретичний характер і є складовими криміналістичної 
методики. Щодо взаємодії слідчого з іншими працівниками 
правоохоронних органів, то ці положення викладені у розділі 
криміналістичної тактики і не має необхідності їх виокремлювати у 
окремому розділі криміналістики. Окрім цього, чинний КПК визначає 
низку слідчих (негласних) дій та право слідчого про надання 
доручення щодо проведення оперативним працівником зазначених 
негласних дій тільки під час розслідування злочину. У зв’язку з цим, 
вважаємо, що концепція О. Г. Філіпова та І. П. Можаєвої про 
збільшення кількості розділів в системі криміналістики недостатньо 
обґрунтована, не відповідає положенням кримінального 
процесуального законодавства, потребам практики. 

Слід зазначити, що проблему збільшення кількості розділів 
криміналістичної науки досліджували В. С. Кузьмічов та 
Г. І. Прокопенко. На їх думку, структура криміналістики повинна 
складатися з п'яти розділів: загальна теорія криміналістики; 
криміналістична техніка; криміналістична експертиза; криміналістична 
тактика; криміналістична  методика [9, с. 3]. Слід погодитися з 
авторами, що особливе місце в системі криміналістичних знань 
займають спеціальні знання. Водночас є спірною пропозиція щодо 
виокремлення в системі криміналістики нового самостійного розділу 
«Криміналістична експертиза». У зв'язку з цим доцільною є точка зору 
Р. С. Бєлкіна, який виступав проти створення такого розділу, оскільки 
процесуальними проблемами інституту судових експертиз 
займається наука кримінально-процесуального права, а розробка 
експертних методик є функціями галузей криміналістичної техніки [2, 
с. 43].  

У юридичній літературі зазначено, що система криміналістики 
відображає внутрішній, закономірний і взаємоузгоджений поділ науки 
на частини, розділи, галузі, вчення. У зв’язку з цим, є дискусійною 
пропозиція В. Ю. Толстолуцького, який запропонував в системі 
криміналістичної науки виокремити п’ятий розділ під назвою 
«Криміналістична інформатика» [12, с. 9]. Новітні інформаційні 
технології впливають на розвиток криміналістичної науки, активне 
впровадження в криміналістичну науку наукових методів і засобів 
інформатики є об’єктивною передумовою формування окремого 
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криміналістичного вчення – «Криміналістична інформатика», 
положення якого можуть бути використані в криміналістичній техніці, 
тактиці, методиці. Вважаємо, що не достатньо обґрунтованою є 
пропозиція В. Ю. Толстолуцького розмістити у виокремленому розділі 
криміналістики окреме криміналістичне вчення про криміналістичну 
інформатику. 

Аналіз наукових підходів щодо зміни системи криміналістики, 
збільшення кількості розділів криміналістики та зміни назви окремих 
розділів, дозволяє зробити висновок: 

– чотирьохелементна система сучасної криміналістики 
адекватна предмету, визначає основні напрями розвитку 
криміналістики, відповідає всім принципам системності, перевірена 
практикою і визнана більшістю наукових криміналістичних шкіл; 

– концепції щодо зміни системи криміналістики, збільшення 
кількості розділів криміналістики не мають чіткого системно-
структурного обґрунтування об’єктивних передумов.  

Водночас, при наявності об'єктивних передумов наукової 
обґрунтованості, доцільно обговорювати науковому товариству зміни 
системи криміналістики, збільшення кількості її розділів та зміни 
назви окремих розділів.  
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НЕКОТОРЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ О СОВРЕМЕННОМ 

РАЗВИТИИ НАУКИ КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

В. П. Корж 
 

В статье проанализированы псевдонаучные дефиниции уголовно-, 
процессуального законодательства «уголовное правонарушение и уголовный 
проступок», которые противоречат конституционному, уголовному праву и 
законодательству, теоретическим положениям науки криминалистики об 
объекте, предмете, способе преступления, криминалистической характеристике 
преступлений, методике расследования отдельных видов преступлений; 
создают межотраслевые юридические коллизии и предложены способы их 
решения. Рассмотрены спорные вопросы об ограничении сферы науки 
криминалистики, расширении ее предмета, концепция криминалистики 
обвинителя, концепция криминалистики адвоката и сделан вывод о том, что не 
целесобразно искуственно создавать криминалистику для адвоката, 
криминалистику для государственного обвинителя, так как разработаные наукой 
криминалистикой рекомендации, прийомы, методы используются в практической 
деятельности следователем, прокурором на досудебном следствии, 
государственным обвинителем, защитником, судьей в ходе судебного 
рассмотрения уголовного производства и обосновывается вывод об отсутствии 
объективных условий для расширения предмета науки криминалистики. 
Рассмотрена концепция увеличения количества разделов криминалистики, 
совершенствования ее системы и обосновывается традиционная 
четырехэелементная система современной науки криминалистики, которая 
адекватна ее предмету, определяет основные направления развития 
криминалистики, отвечает принципам системности, проверена практикою и 
признана научными криминалистическими школами, предлагается 
совершенствовать систему криминалистики при наличии объективных 
предпосылок, системно- структурного обоснования. 

 
SOME DISPUTED ISSUES ABOUT MODERN DEVELOPMENT OF 

CRIMINALISTICS 
 

V. Korzh 
 

The article analyzes the pseudoscientific definitions of the criminal and 
procedural legislation «criminal offense and criminal infraction», which contradict 
the constitutional, criminal law and legislation, the theoretical provisions of 
criminalistics on the object, the subject and the method of crime, the criminalistic 
characteristics of crimes, methods of investigation of certain types of crimes; 
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create interdisciplinary legal conflicts and it is suggested ways to solve them. 
Disputed questions about the restriction of the field of science of criminalistics, the 
expansion of its subject, the concept of criminalistics prosecutor, the concept of 
criminalistics lawyer and concluded that it is not advisable to artificially create 
criminalostics for lawyers, criminalistics for the state prosecutor, as well as 
developed the science of forensic recommendations, prions, methods used in 
practice by an investigator, a prosecutor in a pre-trial investigation, a state 
prosecutor, a defender, a judge during criminal proceedings, a criminal 
proceedings and substantiated conclusion that no objective conditions for the 
expansion of the subject of forensic science.The concept of increasing the number 
of sections of criminalistics, improvement of its system and justified the traditional 
four-element system of modern science of criminalistics, which is adequate to its 
subject, defines the main directions of the development of criminalistics, consistent 
with the principles of systemicity, tested by practice and recognized by 
criminalistics schools, it is proposed to improve the system of criminalistics in the 
presence of objective prerequisites, systematically structural justification. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Дана стаття присвячена дослідженню окремих гарантій незалежності 

судового експерта та правильності його висновку. Проаналізовано існуючі 
прогалини законодавчого регулювання, запропоновано шляхи щодо їх 
усунення. 
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експерт, відповідальність, умови діяльності. 

 
 
Незворотність курсу України на європейську інтеграцію, метою якої є 

набуття членства в Європейському Союзі, зумовлює необхідність 
докорінних змін в політичній, правовій, економічній та соціальній сферах 
нашої держави. Одним з ключових напрямків реформ на сучасному етапі 
є проведення судової реформи, що має втілити в життя практичну 
реалізацію принципу верховенства права та забезпечити функціонування 
судової системи та суміжних правових інститутів відповідно до 
міжнародних стандартів та передового досвіду. 

У цьому контексті особлива увага має бути прикута питанням 
судово-експертної діяльності, метою якої є забезпечення судових 
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органів незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою, 
орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і 
техніки. Про надзвичайну важливість цього інституту красномовно 
свідчить думка В. Г. Гончаренко, який наголошував, що «авторитет 
висновків експертів надзвичайно високий, оскільки в них зосереджена 
передова наукова думка і багаторазово перевірений досвід 
професіоналів. Тому, не дивлячись на те, що в нашому 
кримінальному процесі жоден з доказів не має наперед встановленої 
сили, під час оцінки доказів суб’єктами доказування висновку 
експерта мимоволі надається особливе значення, висловлюється 
особлива довіра» [1, с. 2]. А як зазначає І. В. Гора, судова експертиза 
є одним з найбільш ефективних способів встановлення істини з 
питань, що є предметом доказування [2, с. 146]. 

Слід наголосити, що дослідженню організаційно-правових основ 
судово-експертної діяльності присвячені роботи таких відомих 
вчених, як Т. В. Варфоломеєва, В. І. Галаган, В. Г. Гончаренко, 
І. В. Гора, А. В. Іщенко, Н. І. Клименко, В. Т. Маляренко, М. Я. Сегай, 
В. Ю. Шепітько та багатьох інших. Проте залишаються актуальними 
питання, пов’язані, зокрема, з гарантіями незалежності судового 
експерта та правильності його висновку. 

Як передбачено п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України, виключно 
законами України визначаються засади судової експертизи [3]. Цим 
конституційним приписом підкреслюється загальнодержавне 
значення цього питання, яке не може бути предметом регулювання 
на рівні підзаконних нормативно-правових актів. 

З точки зору судово-експертної діяльності базовим нормативно-
правовим актом є Закон України «Про судову експертизу» від  
25 лютого 1994 року (далі – Закон), який визначає правові, 
організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності. 

При цьому ст. 4 Закону декларує гарантії незалежності судового 
експерта та правильності його висновку, які забезпечуються [4]: 

1) визначеним законом порядком призначення судового 
експерта;  

2) забороною під загрозою передбаченої законом 
відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової 
експертизи;  

3) існуванням установ судових експертиз, незалежних від 
органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 
досудового розслідування та суду;  

4) створенням необхідних умов для діяльності судового 
експерта, його матеріальним і соціальним забезпеченням;  

5) кримінальною відповідальністю судового експерта за дачу 
свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від 
виконання покладених на нього обов'язків;  
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6) можливістю призначення повторної судової експертизи;  
7) присутністю учасників процесу в передбачених законом 

випадках під час проведення судової експертизи.  
Водночас, системний аналіз положень чинного законодавства 

дозволяє пересвідчитись, що окремі проголошені гарантії 
незалежності судового експерта та правильності його висновку не 
мають достатнього практичного наповнення.  

Наприклад, це стосується заборони під загрозою передбаченої 
законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової 
експертизи. У першу чергу це положення кореспондується з нормами 
статті 386 Кримінального кодексу України (далі – КК України), яка 
передбачає відповідальність за перешкоджання з'явленню експерта 
до суду, органів досудового розслідування, тимчасових слідчих та 
спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, 
примушування його до відмови від давання показань чи висновку, а 
також до давання завідомо неправдивих показань чи висновку 
шляхом погрози вбивством, насильством, знищенням майна експерта 
чи його близьких родичів або розголошення відомостей, що 
ганьблять експерта, або підкуп експерта з тією самою метою, а також 
погроза вчинити зазначені дії з помсти за раніше дані показання чи 
висновок [5]. 

Аналіз об’єктивної сторони зазначеного складу злочину 
дозволяє зробити висновок, що вона не охоплює усі випадки 
протиправного впливу на експерта. Приміром, примушування 
експерта до відмови від давання або до давання завідомо 
неправдивих показань чи висновку може здійснюватися лише 
шляхом погрози вбивством, насильством, знищенням майна або 
розголошенням відомостей, що ганьблять потерпілого. У даній 
ситуації абсолютно незрозумілою є логіка законодавця щодо 
суттєвого усічення можливих форм впливу на експерта, оскільки на 
практиці таких форм існує набагато більше.  

При цьому, законодавство України про кримінальну 
відповідальність містить чимало прикладів криміналізації будь-яких 
форм впливу на певну особу з метою перешкодити виконанню нею 
службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень. 
Наприклад, варто згадати статті 171 «Перешкоджання законній 
професійній діяльності журналістів», 343 «Втручання в діяльність 
працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої 
служби, приватного виконавця», 344 «Втручання у діяльність 
державного діяча» КК України. 

Доводиться також констатувати, що ст. 386 КК України 
передбачає відповідальність лише за примушування експерта до 
відмови від давання показань чи висновку, а також до давання 
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завідомо неправдивих показань чи висновку. Разом з тим, 
протиправний вплив на експерта може і не переслідувати мету у 
вигляді відмови від давання показань чи висновку, а також до 
давання завідомо неправдивих показань чи висновку. Натомість, 
такий вплив може переслідувати мету протидії чи перешкоджанню 
здійсненню судово-експертної діяльності в цілому. 

Таким чином, з одного боку встановлюючи пряму заборону під 
загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-
кому в проведення судової експертизи, законодавець з іншого боку 
передбачає відповідальність лише у незначній кількості випадків та 
не охоплює багатьох форм впливу на особу експерта.  

Іншою серйозною проблемою при здійсненні судово-експертної 
діяльності є втручання в діяльність судового експерта, що негативно 
впливає на незалежність такої особи. Так, непоодинокими є випадки 
зловживання правом на допит експерта з боку органів слідства під 
час досудового розслідування, внаслідок чого вчиняється тиск на 
експертів та втручання в їхню діяльність. 

Вирішенням зазначеної проблеми може бути внесення змін до 
окремих статей Кримінального процесуального кодексу України 
(далі – КПК України), які визначають статус свідка у кримінальному 
провадженні, закріплюють зобов’язання експерта тощо. 

По-перше, в ч. 2 ст. 65 КПК України потрібно передбачити, що не 
можуть бути допитані як свідки експерти – щодо наданих ними 
висновків. 

По-друге, в п. 2 ч. 5 ст. 69 КПК України слід вилучити положення, 
які зобов’язуються експерта прибути до слідчого чи прокурора і дати 
відповіді на запитання під час допиту, залишивши відповідний 
обов’язок експерта виключно перед судом. 

По-третє, аналогічні за змістом з попередньою пропозицію 
відповідні зміни треба внести також до ч. 3 ст. 95 КПК України, 
передбачивши зобов’язання експерта давати показання лише суду. 

Наступне питання, яке потребує розгляду, стосується створення 
необхідних умов для діяльності судового експерта, його 
матеріальним і соціальним забезпеченням. 

У цьому контексті необхідно нагадати, що в жовтні минулого року 
Верховною Радою України було внесено зміни до ст. 18 Закону щодо 
оплати праці та соціального захисту судових експертів. Зокрема 
передбачалось, що працівникам державних спеціалізованих установ 
(не військовослужбовцям і тим, які не мають звань рядового і 
начальницького складу), які мають кваліфікацію судового експерта, 
посадові оклади встановлюються у розмірі не менше 10 розмірів 
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 
січня календарного року.  
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Зазначена норма мала б стати важливим кроком на шляху 
поліпшення матеріального забезпечення судового експерта. 
Водночас, Державним бюджетом на 2018 рік дію положення ст. 18 
Закону щодо розміру посадових окладів судових експертів було 
зупинено на цей рік. З цього приводу можна висловити сподівання, 
що в Державному бюджеті на 2019 рік видатки на оплату праці 
судових у межах посадових окладів, визначених ст. 18 Закону, будуть 
підкріплені відповідними фінансовими можливостями. 

Таким чином можна констатувати, що нормативно-правовому 
регулюванню судово-експертної діяльності на сучасному етапі 
притаманні окремі прогалини та недоліки, наявність яких не сприяє 
повноцінному забезпеченню гарантій незалежності судового експерта 
та правильності його висновку. Подібна ситуація потребує 
невідкладного вирішення, зважаючи на особливу роль судово-
експертної діяльності в контексті проведення судової реформи. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГАРАНТИЙ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА 
 

Н. В. Нестор 
 

В статье анализируются нормы действующего законодательства, которые 
определяют гарантии независимости судебного эксперта и правильности его 
заключения. Установлено, что отдельные гарантии не имеют достаточного 



Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи 

 41

практического наполнения. Отмечается, что статья 386 Уголовного кодекса 
Украины не предусматривает наступления уголовной ответственности за все 
возможные случаи противоправного воздействия на эксперта. 

Также констатируется проблема необоснованного вмешательства в 
деятельность судебного эксперта со стороны следствия во время досудебного 
расследования, что негативно влияет на независимость такого лица. 

Акцентируется внимание на важности создания необходимых условий 
для деятельности судебного эксперта, его материального и социального 
обеспечения. 

Сформулированы предложения об изменении положений Уголовного 
кодекса Украины и Уголовного процессуального кодекса Украины с целью 
устранения выявленных пробелов и недостатков законодательного 
регулирования. 

 
PROBLEMATIC ISSUES OF LEGISLATIVE GUARANTEES OF 

INDEPENDENCE OF THE FORENSIC EXPERT 
 

N. Nestor 
 
The article analyzes the norms of the current legislation, which determine the 

guarantees of independence of the forensic expert and the correctness of his 
conclusion. It has been established that some guarantees do not have sufficient 
practical content. It is noted that Article 386 of the Criminal Code of Ukraine does 
not provide for criminal liability for all possible cases of unlawful interference in the 
work of the expert. 

There is also a problem of unreasonable interference in the activities of the 
forensic expert from the investigation during the pre-trial investigation, which 
negatively affects the independence of such a person. 

Attention is focused on the importance of creating the necessary conditions 
for the activities of the forensic expert, his material and social security. 

Proposals were made to amend the provisions of the Criminal Code of 
Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine in order to eliminate the 
identified gaps and deficiencies in legislative regulation. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ Й МЕТОДИ 

АКРЕДИТАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ 
 
У статті з метою формулювання сутності та особливості 

адміністративно-правового забезпечення акредитації судово-експертних 
установ України, а також теоретичного обґрунтування та формування 
пропозицій щодо його вдосконалення визначено відповідні адміністративно-
правові форми й методи. 

Ключові слова: акредитація, судово-експертні установи, 
адміністративно-правові форми і методи. 

 
 
В Україні акредитація органів з оцінки відповідності (далі – ООВ) 

здійснюється за допомогою спеціальних форм і методів, що 
регулюється відповідним законодавством. Спираючись на концепцію 
Т. М. Тимчишина, можна стверджувати, що специфіка суспільних 
відносин, яка складається в тому чи іншому конкретному напрямі 
діяльності щодо акредитації ООВ зумовлює, з одного боку, наявність 
спеціальних правових актів, з другого – особливі форми діяльності та 
втілення цих актів у життя [1, с. 164]. Форми управління  це сталі 
«набори» способів забезпечення реалізації функцій і досягнення 
цілей державного управління [2, с. 136]. 

Слід зазначити, що у вітчизняній адміністративно-правовій 
літературі увага приділяється, в основному, формам державного 
управління. Але, у зв’язку з відсутністю на сьогодні в науці 
адміністративного права загальноприйнятого терміна для 
позначення зовнішнього вияву державного управління, нарівні з 
терміном «форми державного управління» вживаються такі 
терміни, як «організаційно-правові форми управлінських дій», 
«форми управлінської діяльності», «адміністративно-правові 
форми» тощо. При цьому існує декілька підходів щодо класифікації 
форм діяльності, які поділяються залежно від настання тих чи 
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інших правових наслідків на правові (використання яких зумовлює 
виникнення конкурентного юридичного результату) та не правові 
(безпосередньо юридичного значення не мають). Так,  
О. П. Рябченко вважає, що пріоритетною формою державного 
управління є структурна форма, адже управління є 
цілеспрямованою діяльністю певних структур – суб’єктів 
управління – на об’єкти управління [3, с. 20]. У той самий час, 
С. В. Ківалов зазначає, що формами регулювання є зовнішній вияв 
конкретних дій, які здійснюються органами виконавчої влади чи 
посадовими особами для реалізації поставлених перед ними 
завдань. Зазначаючи, що загально визначеної класифікації форм 
реалізації не існує, С. В. Ківалов пропонує виділити шість основних 
форм реалізації управлінської діяльності, а саме: 

- видання нормативних актів управління; 
- видання індивідуальних актів управління; 
- укладання адміністративних договорів; 
- здійснення юридично-значимих дій; 
- проведення організаційних заходів; 
- здійснення матеріально-технічних операцій [4, с. 33]. 
При цьому зазначається, що перші чотири форми належать до 

правових, оскільки тягнуть певні юридичні наслідки, а дві останні – до 
не правових, тому що не зумовлюють виникнення юридичних 
наслідків. 

А. П. Коренєв також поділяє форми державного управління на 
правові та не правові. До останніх учений відносить організаційні й 
матеріально-технічні дії. Правові, у свою чергу, він класифікує таким 
чином: за змістом (правовстановлюючі й правозастосовні); за 
цілеспрямованістю (внутрішні та зовнішні); за способом вираження 
(словесні й конклюдентні) [5, с. 161–165]. 

Поділ форм державного управління на правові та не правові 
підтримує й Д. М. Бахрах, проте до правових він відносить прийняття 
правових актів (рішень); укладення договорів; здійснення інших 
юридично-значимих дій, а до не правових – організаційні дії та 
матеріально-технічні операції [6, с. 151]. 

Своєрідну класифікацію форм державного управління, 
розкриваючи їх багатогранність, пропонує Ю. М. Козлов: за ступенем 
юридичного вираження (основні та ті, що базуються на них); за 
результатами (позитивне регулювання та реакція на негативне 
явище); за спрямованістю (вплив на суспільні відносини у сфері 
державного регулювання або на діяльність підлеглого управлінського 
персоналу); за обсягом (загальнообов’язкові або адресовані 
конкретному суб’єкту); за масштабністю; за характером і методами 
вирішення питань компетенції; за суб’єктами (односторонньо виражені, 
дво- або багатосторонньо виражені); за умовами застосування; за 
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відношенням до інших суб’єктів державної влади; за об’єктами; за 
юридичним змістом (дозвільні, заборонні, приписуючі) [7, с. 202–203]. 

На думку О. П. Альохіна, форми – це зовнішнє виражене діяння 
виконавчого органу. Що ж стосується класифікації форм 
регулювання, то, на його думку, найбільш поширеним і 
обґрунтованим є поділ форм на правові та не правові. Крім того, 
вчений зазначає, що правові форми є адміністративно-правовими, 
оскільки – це форми реалізації виконавчої влади в межах юридично-
владних повноважень, вони завжди тягнуть за собою юридичні 
наслідки, регламентуються адміністративно-правовими нормами  
[8, с. 234–235]. 

На підставі викладеного можна зробити проміжний висновок, що 
адміністративно-правові форми акредитації судово-експертних 
установ (далі – СЕУ) України – це зовнішнє вираження змісту 
діяльності Національного органу України з акредитації (далі – НОУА) 
у межах юридично-владних повноважень, які за ним закріплені в 
нормах адміністративного права і їх реалізація завжди тягне за собою 
настання юридично значущих наслідків: 1) наділення конкретного 
ООВ повноваженнями на здійснення діяльності з оцінки відповідності 
(далі – ОВ) у визначених сферах, що підтверджується видачею 
документа про відповідність, який ґрунтується на прийнятому після 
критичного огляду рішенні про те, що виконання визначених вимог 
було доведене (декларація (у тому числі декларація про 
відповідність), протокол (у тому числі, протокол випробувань), звіт, 
висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі, сертифікат 
відповідності) або будь-який інший документ, що підтверджує 
виконання визначених вимог, які стосуються об’єкта ОВ);  
2) розширення сфери акредитації; 3) відмова в акредитації заявника; 
4) відмова в розширенні сфери акредитації. 

До числа форм акредитації СЕУ відносять не тільки правові 
(прийняття адміністративних (індивідуальних) актів, прийняття 
нормативних актів тощо) форми, але й не правові – виконання 
матеріально-технічних і здійснення організаційних дій. 

Одразу ж зауважимо, що регулювання адміністративно-правових 
форм акредитації СЕУ України має ті самі проблеми й прогалини, що 
й усі інші питання акредитації СЕУ України. Адже врахування 
специфіки цих об’єктів акредитації не здійснено при розробленні 
стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ООВ 
спеціальним вимогам до зазначених органів. Здійснювана СЕУ 
України діяльність з ОВ має особливості порівняно з 
функціонуванням інших видів ООВ, і це тягне недосконалість правого 
регулювання всіх питань акредитації та подальшого моніторингу СЕУ 
України, як ООВ. Міжнародний стандарт ISO/IEC 17025 не включає 
достатньо положень для акредитації СЕУ України, а практики 
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використання стандарту ISO/IEC 17020 ще немає. У законодавстві 
України чітко не визначено, до яких видів ООВ належать СЕУ України 
та якими документами необхідно підтверджувати їх акредитацію в 
певній галузі. 

Що стосується методів, які використовує НОУА стосовно СЕУ 
України як об’єктів акредитації, то слід зазначити, що методи 
акредитації можна визначити як поєднання певних прийомів, 
способів, засобів впливу [9, с. 354]. У літературі зазначено, що в 
загальноприйнятому розумінні термін «метод» означає спосіб чи 
прийом здійснення чого-небудь. Виходячи з цього, під методами 
будь-якої діяльності потрібно розуміти способи, прийоми, засоби, які 
використовуються для досягнення поставленої мети та становлять 
зміст цієї діяльності [10, с. 180]. 

Якщо йдеться про методи державного управління, то ними 
позначаються офіційні способи владного впливу державних органів 
на процеси суспільного й державного розвитку, на діяльність 
державних структур і конкретних посадових осіб у межах їх 
компетенції та в установленому порядку [11, с. 41]. Методи 
державного управління характеризуються низкою ознак, які: 
1) реалізуються в процесі державного управління; 2) виражають 
управлінський (упорядковуючий) вплив суб’єктів управління на 
об’єкти управління; 3) завжди включають управлінську волю держави 
(є державно-владними приписами органів управління); 4) 
використовуються суб’єктами державного управління в межах 
закріпленої за ними компетенції; 5) мають свою форму, своє зовнішнє 
вираження [12, с. 183–184]. 

Можна надати таке визначення методу акредитації СЕУ України – 
це сукупність правових засобів і способів (прийомів) впливу суб’єкта 
на об’єкт акредитації, які застосовує НОУА (Національне агентство з 
акредитації України (далі – НААУ)) у межах своєї компетенції, 
надаючи відповідну управлінську послугу. Наприклад, згідно з п. 2.2 
Методики визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу 
акредитація передбачає аналізування наданої інформації та 
документації; проведення оцінки заявника на місці; аналіз зібраних 
матеріалів і складання акта оцінки з рекомендаціями щодо 
акредитації заявника (розширення сфери його акредитації) або 
відмови в акредитації заявника (відмови в розширенні сфери його 
акредитації) та інші дії [13], тобто до методів акредитації належать: 
аналіз, оцінка, складання акта оцінки, надання рекомендацій та ін. 

Як бачимо, вже аналіз цих положень ілюструє поєднання для 
здійснення акредитації різного роду методів, серед яких не тільки 
загальнонаукові методи наукового пізнання, що використовуються 
суб’єктом акредитації для накопичення та оцінювання інформації про 
об’єкт. У рамках цього дослідження слід звернути увагу на наявність 
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адміністративних методів управління серед методів, що 
характеризують акредитацію СЕУ України. Хоча це не означає, що 
ними обмежено арсенал методів акредитації СЕУ України, до якого, 
наприклад, входить морально-етичний метод, який охоплює заходи 
виховання, роз’яснення та популяризації цілей і змісту управління, 
засоби морального заохочення та стягнення. Зміст його полягає у 
виробленні й підтриманні певних переконань, духовних цінностей, 
моральних позицій, психологічних установок щодо управління та дій, 
необхідних для його здійснення [14, с. 53]. 

Стосовно ж адміністративних методів, то, незважаючи на 
тенденцію скорочення адміністрування, подолання бюрократії, усе ж 
таки науковці доводять доцільність використання адміністративних 
методів під час здійснення державного управління. На сьогодні не 
викликає сумніву той факт, що адміністративно-правові методи 
невіддільні від процесу реалізації виконавчої влади, що державне 
управління не може бути витіснене цивільно-правовими категоріями 
договірного типу. Саме ці методи відіграють вирішальну роль у 
забезпеченні належного правового порядку, рівня державної 
дисципліни [10, с. 186], являючи встановлення правил поведінки 
загальнообов’язкового чи приватного характеру; затвердження 
конкретних (адресних) завдань; приписи про вчинення певних дій; 
задоволення законних домагань учасників регульованих відносин; 
заборону певних дій; матеріальне і моральне заохочення, 
застосування матеріальних санкцій; вирішення спорів між учасниками 
управлінських відносин, установлення стандартів; застосування 
адміністративно-примусових заходів тощо [15, с. 281]. 

До адміністративно-правових методів акредитації СЕУ України 
належать: обов’язкові приписи; дозвільний; повідомлення про 
здійснення певних дій; реєстрації певних об’єктів і дій; призупинення 
певних дій ООВ; обмеження певних дій ООВ; заборони певних дій 
ООВ; дозволу; контролю та нагляду. Ці методи акредитації СЕУ 
України врегульовано за допомогою методів адміністративно-
правового регулювання. До основних методів правового регулювання 
відносять: імперативний і диспозитивний. Імперативний (директивний, 
централізований) метод – суворо обов’язковий, побудований на 
засадах влади та підпорядкування, на відносинах субординації 
(метод «вертикалі»). Відносини зверху донизу регулюються владно-
імперативним шляхом і, як наслідок, характер відносин між 
суб’єктами перетворюється на відносини субординації, прямої 
підпорядкованості. Він припускає заборони, обов’язки, покарання. 
Диспозитивний метод побудований на засадах автономії, юридичної 
рівності суб’єктів, угоди сторін (метод «горизонталі»). Застосовується 
до юридично рівних суб’єктів у відносинах, що складаються на основі 
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обопільної волі їх учасників. Головним інструментарієм при 
диспозитивному методі регулювання є дозвіл [16]. 

Із цього приводу В. М. Корельский і В. Д. Перевалов зазначають, що 
метод децентралізованого регулювання побудований на координації 
цілей та інтересів сторін у суспільних відносинах і застосовується для 
регламентації відносин суб’єктів громадянського суспільства, що 
задовольняють у першу чергу свої приватні інтереси, тобто у сфері 
галузей приватноправового характеру. Метод централізованого, 
імперативного регулювання базується на відносинах субординації між 
учасниками суспільних відносин. За його допомогою регулюються 
відносини, де пріоритетним, як правило, є загально-соціальний інтерес. 
Централізовані, імперативні методи використовуються в публічно-
правових галузях (конституційному, адміністративному, кримінальному 
праві) [17, с. 261]. Ідеологія використання імперативного методу 
правового регулювання в умовах сьогодення свідчить про можливість 
вирізнення ознак використання в адміністративному процесуального 
праві імперативного методу: а) перевага надається покладенню 
обов’язків; б) обмеження ініціативи суб’єктів адміністративного 
процесуального права; в) серед юридичних фактів, що зумовлюють 
виникнення правових відносин, домінують акти одностороннього 
волевиявлення (накази, розпорядження, постанови). У літературі цей 
метод отримав назву «адміністративно-правовий» [18]. 

О. І. Миколенко зазначає, що трансформуючись із загальних 
методів правового регулювання в галузеві, кожен із цих методів 
набуває специфічних тонів, унікальний набір прийомів і способів 
правового регулювання [19, с. 290]. Саме тому на думку  
Р. В. Гаврилюка у юридичній літературі можна виділити три градації 
метода правового регулювання: а) загальний метод правового 
регулювання – сукупність прийомів, способів, що закріплені в праві та 
притаманні всій системі права України; б) галузевий метод правового 
регулювання – сукупність прийомів, способів і засобів, що здійснюють 
регулювання суспільних відносин у межах відповідної галузі права;  
в) сам по собі метод правового регулювання, який поділяють на 
імперативний і диспозитивний методи [20, с. 123]. 

Адміністративно-правові методи характеризуються підпорядкуванням 
керованого об’єкта управляючому суб’єкту. Так, В. Б. Авер’янов метод 
адміністративного права визначає як сукупність певних загальних і 
специфічних способів, що використовуються законодавцем для 
забезпечення регулюючої дії норм адміністративного права [21, с. 73]. 
Більш ґрунтовне визначення запропоноване Ю. П. Битяком, який під 
методом адміністративного права розуміє сукупність зафіксованих у 
нормах цієї галузі прийомів і засобів впливу на суспільні відносини, що 
складають її предмет, застосування яких дозволяє створити належні 
умови для реалізації та захисту прав громадян, нормального 
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функціонування громадського суспільства й держави [22, с. 29]. Також 
учений зазначає, що метод адміністративного права, тобто спосіб впливу 
норм цієї галузі на суспільні відносини, можна охарактеризувати, 
з’ясувавши такі обставини: яке правове положення займає кожен з 
учасників відносин, урегульованих адміністративно-правовими нормами; 
на підставі яких юридичних фактів виникають, змінюються та 
припиняються адміністративно-правові відносини; як визначають і 
захищають права та обов’язки суб’єктів зазначених відносин [22, с. 27]. 

Таким чином, ураховуючи викладене, доходимо висновку, що 
адміністративно-правові форми акредитації СЕУ України – це зовнішнє 
вираження змісту діяльності НОУА в межах юридично-владних 
повноважень, що за ним закріплені в нормах адміністративного права і 
їх реалізація завжди тягне за собою настання юридично значущих 
наслідків: 1) наділення конкретного ООВ повноваженнями на 
здійснення діяльності з ОВ у визначених сферах, що підтверджується 
видачею документа про відповідність, який ґрунтується на прийнятому 
після критичного огляду рішенні про те, що виконання визначених 
вимог було доведене (декларація (у тому числі декларація про 
відповідність), протокол (у тому числі протокол випробувань), звіт, 
висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) 
або будь-який інший документ, що підтверджує виконання визначених 
вимог, які стосуються об’єкта ОВ); 2) розширення сфери акредитації;  
3) відмова в акредитації заявника; 4) відмова в розширенні сфери 
акредитації. Методи акредитації – це сукупність правових засобів і 
способів (прийомів) впливу суб’єкта на об’єкт акредитації, які 
застосовує НОУА – НААУ у межах своєї компетенції. 

Удосконалення адміністративно-правових форм і методів 
акредитації СЕУ України є частиною більш об’ємної проблеми – 
вдосконалення адміністративно-правового забезпечення в цілому 
акредитації СЕУ України як специфічних об’єктів, що їх діяльність не 
підпадає під регулювання окремого стандарту, а потребує 
комплексного підходу. Розроблення та прийняття спеціальних 
нормативно-правових актів, що включали б не тільки чітке визначення 
форм і методів акредитації СЕУ України, але й інші положення щодо 
регулювання відповідних процедур, особливостей такого об’єкта 
акредитації як СЕУ з точки зору його визнання ООВ тощо є одним із 
напрямів вирішення означеного проблемного питання. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
АККРЕДИТАЦИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ 

 
В. В. Хоша 

О. П. Угровецкий 
 

В статье с целью формулирования сущности и особенности 
административно-правового обеспечения аккредитации судебно-экспертных 
учреждений (СЭУ) Украины, а также теоретического обоснования и 
формирования предложений по его совершенствованию определены 
соответствующие административно-правовые формы и методы. 

Административно-правовые формы аккредитации СЭУ Украины 
определено как внешнее выражение содержания деятельности 
национального органа Украины по аккредитации в пределах юридически 
властных полномочий, которые за ним закреплены в нормах 
административного права, и их реализация всегда влечет за собой 
наступление юридически значимых последствий. Обосновано, что такими 
формами являются: 1) наделение конкретного органа на осуществление 
деятельности по оценке соответвия в определенных сферах, что 
подтверждается выдачей документа о соответствии, основанный на 
принятом после критического обзора решении о том, что выполнение 
определенных требований было доказано; 2) расширение сферы 
аккредитации; 3) отказ в аккредитации заявителя; 4) отказ в расширении 
сферы аккредитации. 

Под методами аккредитации СЭУ Украины понимается совокупность 
правовых средств и способов (приемов) влияния субъекта на объект 
аккредитации, применяемые национальным органом Украины по 
аккредитации в пределах своей компетенции. Среди указанных методов 
выделены административно-правовые, а именно: обязательные 
предписания; разрешительный; сообщение о проведении определенных 
действий; регистрации определенных объектов и действий; 
приостановление, ограничение и запрет определенных действий органам по 
оценке соответствия; разрешения; контроля и надзора. 

Совершенствование административно-правовых форм и методов 
аккредитации СЭУ Украины является частью более объемной проблемы – 
совершенствование административно-правового обеспечения в целом 
аккредитации СЭУ Украины как специфических объектов, поскольку их 
деятельность не подпадает под регулирование отдельного стандарта, а 
требует комплексного подхода. Разработка и принятие специальных 
нормативно-правовых актов, включающих не только четкое определение 
форм и методов аккредитации СЭУ Украины, но и другие положения по 
регулированию соответствующих процедур является одним из направлений 
решения указанного проблемного вопроса. 
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL FORMS AND METHODS 
OF ACCREDITATIONS OF UKRAINIAN FORENSIC INSTITUTIONS 

 
V. Khosha 

O. Uhrovetskyi 
 
In this article for the purpose of essence and feature definition and legal and 

administrative accreditation of Ukrainian forensic institutions and theoretical proof 
and proposals creation regarding its improvement, necessary methods and forms 
are defined. Administrative and legal forms of accreditation of forensic institutions 
(FI) of Ukraine are defined as an external expression of the content of activities of 
the national body of Ukraine for accreditation within limits of legal authoritative 
powers, which are enshrined according to rules of administrative law. Their 
implementation always entails the occurrence of legally significant consequences. 
It is substantiated that such forms are: 1) allocation of a specific body for 
implementation of conformity assessment activities in certain fields as evidenced 
by issuance of a Document of Compliance based on decision taken after a critical 
review about fulfillment of certain requirements was proved; 2) expansion of the 
scope of accreditation; 3) refusal of accreditation by applicant; 4) refusal to expand 
the scope of accreditation. 

Under methods of accreditation forensic institutions of Ukraine is understood 
totality of legal means and methods (techniques) of the influence of the subject on 
the object of accreditation applied by national body of Ukraine for accreditation 
within its competence. Among these methods, administrative and legal ones have 
been singled out, namely: mandatory prescriptions; permissive; report on 
performing of certain actions; registration of certain objects and actions; 
suspension, restriction and prohibition of certain actions by conformity assessment 
bodies; permission; control and supervision. 

Improvement of administrative and legal forms and accreditation methods 
forensic institutions of Ukrainian is part of a larger problem that means improving 
administrative and legal support for accreditation of Ukrainian forensic institutions 
as specific objects since their activities do not come within regulation of a single 
standard but require an integrated approach. Development and adoption of special 
regulatory and legal acts including not only clear forms and methods definition 
accreditation of Ukrainian forensic institutions but other regulations regarding 
regulation of relevant procedures is one of the directions for solving this issue. 
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ЕКСПЕРТ З 
ПИТАНЬ ПРАВА» ТА «ЕКСПЕРТ» В ЦИВІЛЬНОМУ, 

ГОСПОДАРСЬКОМУ ТА АДМІНІСТАРТИВНОМУ ПРОЦЕСІ  
 

У статті проведено аналіз визначень та змісту понять «експерт» та 
«експерт з питань права» у цивільному, господарському та 
адміністративному судочинстві; досліджуються проблемні питання 
співвідношення зазначених понять; особливості надання фахівцю у галузі 
права, як учаснику судового процесу у цивільному, господарському та 
адміністративному проваджені, статусу «експерт з питань права». 

Ключові слова: «експерт з питань права», «експерт у галузі права», 
«фахівець у галузі права», «експерт».  

 
 

На сьогодні «експерт з питань права» виступає самостійним 
суб’єктом цивільного, господарського, адміністративного 
провадження, що володіє невеликим переліком процесуальних 
обов’язків і прав, які відрізняють його від інших учасників судового 
процесу. Важливим питанням для з’ясування та розуміння правового 
статусу «експерта з питань права» є визначення його компетентності 
в порівнянні з іншим суб’єктом – «експертом», доцільності надання 
статусу «експерт з питань права» фахівцю у галузі права. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми, показує, що до питань введення до 
Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального 
кодексу та Кодексу адміністративного судочинства такого учасника 
судового процесу як «експерт з питань права» вже звертались вчені 
та практики. Як правило, проблеми участі в судовому процесі 
«експерта з питань права» сьогодні розкрито через призму науково-
практичного аналізу ст. 8 Закону України «Про міжнародне приватне 
право», за якою суд може звернутися до експерта щодо 
встановлення змісту норм іноземного права. Зокрема, це роботи:  
О. Бірюкова, А. Довгерта, Г. Галущенка, О. Кармази, В. Калакури,  
В. Кисіля, О. Мережка, Н. Погорецької, Ю. Притики, В. Трутня,  
А. Філіп’єва, Г. Цірата та ін. Разом із тим, правова наука потребує 
комплексних наукових досліджень щодо надання фахівцю у галузі 
права статусу «експерт з питань права» як учасника правовідносин, 
які виникають під час здійснення цивільного, господарського та 
адміністративного судочинства. Отже, можна зазначити, що питання 
щодо статусу «експерт з питань права», його правосуб’єктність у 
судовому процесі врегульовані недостатньо.  
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Метою статті є аналіз норм Цивільного процесуального кодексу 
України, Господарського процесуального кодексу України та Кодексу 
адміністративного судочинства України в редакції Закону України від 
3 жовтня 2017 року № 2147-VIII, в аспекті визначення сутності й 
особливостей процесуально-правового статусу «експерта з питань 
права» у порівнянні з процесуально-правовим статусом «експерт». 

Аналізуючи зміни до Цивільного процесуального кодексу України, 
Господарського процесуального кодексу України та Кодексу 
адміністративного судочинства України, неможливо залишити поза 
увагою запровадження до перелічених кодексів інституту «експерта з 
питань права». Невизначеність поняття «експерта з питань права», 
його прав та обов’язків, відсутність відповідальності, може призвести 
до низки запитань та труднощів при застосуванні цих положень на 
практиці в судах. 

Спробуємо з’ясувати, що являє собою нововведений учасник 
судового процесу, порівняємо чи є він тотожнім за своїм 
процесуальним призначенням та правосуб’єктністю до іншого 
учасника судового процесу – «експерта». 

Статтею 65 Цивільного процесуального Кодексу України, статтею 
62 Господарсько-процесуального кодексу України та статтею 61 
Кодексу адміністративного судочинства України «експерта з питань 
права», віднесено до інших учасників судового процесу. 

Розглянемо на початку визначення термінів «експерт з питань 
права» та «експерт», що закріплені у Цивільному процесуальному 
кодексі України, Господарському процесуальному кодексі України та 
Кодексі адміністративного судочинства України. 

У статях 73 ЦПК України, 70 ГПК України, 69 КАС України 
зазначено, що як експерт з питань права може залучатися особа, яка 
має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права. Рішення 
про допуск до участі в справі експерта з питань права та залучення 
його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом. Експерт з 
питань права зобов’язаний з’явитися до суду за його викликом, 
відповідати на поставлені судом питання, надавати роз’яснення. За 
відсутності заперечень учасників справи експерт з питань права може 
брати участь в судовому засіданні в режимі відео-конференції. 
Експерт з питань права має право знати мету свого виклику до суду, 
відмовитися від участі у судовому процесі, якщо він не володіє 
відповідними знаннями, а також право на оплату послуг та 
компенсацію витрат, пов’язаних з викликом до суду. 

Тобто, визначення поняття «експерт з питань права», його права 
та обов’язки у процесуальних кодексах є однаковими та не достатньо 
розкритими та неконкретизованими. 

У той же час, у відповідності до статті 53 ЦПК «експертом» є 
особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, 
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явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати 
висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і стосуються 
сфери її спеціальних знань. Як експерт може залучатися особа, яка 
відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про судову 
експертизу», і внесена до Державного реєстру атестованих судових 
експертів. Експерт зобов'язаний з'явитися за викликом суду, провести 
повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий 
висновок на задані йому питання, а у разі необхідності – роз'яснити 
його. Під час проведення дослідження експерт повинен забезпечити 
збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з 
повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його 
властивостей, експерт має одержати на це відповідний дозвіл суду, 
який оформляється ухвалою. Експерт не має права за власною 
ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи; 
спілкуватися з особами, які беруть участь у справі, а також іншими 
учасниками цивільного процесу, за винятком дій, пов'язаних з 
проведенням експертизи; розголошувати відомості, що стали йому 
відомі у зв'язку з проведенням експертизи або повідомляти будь-
кому, крім суду про результати експертизи. Експерт невідкладно 
повинен повідомити суд про неможливість проведення ним 
експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без 
залучення інших експертів. У разі виникнення сумніву щодо змісту та 
обсягу доручення, експерт невідкладно заявляє суду клопотання 
щодо його уточнення або повідомляє суд про неможливість 
проведення ним експертизи за заданими питаннями. Експерт не має 
права передоручати проведення експертизи іншій особі. У разі 
постановлення ухвали суду про припинення проведення експертизи, 
експерт зобов'язаний негайно подати матеріали справи та інші 
документи, що використовувалися для проведення експертизи. 
Експерт має право: знайомитися з матеріалами справи, що 
стосуються предмета дослідження; заявляти клопотання про подання 
йому додаткових матеріалів і зразків; викладати у висновку судової 
експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення 
для справи і з приводу яких йому не були задані питання; бути 
присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються 
предмета і об'єктів дослідження; задавати питання особам, які беруть 
участь у справі, та свідкам; користуватися іншими правами, 
встановленими Законом України «Про судову експертизу». Експерт 
має право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, 
пов'язаних з проведенням експертизи і викликом до суду. Експерт 
може відмовитися від давання висновку, якщо подані йому матеріали 
недостатні для виконання покладених на нього обов'язків. Заява про 
відмову повинна бути вмотивованою. За завідомо неправдивий 
висновок або за відмову без поважних причин від виконання 
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покладених на нього обов'язків, експерт несе кримінальну 
відповідальність, а за невиконання інших обов'язків – 
відповідальність, встановлену законом. 

Згідно зі статтями 69 ГПК, 68 КАСУ експертом може бути особа, яка 
володіє спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування 
відповідних обставин справи. Експерт може призначатися судом або 
залучатися учасником справи. Експерт зобов’язаний надати 
обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому 
питання. Експерт зобов’язаний з’явитися до суду за його викликом та 
роз’яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників 
справи. За відсутності заперечень учасників справи експерт може брати 
участь у судовому засіданні в режимі відео-конференції. Експерт не має 
права передоручати проведення експертизи іншій особі. Експерт має 
право: ознайомлюватися з матеріалами справи; заявляти клопотання 
про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза 
призначена судом; викладати у висновку експертизи виявлені в ході її 
проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому 
не були поставлені питання; бути присутнім під час вчинення 
процесуальних дій, що стосуються предмета і об’єктів дослідження; для 
цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування 
учасників справи та свідків; користуватися іншими правами, що надані 
Законом України «Про судову експертизу». Експерт має право на оплату 
виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов’язаних з проведенням 
експертизи і викликом до суду. Призначений судом експерт може 
відмовитися від надання висновку, якщо надані на його запит матеріали 
недостатні для виконання покладених на нього обов’язків. Заява про 
відмову повинна бути вмотивованою.  

Отже, норми ЦПК, ГПК, КАСУ вмістили у визначення поняття 
«експерт» розширений перелік вимог прав та обов’язків до такого 
суб’єкта, крім того закріплені конкретні вимоги щодо освіти такого 
суб’єкта, кваліфікаційної підготовки, наявності ліцензії. 
Вищезазначеними кодексами передбачено, що «експерт» діє у 
відповідності до вимог Закону України «Про судову експертизу» та 
статус «експерта» визначається саме цим Законом.  

Слід відмітити, що оскільки судочинство України здійснюється у 
відповідності до вимог процесуальних Кодексів України, будь-яке 
рішення прийняте судом під час засідання оформлюється 
процесуальним документом.  

У відповідності до статті 104 ЦПК, статті 100 ГПК, статті 103 КАСУ 
про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає 
підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати 
суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, 
перелік матеріалів, що надаються для дослідження та інші дані, які 
мають значення для проведення експертизи. 
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Умови для проведення експертизи визначені статтями 103 ЦПК 
України, 99 ГПК України, 102 КАС України. Так, суд за клопотанням 
учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у 
справі за сукупності таких умов: для з’ясування обставин, що мають 
значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж 
право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.  

Тобто, кожен експерт, який проводив своє дослідження на 
підставі ухвали суду є так би мовити «судовим експертом», а 
висновок за результатами такого дослідження є висновком саме 
«судової експертизи». При цьому, слід звернути увагу, що у 
відповідності до статей, якими передбачено умови призначення 
експертизи, знання у сфері права у переліку умов є виключенням. 
Відтак, виникає протиріччя щодо винесення судом ухвали про 
проведення експертизи саме «експертом з питань права», оскільки 
нормами ЦПК, ГПК, КАСУ право щодо надання висновку у сфері 
права надано фахівцю у галузі права. 

Закон України «Про судову експертизу» визначає правові, 
організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності з метою 
забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і 
об'єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне 
використання досягнень науки і техніки  

У відповідності до статті 1 Закону України «Про судову 
експертизу» (далі Закону) експертиза – це дослідження на основі 
спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо 
об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або 
будуть предметом судового розгляду. 

Частиною першою статті 10 Закону передбачено коло осіб, які 
можуть бути судовими експертами. Відтак, судовими експертами 
можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку 
з досліджуваних питань. 

Згідно з частиною другою вказаного Закону, судовими експертами 
державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають 
відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче 
спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію 
судового експерта з певної спеціальності. 

У частині третій йдеться про те, що для проведення судових 
експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними 
спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові 
експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають 
відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче 
спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних 
спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані 
та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у 
порядку, передбаченому цим Законом. 
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Судовому експерту забороняється використовувати свої 
повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або 
прийняття обіцянки та пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб. 

Аналізуючи вищевказане в Законі України «Про судову 
експертизу» ми бачимо, що визначення терміну «експерт» включає в 
себе конкретні вимоги до такого учасника судового процесу – 
володіння ним необхідними знаннями для надання висновку з 
досліджуваних питань, наявність вищої освіти та освітньо-
кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліста. Крім того, Закон вказує 
про обов’язковість експерта пройти відповідну підготовку та отримати 
кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.  

При цьому Закон надає право залучати до проведення судових 
експертиз також судових експертів, які не є працівниками державних 
установ (крім виключень), але за умови, обов’язкової відповідної 
вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліста та 
проходження відповідної підготовки в державних спеціалізованих 
установах Міністерства юстиції України. До того ж, така особа 
повинна бути атестованою та отримати кваліфікацію судового 
експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим 
Законом. 

Тобто «експерт» як учасник судового процесу, повинен діяти у 
відповідності до вимог процесуальних кодексів та Закону України 
«Про судову експертизу», натомість повноваження, права та 
обов’язки «експерта з питань права», врегульовано виключно 
нормами кодексів та є дуже вичерпними та незрозумілими у багатьох 
аспектах. 

Одним із важливих питань у дослідженні статусу «експерта з 
питань права» є те, що ЦПК України, ГПК України, КАС України та 
Закон України «Про судову експертизу» регламентують вимоги та 
порядок складання висновку «експерту», чого не можна сказати про 
результат діяльності «експерта з питань права».  

У статті 73 ЦПК говориться про те, що «експерт з питань права» 
зобов’язаний відповідати на поставлені питання та надавати 
роз’яснення. Жодного посилання на обов’язок чи право на складання 
письмового висновку щодо поставлених запитань ця норма не 
містить. При цьому, параграфом сьомим, статтями 114,115 ЦПК 
України, статтями 108,109 ГПК України, 112,113 КАС України 
передбачено зміст висновку та оцінку висновку «експерта у галузі 
права». Слід звернути увагу на підмінну понять «експерт з питань 
права», що передбачений ЦПК, ГПК та КАСУ, який відноситься до 
інших учасників процесу та «експерт в галузі права», який відсутній 
серед переліку інших учасників судового процесу. Можна припустити, 
що законодавець має на увазі одного й того самого учасника, а 
розбіжність у термінології є нічим іншим, ніж опискою. Однак, якщо 
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припустити що статті 114, 115 ЦПК України місять норми саме щодо 
висновку «експерта з питань права», то є незрозумілим чому в 
статтях, що визначають поняття «експерта з питань права» дуже 
стисло зазначено про його права та обов’язки, взагалі не вказано про 
підстави складення висновку експерта, вимоги до складання такого 
висновку та визначено чи є це обов’язком або правом такого експерта 
/сторін/, суду. 

Отже, «експерт з питань права» надає експертний висновок, але 
кодексами непередбачено процесуальний порядок оформлення 
такого висновку. Тобто, перед судами постане питання: чим 
керуватися під час судового процесу в разі необхідності 
витребування висновку від «експерта з питань права», дослідження 
такого висновку та залучення його до матеріалів справи. Чи повинен 
висновок «експерта з питань права» відповідати якимось вимогам.  

Ще однією з прогалин є не визначення відповідальності «експерта 
з питань права» за надання завідомо неправдивого висновку або за 
відмову від надання висновку без поважних причин. Законодавець 
вказав про право «експерта з питань права» відмовитися від участі у 
судовому процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями. Проте, 
виникає запитання: а якщо «експерт з питань права» володіє 
відповідними знаннями, але при цьому відмовляється від надання 
висновку, як повинен діяти суддя, суд в такому випадку? До того ж не 
вказано чи можуть існувати підстави коли «експерт з питань права» 
не може бути залученим в якості «експерта з питань права». Так, 
статтями 61 ЦПК України, 59 ГПК України, 58 КАС України 
передбачено перелік осіб, які беруть участь у справі та не можуть 
бути представниками в суді. До цього переліку включено «експерта». 
Статтею 11 Закону України «Про судову експертизу» передбачено, 
що не може залучатися до проведення судової експертизи та 
виконання обов’язків судового експерта особа, визнана в 
установленому законом порядку недієздатною, а також та, яка має не 
зняту або не погашену судимість, або на яку протягом останнього 
року накладалося адміністративне стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення чи дисциплінарне стягнення у вигляді 
позбавлення кваліфікації судового експерта. 

Отже, можна дійти висновку, що «експерт з питань права» може 
бути представником у судовому процесі, стороною у справі, іншим 
учасником процесу, адже жодних обмежень з даного приводу 
процесуальним законом не встановлено.  

Очевидно, що поняття «експерт з питань права» є відмінним від 
поняття «експерт», правова природа якого ґрунтується в наданні 
кваліфікованого висновку на основі використання спеціальних знань. 
До «експерта» застосовуються вимоги, які потребують не тільки 
спеціальної освіти, «експерт» повинен мати відповідно вищу освіту, 
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освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли 
відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах 
Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію 
судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому 
Законом України «Про судову експертизу». Отже, надання фахівцю у 
галузі права статусу «експерт з питань права» є не зовсім коректним, 
оскільки права та обов’язки покладені на таку особу, яка не відповідає 
вимогам «експерта» у відповідності до ЦПК, ГПК, КАСУ та Закону 
України «Про судову експертизу». 

Без сумніву, запровадження інституту «експерта з питань права» 
є позитивним рішенням. Залучення особи, яка розуміється на 
виключних колізіях застосування норм права зумовлено збільшенням 
випадків застосування положень іноземного законодавства, 
міжнародної судової практики, спрямуванням на забезпечення 
реалізації принципу верховенства права під час здійснення 
судочинства.  

Водночас, поняття «експерт з питань права» було б коректне 
замінити поняттям «фахівець в галузі права», «консультант в галузі 
права», конкретизувавши ряд питань його правового статусу, 
зокрема: 

– коло осіб, які можуть бути «фахівцем в галузі права» 
(виключно юридична (та, або) фізична особа); 

– вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової 
підготовки; 

– наявність вченого звання, його ступінь; 
– обов’язковість практичного використання своїх знань у галузі 

права (практичний досвід); 
– конкретизація прав та обов’язків; 
– покладення відповідальності за надання завідомо 

неправильного роз’яснення або консультації.  
Законодавством також повинно бути чітко врегульовано форму 

надання таких роз’яснень чи консультацій: письмова та/або усна. 
У зарубіжних країнах висновки з питань права у судовому процесі 

також активно використовуються та існують у різних формах. 
Найбільш поширеними серед них є так звані «amicus curiae», 
дослівно «друг суду». «Amicus curiae brief» означає думку, погляд, 
звіт, наданий суду, що виносить рішення у конкретній справі, 
суб’єктом, який не бере в ній участі як процесуальна сторона, та 
володіє виключними юридичними або професійними знаннями з 
важливої теми, що має місце в даній справі з тією метою, щоб 
викликати винесення справедливого судового рішення. Особливо 
розповсюджена така форма правової експертизи у США та 
Великобританії, однак застосовується також і в країнах з правовими 
системами континентального права.  
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При цьому, «аmicus curiae» – не обов’язково фізична особа, яка є 
фахівцем у відповідній галузі права. Ними можуть бути і науково-
дослідні установи, правозахисні організації, тощо. Щодо останніх, тут 
можна відзначити успішну діяльність Гельсінського Фонду з прав 
людини у Польщі, який надає судам свої висновки щодо застосування 
практики Європейського суду з прав людини. До речі, у Регламенті 
самого ЄСПЛ також передбачена можливість залучення таких осіб 
(Правило 44 Регламенту). Основні принципи діяльності «аmicus 
curiae» – незалежність від сторін спору, надання висновків виключно 
в інтересах правосуддя, а не однієї із сторін, відкритість, повага до 
незалежності та авторитету суду. 

Схожою до «аmicus curiae» формою правової експертизи у 
судовому процесі є інститут генеральних адвокатів, що діє у структурі 
Суду Європейського Союзу. Вони надають допомогу суддям, пишучи 
необов’язкові письмові висновки, що містять рекомендації суду з 
розгляду конкретної справи. Підготовка та подання висновків суду 
здійснюється до винесення справи на розгляд суду.  

При цьому, існує думка, що введення в судовий процес експерта, який 
надаватиме свої висновки з питань права, суперечить принципу «jus novit 
curia» («суд знає право»), який означає, що кожен професійний суддя є 
юристом, тобто по суті він сам і є експертом з правових питань і повинен 
краще за будь-якого спеціаліста самостійно їх вирішувати. Водночас, в 
судах України збільшилось кількість випадків застосування положень 
іноземного законодавства, міжнародної судової практики. Таким чином, 
саме консультації з поглибленим розкриттям особливостей застосування 
того чи іншого права в окремих випадках спрямовані на забезпечення 
реалізації верховенства права під час здійснення судового процесу, якісне 
вирішення справи по суті, відтак й на винесення законного і 
обґрунтованого рішення.  

Отже, фахівці з правових питань, у тому чи іншому вигляді, 
існують у судових процесах і мають важливе значення для 
правильного вирішення справ. Відтак, норми ЦПК України, ГПК 
України та КАС України потребують внесення змін в частині 
визначення поняття «експерт з питань права», що наданий особі, яка 
володіє особливими знаннями у галузі права.  
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ПИТАНЬ ПРАВА В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЙ «ЭКСПЕРТ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА» И «ЭКСПЕРТ» В ГРАЖДАНСКОМ, ХОЗЯЙСТВЕНОМ И 

АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕСЕ 
 

Т. А. Кравчук 
 

В статье проведен анализ определений и содержания понятий «эксперт» 
и «эксперт по вопросам права» в гражданском, хозяйственном и 
административном судопроизводстве; исследуются проблемные вопросы 
относительно соотношения отмеченных понятий; особенности 
предоставления специалисту в отрасли права, как участнику судебного 
процесса в гражданском, хозяйственном и административном производстве 
статуса «эксперт по вопросам права».  

 
THE ISSUE OF THE DEFINITION OF CONCEPTS “EXPERT ON LAW” 

AND «EXPERT» IN CIVIL, ECONOMIC AND AMINISTRATIVE PROCESS 
 

T. Kravchuk 
 
The article deals with the definitions and content of the concepts «expert» and 

«expert on law» in civil, economic and administrative proceedings as well as the 
problem issues concerning the correlation of these concepts are studied; the 
particularities of providing a specialist in the field of law as a participant in the 
judicial process in the civil, economic and administrative proceedings of the 
«expert on law» status. 
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МНА «Європейська арбітражна палата»  
 

НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ 
СПОРІВ НА ДОСУДОВОМУ ЕТАПІ 

  
В статті розглянуто новий засіб вирішення спорів незалежним 

експертом, як засіб досудового, мирного, швидкого і менш 
конфронтаційного їх вирішення. Саме експертиза допомагає досягти 
точності, професійної зваженості у вирішенні спірних питань та 
заощадити кошти, які сплачуються адвокату за супровід справи і 
арбітражний збір, при зверненні до суду. 

Ключові слова: арбітражний збір, незалежна експертиза, комерційний 
арбітраж. 

 
 

В сучасний період в зарубіжних країнах все більше зростає роль 
альтернативних способів вирішення спорів Alternative Dispute Resolution 
(ADR), за допомогою яких конфліктуючі сторони можуть прийти до 
мирного врегулювання конфліктів. Досвід держав-членів Європейського 
Союзу показує, що система ADR включає в себе комерційний арбітраж, 
медіацію та експертизу, має низку переваг для сторін, а саме: економія 
часу та коштів, конфіденційність, гнучкість процедури, та, найголовніше, 
збереження партнерських відносин. Система ADR успішно діє в Бельгії, 
Франції, Великобританії, Австрії, Норвегії, Фінляндії тощо. За статистикою, 
в США, Канаді, Нідерландах 83-85 % всіх конфліктів вирішується із 
застосуванням альтернативних способів їх врегулювання [1]. 

В Україні Закон «Про судову експертизу» прийнятий 25 лютого 
1994 року. 

В систему ADR, згідно з міжнародним законодавством, входять: 
національні арбітражні і третейські суди, міжнародні комерційні 
арбітражні суди, мирові судді, медіація та інше. 

В Україні прийнято також Закони «Про міжнародний комерційний 
арбітраж» (24 лютого 1994 року) і «Про третейські суди» (11 травня 
2004 року) [2-4]. 

Законів щодо мирових суддів і медіації, на відміну від інших 
держав світу, Україна немає. Вважаємо, що альтернативним засобом 
вирішення спорів може бути незалежна експертиза. Саме вона 
допомагає досягти точності та професійної зваженості у вирішенні 
спірних питань. Експертиза як форма врегулювання спору стимулює 
самостійність сторін, адже вони добровільно і на власний розсуд 
обирають експерта, визначають його завдання та об’єм повноважень. 

Проаналізувавши діюче законодавство таких країн, як Чехія, 
Польща, Німеччина, Словаччина, Румунія, Україна, Росія та 
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Білорусія, експертну практику та основну її проблематику, на прикладі 
проведення будівельної експертизи можна зробити певні висновки: 

– арбітри чи адвокати, які приймають участь у вирішенні питань 
в будівельних спорах, не завжди мають вузькопрофільні знання саме 
в будівельній сфері, тому тут не обійтись без призначення судової 
експертизи в рамках справи; 

– на розгляд експертам передаються матеріали справи з усіма 
необхідними документами, для вирішення поставлених їм питань; 

– після надання експертом висновку суду, суд поновлює 
провадження в справі і допитує експерта в судовому засіданні за 
участю сторін та вирішує справу. 

Довготривалого вирішення спорів можна уникнути за допомогою 
досудового звернення сторін до незалежного експерта, який обирається 
ними. В такому випадку можна заощадити кошти, які сплачуються за 
супровід справи та арбітражний збір при зверненні до суду. 

Учасник значущих інвестиційних проектів будівництва має 
можливості вирішення будівельних спорів за межами залу суду. Під 
час виконання контракту підрядник будівництва іноді заявляє, що 
проектна документація невірна. 

У такому випадку ціна контракту повинна бути відповідно 
збільшенна і необхідно провести додаткові роботи. Слід встановити, 
чи є реальна причина для збільшення обсягу робіт та договірної ціни і 
дати відповідь. Експерт може зробити це після спеціального аналізу 
всієї проектної документації, договору, спеціальних кодів, що 
регулюють права та огляд території. 

В сфері проектування будівництва, плани і специфікації /обсяг робіт/ – 
спори за договором щодо обсягу робіт з ними, є найбільш значущими. 

Спори виникають між власником і генеральним підрядником / 
субпідрядником, і проектними фахівцями, які по різному 
інтерпретують документи, особливо, якщо опис роботи в плані / 
специфікації є неясним або неоднозначним, або коли плани 
суперечать специфікаціям. Власник стверджує, що плани / 
характеристики – вірні, адекватні, точні і працездатні. В договорі 
завжди є виправдувальне положення, що дозволяє власнику 
перекласти відповідальність на підрядника. 

Підрядник може просити субпідрядника про конкретний обсяг 
робіт без вказівки детального плану і специфікації. Якщо 
субпідрядник виконує лише частину роботи, а підрядник сподівався 
що він має здійснити більш широкий обсяг робіт, виникає спір. 

Причиною спорів, що випливають з планів та технічних 
характеристик, спорів з приводу робочих креслень та іншої 
документації, є затримки, або несвоєчасності виконання робіт 
підрядником / субпідрядником. 

Власник, як правило, гарантує, що підрядник / субпідрядник 
матиме доступ до проекту, секветорування. Спори виникають тоді, 
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коли власник не може надати підряднику доступ до проекту 
реконструйованої будівлі, щоб отримати необхідні дозволи або 
сервітути, чи своєчасно надавати власнику обладнання. 

В ході будівництва власник може визначити, що робота не 
відповідає планам / специфікаціям, є дефекти. Якщо підрядник / 
субпідрядник не згоден з таким твердженням власника, виникає спір. 
Обидва генпідрядник та субпідрядник пропонують власникові 
виправити недоліки і дефект роботи. Якщо підрядник / субпідрядник 
задовольнять вимоги власника, буде мати місце позов власнику при 
завершенні проекту. 

Високий ризик втрати коштів та репутаційні ризики – це основні 
фактори, які змушують шукати нові засоби вирішення спорів з метою 
їх запобігання. 

Зокрема, будівельна галузь вживає різних заходів, щоб уникнути 
судових розглядів спорів. Контроль проектів відбувається на будь-якій 
стадії будівництва. Вони варіюються від простих переговорів до 
альтернативного вирішення спорів (ADR методи). 

Раніше будівельна галузь вирішувала спори в арбітражі. Проте 
складні спори за контрактами з великими перевитратами щодо тривалої 
затримки графіку, складні технічні характеристики та вимоги у багатьох 
випадках не виявлялися арбітрами. Тому, що вони не мають спеціальних 
знань в галузі будівництва. Адвокати, які добре знають закони, але не 
розуміють механізму будівництва, покладаються тільки на суд. 

Тому, залучення експертів, що ще зовсім недавно було 
необов’язковим, набирає все більшого поширення, здійснюється не 
тільки сторонами в суді, але й використовується іншими фахівцями. 

Будівельна галузь з метою запобігання правопорушенням 
використовує експертизу як засіб вирішення спорів з самого початку 
укладення проекту. 

Незалежний експерт надає сторонам спору експертну оцінку їх 
претензій. Експерти є командою, що складається з спеціалістів 
будівельної галузі знань, яка об’єктивно і незалежно аналізує факти, 
оцінює причини технічної затримки, дефекти та пошкодження і надає 
рекомендації. Отже сторони можуть врегулювати свої розбіжності й 
уникнути псування партнерських відносин, що часто являється 
результатом спору. 

Незалежну команду експертів очолює експерт, який має 
необхідний значний досвід, щоб допомогти сторонам зрозуміти 
результати досліджень експертів. Такий фахівець повинен також 
мати професійні навички медіатора. Якщо, так званий «спеціаліст-
посередник» є необхідним, сторони його залучають, щоб досягти 
взаємоприйнятного рішення. 

Залучення незалежного експерта є інноваційним засобом 
вирішення існуючих спорів. Концепція незалежних експертів 
ґрунтується на принципі: «Претензії неминучі, а спори – ні». 
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Експерти призначаються для моніторингу прогресу проекту, 
реагування на спори сторін, і вирішення їх мирним шляхом. 

Експертів можна залучати з реєстрів окремих країн, з державних і 
приватних установ, а також експертів зарубіжних держав. 

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про судову експертизу» 
керівники державних спеціалізованих установ, що проводять судові 
експертизи у необхідних випадках мають право за згодою органу або 
особи, яка призначила експертизу, включати до складу експертних комісій 
провідних фахівців інших держав. Такі спільні експертні комісії здійснюють 
судові експертизи за нормами процесуального законодавства України. 

Плата іноземним фахівцям за участь у судовій експертизі та 
відшкодування інших витрат, пов’язаних з її проведенням, 
здійснюється за домовленістю сторін. 

Згідно зі ст. 24 Закону України «Про судову експертизу», яка 
передбачає Міжнародне наукове співробітництво, йдеться про державні 
спеціалізовані установи, що виконують судові експертизи, користуються 
правом міжнародні наукові зв’язки з установами судових експертиз, 
криміналістики тощо інших держав, проводити спільні наукові конференції, 
симпозіуми, семінари, обмінюватися стажистами, науковою інформацією і 
друкованими виданнями та здійснювати спільні видання в галузі судової 
експертизи і криміналістики. 

Для того, щоб залучити незалежного експерта в судовий процес, 
потрібно заявити клопотання і поставити його на обговорення в 
судовому засіданні. 

Тому вважаємо, що і в Україні можна залучати незалежних 
експертів – як засіб вирішення спорів на досудовому розгляді справи. 

Таке залучення експерта потрібне, оскільки, незалежні експерти 
будуть мати свій погляд на проблему. 

Незалежні експерти залучаються до роботи, щоб сприяти вирішенню 
спорів, які е можуть бути вирішені на рівні управління проектом. 

Незалежний експерт може працювати з командою проекту, щоб 
прорахувати всі можливі варіанти ще наперед і уникнути багатьох спорів, 
шляхом виявлення та усунення потенційних проблем до їх виникнення. 

При цьому постає питання, хто може бути незалежним експертом 
і де сторони можуть знайти його? 

Деяких експертів можна знайти в їх реєстрах, але нині існують 
тільки офіційні реєстри експертів конкретної країни. Досі відсутні 
реєстри експертів в сфері ADR. 

Щоб вирішити цю проблему, був створений Міжнародний Реєстр 
експертів для арбітражу та альтернативних процедур вирішення спорів за 
підтримки Міжнародного центру судової експертизи при Європейській 
арбітражній палаті (Брюссель). Цей реєстр включає в себе не тільки 
експертів з країн ЄС, але й експертів з країн за її межами [5]. 

Цей реєстр був заснований, в першу чергу, для фахівців проектів 
прикордонних країн. 
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Залучення експертів дає змогу досудового врегулювання спору, а 
переваги цього, полягають в зменшенні витраченого часу і коштів для 
вирішення конкретної ситуації. 

Інколи проведення експертизи може бути дорогокоштовним, але в 
будь-якому разі ця сума буде меншою, ніж оплата роботи адвоката 
(сплата арбітражного збору і виконання рішення). 

Відповідно до ч. 1 ст. 384 Кримінального кодексу України, 
завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо 
неправдивий висновок експерта під час проведення досудового 
розслідування, здійснення виконавчого провадження або проведення 
розслідування тимчасовою слідчою чи спеціальною тимчасовою 
слідчою комісією Верховної Ради України або в суді – підлягають 
покаранню. З огляду на вищевикладену норму, експерт за завідомо 
неправдивий висновок буде нести кримінальну відповідальність, тому 
він повинен надати правдивий висновок замовнику. 

З метою забезпечення цього, сторонам слід укласти тристоронній 
договір з експертом або групою експертів. Кожна сторона договору 
визначає свої умови роботи. 

Сторони можуть запропонувати свого незалежного експерта, які 
будуть працювати спільно, для вирішення єдиного завдання замовника. 

Отже, залучення незалежного експерта дасть змогу досудового 
вирішення спору, який виник між сторонами; зекономити час та 
кошти, які б мали бути витрачені сторонами в рамках судового 
розгляду (на послуги адвоката за супровід справи та арбітражний збір 
за судовий процес); отримати висновок, що є джерелом доказу 
досліджуваних експертом документів. 
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точности, профессиональной взвешенности в решении спорных вопросов и 
сэкономить средства, которые выплачиваются адвокату за сопровождение 
дела и арбитражный сбор при обращении в суд. 
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Оцінюючи обґрунтованість висновків експерта слідчому (судді), 

перш за все, необхідно враховувати, що експертне дослідження 
повинно проводитися:  

– у межах компетенції експертизи (певної спеціалізації); 
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– у межах можливостей даного роду експертизи; 
– відповідно до вимог методики судової експертизи. 
Отже, слідчому (суду) в т.ч. необхідно з’ясувати, чи використовував 

експерт, вирішуючи завдання, коректні експертні методики, чи вірно 
мотивував їх застосування в процесі дослідження, при тому, що наукові 
дослідження, в результаті яких створюються нові експертні методики та 
уточнюються, удосконалюються вже існуючі, в судово-експертних 
установах проводяться постійно. В свою чергу, методика будь-якого рівня 
базується на пізнанні закономірностей формування і функціонування 
досліджуваних об’єктів, що відносяться до певної галузі (класу, роду, виду) 
судової експертизи. 

Таким чином, коректна класифікація судових експертиз 
(віднесення їх до певного класу, роду, виду тощо) є вкрай важливою 
для правильного оцінювання обґрунтованості висновку експерта.  

Але, подібно до того, як інтеграція і диференціація наукових знань 
на сучасному етапі розвитку науки привели до того, що класична 
класифікація наук, їх розділення на суспільні (гуманітарні), природні і 
технічні набула вельми умовного характеру, все менше стала 
відповідати справжній природі тієї чи іншої галузі наукового знання, 
так і в області класифікації судових експертиз виникають проблеми, 
що представляють все більші труднощі для однозначного рішення. 
По суті, ці труднощі виникають вже при визначенні критеріїв 
віднесення експертиз до того чи іншого виду, роду або навіть класу. 

До останнього часу класифікація судових експертиз 
здійснювалася, здебільшого, на основі тих наук, методи яких 
використовувалися для дослідження деякої множини об'єктів, сама ж 
ця множина виділялася за різними підставами. Так, наприклад, якщо 
об'єктами, складовими множини, є харчові продукти, експертизу 
називають харчовою, якщо це продукти життєдіяльності людського 
організму – біологічною, іноді судово-медичною і таке інше.  

Що ж стосується криміналістичної експертизи, то історично, і на цій 
основі традиційно, її підрозділяли на судову експертизу документів, 
судово-балістичну, трасологічну та на експертизу за рисами 
зовнішності (портретно-криміналістичну, або криміналістичне 
встановлення особи за рисами зовнішності) [9, c. 32]. По мірі розвитку 
теорії та практики криміналістичної експертизи ця класифікація 
ставала все більш дробною. Так, Л. Є. Ароцкер приводив вже 
класифікацію, що охоплює не тільки види, але і підвиди 
криміналістичної експертизи [4, c. 53–54]. 

А. Р. Шляхов [29, c. 12–17], запропонував поділ експертиз на 
класи, роди, види і підвиди1. Таким чином, в основі деталізації 

                                           
1 У класі криміналістичних експертиз рід, наприклад судово-почеркознавчої 

експертизи, підрозділяється А. Р. Шляховим на види: дослідження текстів (записів), 
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класифікації видів криміналістичної експертизи лежить подальша 
диференціація її об'єктів. Цю тенденцію можна простежити і стосовно 
методик експертного дослідження: розробляються окремі методики 
для досліджень, наприклад, підписів, літерного, цифрового письма 
тощо. Однак ці процеси не зачіпали змісту переліку основних – 
названих згодом традиційними – видів криміналістичної експертизи  
[5, c. 67]. 

Розвиток усіх видів судової експертизи на базі загального прогресу 
науки, поява нових методів і об'єктів дослідження, процеси інтеграції 
та диференціації наукового знання не могли не відбитися на 
криміналістичній експертизі та її теоретичних основах. На порядок 
денний було поставлено питання про поповнення переліку 
криміналістичних експертиз новими видами і, як наслідок, про критерії 
відмежування криміналістичної експертизи від інших видів судової 
експертизи. 

До певного часу це завдання успішно вирішувалася по лінії 
предмета експертизи. У 1961 році А. І. Вінберг писав з цього питання: 
«Для відмежування сфери криміналістичної експертизи від судово-
медичної, судово-хімічної та інших видів судової експертизи можуть 
бути запропоновані два критерії – основний і похідний. Основний 
критерій відноситься до головної задачі експертизи; індивідуальна 
ідентифікація – це сфера криміналістичної експертизи, і родова 
ідентифікація – сфера судової фізики, хімії тощо. Похідний критерій 
відноситься до допоміжних завдань експертизи (до не 
ідентифікаційних): ступінь близькості до основної науки – 
криміналістики – в одних випадках, і до фізики, хімії, біології тощо – в 
інших» [9, c. 81–82]. 

Однак, досить скоро під сумнів було поставлено основний критерій 
розмежування. Була визнана правомірність виконання деяких 
ідентифікаційних досліджень судовими медиками з використанням 
трасологических методів. Індивідуальна ідентифікація перестала 
розглядатися як сфера тільки криміналістичної експертизи. Дійсно, 
криміналістична експертиза в більшості випадків – експертиза 
ідентифікаційна. Але, як відомо, крім ототожнення, вона вирішує 
безліч не ідентифікаційних завдань і залишається при цьому 
криміналістичної експертизою. Отже, характеристики розв'язуваних 
експертизою завдань ще недостатньо для категоричного зарахування 

                                                                                                
підписів ( «підписна експертиза»), цифрових записів; вид – на підвиди. Так, дослідження 
підписів містить підвиди: а) дослідження підписів, виконаних в звичайних умовах і при 
звичайному стані пишучого; б) дослідження підписів, виконаних з навмисним 
перекручуванням («автопідробка»); в) дослідження підписів, виконаних в незвичайних 
умовах і незвичайному стані; г) дослідження підписів, виконаних з наслідуванням ( «на 
глаз», з попереднім тренуванням); д) інші дослідження; е) дослідження підписів від імені 
вигаданих осіб. 
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її до того чи іншого виду судової експертизи, для визначення її 
приналежності до певного класу. 

Для відмежування одного виду судової експертизи від іншого або 
для зарахування експертизи до того чи іншого відомого виду 
експертиз недостатньо будь-якої однієї окремої ознаки. Так, О. Р. 
Шляхов писав з цього приводу: «Судова експертиза взагалі і 
криміналістична експертиза зокрема можуть бути поділені на області-
знання за сукупністю трьох її суттєвих ознак: предмета, об'єкта і 
методики експертного дослідження. Лише в сукупності (курсив наш. 
– Т. Б та О. Г.) вони утворюють окрему галузь спеціальних знань, 
самостійний вид експертизи» [32, c. 27–28]. 

Проаналізувавши існуючі підходи до розмежування 
криміналістичних і не криміналістичних експертиз Р. С. Бєлкін, який 
взяв за основу погляди А. Р. Шляхова, відзначав: «Хотілося б тільки 
сказати, що до трьох названих ознак, що відрізняють один вид 
експертизи від іншого, слід додати і четверту – характер спеціальних 
знань, що грають домінуючу роль при вирішенні задач даного виду 
експертизи» [5, c. 70]. Сюди входять знання про властивості і ознаки 
об'єктів; про методи аналізу; про зміст і методи порівняльного 
дослідження; про методи і критерії оцінки ознак (В. С. Митричев). 
Зазвичай під спеціальними розуміються знання, отримані в результаті 
професійної підготовки і заняття будь-якою діяльністю. Іноді 
вказується, що їх предметом є сукупність методів дослідження об'єктів 
і явищ або система методів дослідження і принципи оцінки їх 
властивостей і ознак [2, c. 316]. 

Критикуючи позицію авторів, на думку яких в основу класифікації 
повинна бути включена і галузь знань, А. В. Кудрявцева відмічає, що 
галузь знань хоча і служить джерелом спеціальних знань експерта, проте 
є лише однією зі складових, що визначають їх сутність [15, c. 120]. 

Т. В. Аверьянова зазначає, що А. Р. Шляхов мав рацію, вважаючи, 
що для класифікації судових експертиз необхідний комплексний 
критерій, але його склад бачиться іншим, ніж той, який був їм 
запропонований. «Процеси інтеграції та диференціації знань привели 
до того, що такий критерій, як методи експертного дослідження, 
фактично взагалі вже не може вважатися таким. Не годиться взятий 
сам по собі і такий критерій, як характер спеціальних знань, 
домінуючий при вирішенні тієї чи іншої експертної завдання», що 
свідчить про їх досить умовне, відносне значення для даної 
класифікації. Нею виділяються об'єкти і завдання експертного 
дослідження і, крім того, що дуже важливо, такий компонент критерію, 
як традиція, традиційне уявлення про об'єкти і завдання певного роду, 
виду експертизи [2, c. 317]. Тобто, при виділенні з існуючих або 
розробці нових видів криміналістичних експертиз і констатації їх 
криміналістичної природи важливу роль, з її точки зору, відіграє саме 
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традиційне уявлення про види, об'єкти та завдання криміналістичної 
експертизи. Говорячи про систему спеціалізованих експертних знань, 
яка історично склалася, О. О. Ейсман справедливо відзначав, що при 
їх розмежуванні «тільки поєднання аналітичного та історичного 
підходу до вирішення подібних питань може призвести до задовільної 
відповіді. Будь-які теоретичні висновки повинні будуватися з 
урахуванням історично сформованого розподілу функцій між різними 
установами та розподілу знань між галузями науки» [34, c. 33–39]. 

Ми дотримуємося думки, що інструмент розмежування експертиз 
повинен бути найбільш точним, тобто, включати максимальну, але, 
при цьому, достатню (щоб не переобтяжувати) кількість критеріїв, аби 
виключити можливість багатозначності. Таким чином, інтегруючи 
вказані погляди вчених, вважаємо, що при розмежуванні експертиз 
потрібно керуватися комплексним критерієм, який включає уявлення 
про предмет і цілі даного виду експертизи, її об'єкт, методи і характер 
ґрунтовного знання та враховує генезис її розвитку. Такий 
комплексний критерій дозволяє більш-менш чітко відмежувати їх один 
від одного. У слідчій і судовій практиці можна керуватися 
загальноприйнятими розподілом експертиз за характером ґрунтовного 
знання. Саме так класифікуються судові експертизи в сучасній 
довідковій літературі [21, 26]. 

На сьогоднішній день кожне експертне відомство має нормативно 
затверджений класифікований перелік судових експертиз, які 
проводяться відомчими експертами. Проте, деякі класифікації мають, 
на нашу думку, суттєві недоліки. Наприклад, в переліку видів судових 
експертиз та експертних спеціальностей, затверджених Наказом СБУ 
від 24.12.2014 № 855 [23], експертизу спеціальних технічних засобів 
негласного отримання інформації (далі – СТЗ) віднесено до класу 
криміналістичних (індекси експертних спеціальностей – 7.7, 7.13) 
експертиз. Втім на наш погляд, це зроблено штучно, аби убезпечити 
від розголошення методи роботи оперативно-технічних підрозділів, які 
явно представлені в методиках досліджень в описі порядку дій під час 
проведення експертного експерименту, який повинен проводитися в 
умовах, максимально наближених до умов звичайного функціонування 
спеціального технічного засобу, адже згідно зі ст. 4 закону України 
«Про підприємництво» [24] «діяльність,  пов'язана з проведенням 
криміналістичних експертиз, може здійснюватися тільки державними 
підприємствами та організаціями». Для визначення місця експертизи 
СТЗ в класифікації судових експертиз, проаналізуємо складові 
визначеного нами критерію відмежування експертиз.  

Поняття предмета і об'єкта судової експертизи відносяться до 
числа ключових в теорії і практиці судової експертології.  

Знання предмету експертизи відіграє важливе значення 
насамперед при її призначенні. Предмет експертизи визначає: 
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можливості того або іншого виду експертних досліджень; обсяг 
процесуальних матеріалів і об'єктів, необхідних і достатніх експерту 
для проведення експертизи; компетенцію експертизи в кожному 
конкретному випадку. Визначення предмета експертизи допомагає у 
вирішенні питання про так звану експертну ініціативу, про право 
експерта на звуження або розширення предмета конкретної 
експертизи тощо.  

В широкому розумінні предмет це – 1. Матеріальне конкретне 
явище, що сприймається органами чуття. 2. Логічне поняття, що 
становить зміст думки, пізнання і т. ін. 3. Те, на що спрямована 
пізнавальна, творча, практична діяльність кого /, чого-небудь. 4. Коло 
знань, що становить окрему дисципліну викладання [8, c. 1104]. 

Дотримуючись загальноприйнятої в юридичній літературі 
термінології під предметом експертизи розуміють те, на що 
спрямована практична експертна діяльність, тобто, спрямування 
досліджень експерта.  

Широкого поширення в літературі набули дві основні позиції щодо по-
няття «предмет експертизи», які конкретизуються науковцями по-різному. 

Одні вчені вважають, що предметом судової експертизи є питання, 
поставлені судом перед експертом; інші доводять, що ним є факти, 
фактичні дані, які встановлює експерт в процесі дослідження. Є і 
«перехідні» визначення. Наприклад, І. Л. Петрухін, досліджуючи 
експертизу як засіб доказування в радянському кримінальному 
процесі, зазначав, що в результаті проведення експертного 
дослідження предмет експертизи із сукупності питань перетворюється 
в сукупність фактичних даних, встановлених експертизою [20, c. 98]. 
Але така сукупність даних буде вже предметом судового, а не 
експертного дослідження. 

Точка зору щодо окреслення предмета експертизи колом 
поставлених перед експертом питань викликає, на наш погляд, 
справедливу критику. Підтримуючи іншу позицію, ми не будемо 
зупинятись на цьому дискусійному питанні в рамках даної статті. 
Поняттю предмета судової експертизи та окремих її видів, мабуть, 
найбільшу увагу приділив у своїх роботах О.Р. Шляхов. На його думку, 
«предметом експертизи є факти, обставини кримінальної або 
цивільної справи, що підлягають встановленню за допомогою 
спеціальних знань» [31, c. 48; 30, c. 58; 32, c. 13; 28, c. 3]. Коли ж 
говорять про предмет конкретної експертизи, то «мають на увазі 
обставини (фактичні дані), що встановлюються на основі спеціальних 
знань з питань, які ставляться на вирішення експертизи» [33, c. 5].  

Р. С. Бєлкін відмічає, що запропоновані О. Р. Шляховим 
визначення предмета експертизи взагалі і предмета конкретного виду 
експертизи найбільш правильні і заслуговують загального визнання 
[5, c. 63]. Як справедливо вважає Ю. К. Орлов, «таке розуміння 
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предмета відповідає змісту закону і цілком виправдано теоретично», 
оскільки «узгоджується з поняттям предмета доказування і 
знаходиться з ним в такому ж співвідношенні, як експертиза з 
процесом доказування в цілому» [19, c. 39]. 

Т. В. Авер'янова предмет визначає як «встановлення фактів 
(фактичних даних), суджень про факт, що мають значення для 
кримінальної, цивільної, арбітражної справи або справ про 
адміністративні правопорушення, шляхом дослідження об'єктів 
експертизи, які є матеріальними носіями інформації про подію, що 
відбулася» [1, c. 305–336]. 

Із запереченнями проти терміна «фактичні дані» у визначенні 
предмета експертизи виступає і М. О. Селіванов, який зауважує, що 
предметом може бути тільки «факт, що реально відбувся (міг 
відбутися) у минулому, існує (міг існувати в сьогоденні), а також 
закономірності, зв'язки і відносини, що обумовлюють даний факт». 
Фактичні ж дані (відомості про факти) утворюють, на його думку, не 
предмет, а результат експертизи [27, c. 63]. 

Вважаємо найбільш вдалими та підтримуємо погляди з цього 
питання С. С. Бичкової, яка відмічає, що під час експертизи 
встановлюються певні обставини, факти дійсності (але не 
закономірності). Однак, для наступних суб'єктів – суду та осіб, які 
беруть участь у справі, – вони виступають вже як відомості про факти 
(фактичні дані), оскільки експерт, як відомо, не є кінцевим суб'єктом 
доказування. Визнавати які-небудь факти встановленими може тільки 
суд. Тому в даному випадку ці поняття не є антонімами, вони 
відображають різні аспекти того ж самого: у рамках експертизи для 
експерта це будуть факти, обставини, у рамках процесу доказування в 
цілому, для інших суб'єктів – відомості, фактичні дані [6, c. 38]. 

З огляду на викладене, інтегруючи визначення предмету 
експертизи, запропоновані О. Р. Шляховим, Т. В. Авер'яновою та  
С. С. Бичковою, хочемо запропонувати таке: «предметом експертизи є 
факти, обставини, що мають значення для кримінальної, цивільної 
справи або справ про адміністративні правопорушення, що підлягають 
встановленню за допомогою спеціальних знань шляхом дослідження 
об'єктів експертизи. Для наступних суб'єктів – суду та осіб, які беруть 
участь у справі, – вони виступають вже як відомості про факти 
(фактичні дані)». 

Дане визначення, на нашу думку, повною мірою відображає 
сутність предмета експертизи та слугує відправною точкою для 
визначення предмету конкретних родів, видів та підвидів експертиз. 

Таким чином, предмет експертизи СТЗ становлять факти, що 
мають значення для кримінальної справи, пов'язані з розробкою, 
виготовленням та використанням СТЗ, що встановлюються на основі 
спеціальних знань в галузі дослідження СТЗ.  
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Будь-яка експертиза також має свій об'єкт дослідження, без 
існування якого неможливе проведення експертизи взагалі. 

Об'єкт експертизи є невід'ємною і визначальною ознакою видової 
приналежності експертного дослідження, джерелом відомостей про ті 
чи інші події, з ним пов'язано встановлення меж компетенції експертів і 
багато іншого.  

Тут доречно зупинитися на уточненні поняття об'єктів судової 
експертизи взагалі і криміналістичної зокрема. Поняття об'єкта 
експертизи суттєвих розбіжностей в літературі не викликає. Під 
об'єктом дослідження будь якої судової експертизи розуміють 
джерело фактичних даних, за якими встановлюють певні факти, що 
цікавлять слідство [13, c. 219]. Іншими словами, це носії інформації, 
що підлягають дослідженню.  

Об’єкт експертизи визначають або як речі – носії властивостей, 
ознак і відносин, дослідження яких дозволяє констатувати факти, що 
мають доказове значення [17, c. 37], або як матеріали справи, за 
допомогою вивчення яких пізнається предмет експертизи, тобто 
вирішуються питання і встановлюються обставини справи [31, c. 45-
46], або як матеріальні носії обставин справи, що вимагають 
експертного дослідження [12, c. 45; 11, c. 46], або як носії інформації 
про факти і події, як джерела фактичних даних, одержуваних шляхом 
застосування спеціальних знань [32, c. 16; 19, c. 40]. Деякі відмінності 
в цих дефініціях пояснюються аспектом розгляду – процесуальним і 
інформаційним. 

Зазвичай до об'єктів експертизи відносять матеріальні утворення – 
предмети, речову обстановку або її елементи. Немає єдності у 
вирішенні питання про віднесення до об'єктів експертизи різних 
процесів. Так, Г. М. Надгорний вирішує це питання позитивно [18, c. 
393], В. М. Галкін – негативно [12, c. 45]. Ю. К. Орлов, вважаючи, що в 
принципі експертному дослідженню можуть піддаватися і різні процеси 
(події, явища, дії), вважає, що краще більш вузьке розуміння об'єкта 
експертизи – як конкретних предметів [19, c. 40–41]. Ми повністю 
згодні з цією позицією. 

Основними об'єктами експертизи СТЗ є технічні засоби. 
Окремо відмічаємо, що методикою дослідження СТЗ є методика 

групової ідентифікації (не індивідуальної, хоча це можна і не 
враховувати), тобто під час дослідження встановлюється лише 
належність/віднесення пристрою до певної групи технічних засобів.  

Важливим також є те, що експертиза СТЗ ґрунтується на знаннях з 
електротехніки, електроніки, радіотехніки, комп'ютерної техніки, 
програмуванні, технології виробництва електронних пристроїв, і 
розвивається, використовуючи досягнення цих технічних наук, які хоч 
входять в поняття «техніка», але історично не мають ніякого 
відношення до криміналістичної техніки. 
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Тобто, якщо, навіть, підійти з точки зору тільки такого критерію як 
характер спеціальних знань до оцінки природи експертизи СТЗ, то 
виявиться, що в структурі спеціальних знань, якими повинен володіти 
фахівець, який здійснює цю експертизу, взагалі відсутні специфічно 
криміналістичні пізнання або в кращому випадку вони представлені 
лише знаннями в області теорії криміналістичної групової 
ідентифікації. Більш того, якщо, навіть, буде проведена 
«індивідуальна ідентифікація», наприклад, за ІР-адресою та іншими 
даними буде встановлено, що саме цей пристрій був під'єднаний до 
саме цього комп'ютеру і вони обмінювалися даними в режимі 
реального часу, можливо, навіть, за протоколами обміну буде 
встановлено точний час з'єднання та тривалість передачі інформації, 
не складно побачити, що ця «індивідуальна ідентифікація» має зовсім 
мало спільного із криміналістичною ідентифікацією взагалі.  

Характер спеціальних знань, що грають домінуючу роль при 
проведенні СТЗ, в свою чергу, визначає методики експертних 
досліджень. Без знань з електро-, радіо-, комп'ютерної техніки 
виконання експертиз програмно-апаратних комплексів, якими 
найчастіше є СТЗ, на основі лише судово-експертологічних чи 
криміналістичних знань, неможливо. В даному випадку судова 
експертологія і криміналістична техніка (як розділ криміналістики) 
виконують роль однієї з методологічних функцій – важливу, але не 
достатню для здійснення експертних досліджень. 

А. Н. Васильєв писав про це: «Можна, звичайно, підучити 
експерта-криміналіста, наприклад, експерта-трасолога, для участі в 
розслідуванні автопригод і підпалів, але це не зробить його вченим в 
області спеціальних наук, а лише ремісником для простих випадків. 
Адже для вирішення багатьох питань необхідні міцні теоретичні 
знання і постійний зв'язок з науками й з практикою, яка постійно 
змінюється» [7, c. 29]. Криміналіст, зрозуміло, може опанувати тим чи 
іншим природничим або технічним методом і використовувати його в 
своїй практиці (відомо, що розширення арсеналу методів – одна з 
тенденцій розвитку криміналістичної експертизи), однак від нього 
навряд чи правомірно очікувати розробки таких методів, тобто, такого 
рішення завдання, яке повинно виконуватися не на дилетантському, а 
на професійному рівні.  

При виконанні експертиз СТЗ специфічними є тільки знання 
експерта в сфері процесуальних умов його діяльності та оцінки 
результатів дослідження. 

Заслуговує на увагу також думка Л. Є. Ароцкера, що «до 
криміналістичних експертиз можна віднести тільки такі види, наукові 
основи яких сформовані в рамках відповідного розділу криміналістики. 
Ті ж види судових експертиз, наукові основи яких сформовані за 
рахунок фундаментальних наук (наприклад, фізики, хімії та ін. або за 
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рахунок фундаментальних і інших судових наук, але не 
криміналістики, не можуть бути визнані криміналістичними» [3, c. 252–
253]. Якщо тільки уявити собі, що експертиза СТЗ є криміналістичною, 
то потрібно включити основні її положення до розділу 
«Криміналістична техніка» підручників криміналістики і викладати на 
юридичних спеціальностях ВНЗ, а це вже, навіть, не смішно. 

Тобто експертиза СТЗ не є криміналістичною за визначенням і 
повинна займати місце в класі інженерно-технічних експертиз. Інша 
справа, що для недопущення розголошення відомостей, які 
стосуються проведення оперативно-технічних заходів, та розкриття 
методів роботи оперативно-технічних підрозділів правоохоронних 
органів, що є безперечно вагомим аргументом, а також для 
забезпечення виключного права Служби безпеки України щодо 
регулювання обігу СТЗ, експертиза СТЗ повинна бути на 
законодавчому рівні виключена із переліку експертиз, дозволених для 
проведення іншим, крім експертних підрозділів СБУ, експертним 
організаціям. Тим більше, перший крок в цьому напрямку вже 
зроблено. Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» [25] 
визначено, що «судово-експертну діяльність у кримінальному 
провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи». Якщо 
враховувати, що згідно з Ліцензійними умовами [16] «висновок щодо 
належності/неналежності засобів до спеціальних технічних засобів для 
зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів 
негласного отримання інформації надає СБУ», то подальше 
перебування експертизи СТЗ в класі криміналістичних експертиз тепер 
вже не просто безглуздо, а ще й недоцільно.  

У зв’язку в викладеним вище вважаємо, що доцільним є 
використання такого терміну, як судова експертиза спеціальних 
технічних засобів негласного отримання інформації (СТЗ), яка входить 
до класу інженерно-технічних експертиз.  

До речі, на наш погляд суттєвим недоліком Наказів Мінюсту 
України № 53/5 від 08.10.1998 (зі змінами) [14] та 301/5 від 03.03.2015 
[22] є некоректна класифікація експертиз. По-перше, в наказі № 53/5 
ніяк не означено, що криміналістична, інженерно-технічна, економічна 
тощо експертизи є класами судових експертиз, а в наказі № 301/5 вже 
й назви класів відсутні; по-друге класи і роди чомусь називаються 
видами і підвидами судових експертиз. Наказ СБУ від 24.12.2014 
№ 855 [23] принаймні містить вказівку на те, що криміналістична, 
інженерно-технічна, економічна і такі інші, експертизи є класами 
експертиз, проте, і в цьому наказі роди експертиз називаються 
видами і підвидами. Вказане потребує виправлення. 
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МЕСТО ЭКСПЕРТИЗЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ (СТС) В СИСТЕМЕ 

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
 

А. А. Гуменский 
Т. В. Будко  

 
Корректная классификация судебных экспертиз (отнесение их к 

определенному классу, роду, виду и т.п.) является крайне важной для 
правильного оценивания обоснованности заключения эксперта.  

До последнего времени классификация судебных экспертиз 
осуществлялась в основном на основе тех наук, методы которых 
использовались для исследования объектов экспертизы.  
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Для классификации экспертиз следует руководствоваться комплексным 
критерием, включающим представления о предмете и целях данного вида 
экспертизы, ее объекте, методах и характере обосновывающего знания и 
учитывающим генезис ее развития.  

Для определения места экспертизы специальных технических средств 
(СТС) в классификации судебных экспертиз нами проанализированы 
составляющие указанного критерия отграничения экспертиз.  

Предмет экспертизы СТС составляют факты, имеющие значение для 
уголовного дела, связанные с разработкой, изготовлением и использованием 
СТС, устанавливаемые на основе специальных знаний в области 
исследования СТС.  

Основными объектами экспертизы СТС являются технические средства. 
Методикой исследования СТС является методика групповой 

идентификации.  
Экспертиза СТС основывается на знаниях электротехники, электроники, 

радиотехники, компьютерной техники, программировании, технологии 
производства электронных устройств, и развивается, используя достижения 
этих наук, которые хоть и входят в понятие «техника», но исторически не 
имеют никакого отношения к криминалистической технике. То есть, в 
структуре специальных знаний, которыми должен обладать специалист, 
вообще отсутствуют специфически криминалистические познания или в 
лучшем случае они представлены только знаниями в области теории 
криминалистической идентификации.  

То есть экспертиза СТС не является криминалистической по 
определению и должна занимать место в классе инженерно-технических 
экспертиз. Другое дело, что для недопущения разглашения сведений, 
которые касаются проведения оперативно-технических мероприятий, и 
раскрытия методов работы оперативно-технических подразделений 
правоохранительных органов, что является несомненно весомым 
аргументом, а также для обеспечения исключительного права Службы 
безопасности Украины регулирования оборота СТС, экспертиза СТС должна 
быть на законодательном уровне исключена из перечня экспертиз, 
разрешенных для проведения другим, кроме экспертных подразделений 
СБУ, экспертным организациям.  

В связи с изложенным выше считаем, что целесообразным является 
использование такого термина, как судебная экспертиза специальных 
технических средств негласного получения информации (СТС), которая 
входит в класс инженерно-технических экспертиз. 

 
PLACE OF EXAMINATION OF SPECIAL TECHNICAL MEANS FOR 

SECRET INFORMATION OBTAINING (STM) IN THE SYSTEM OF FORENSIC 
EXAMINATIONS 

 
O. Humenskyi 

T. Budko 
 
The correct classification of forensic examinations (referring them to a certain 

class, genus, type, etc.) is extremely important for the correct assessment of the 
validity of the expert opinion.  
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Until recently, the classification of forensic examinations was carried out 
mainly on the basis of those Sciences, the methods of which were used to study 
the objects of expertise.  

For the classification of examinations should be guided by a complex 
criterion, including ideas about the subject and purpose of this type of 
examination, its object, methods and nature of the underlying knowledge and 
taking into account the Genesis of its development.  

To determine the place of expertise of special technical means (STM) in the 
classification of forensic examinations, we analyzed the components of this 
criterion of expertise delimitation.  

The subject of STM expertise is the facts relevant to the criminal case related 
to the development, manufacture and use of STM, established on the basis of 
special knowledge in the field of STM research.  

The main objects of the examination of the STM are technical means. 
The research technique of STM is a technique for group identification.  
STM expertise is based on the knowledge of electrical engineering, 

electronics, radio engineering, computer technology, programming, technology of 
electronic devices, and develops using the achievements of these Sciences, 
which, although included in the concept of "technology", but historically have no 
relation to forensic technology. That is, in the structure of the special knowledge 
that a specialist should have, there is no specific forensic knowledge at all, or at 
best they are represented only by knowledge in the field of the theory of forensic 
identification.  

That is, STM expertise is not criminalistic by definition and should take place 
in the class of engineering and technical expertise. Another thing is that in order to 
prevent the disclosure of information relating to the conduct of operational and 
technical action, and the disclosure of way of working of operational and technical 
units of law enforcement agencies, which is undoubtedly a weighty argument, as 
well as to ensure the exclusive right of the security Service of Ukraine (SSU) to 
regulate the turnover of STM, STM examination should be excluded at the 
legislative level from the list of examinations allowed for other expert organizations 
except for expert units of the SSU. 

In connection with the above, we believe that it is appropriate to use such a 
term as forensic examination of special technical means for secret information 
obtaining (STM), which is included in the class of engineering and technical 
expertise. 
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О СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ 

КЛАССИФИКАЦИЙ 
 
В статье представлена классификация судебных экспертиз, 

разработанная М. Я. Сегаем, и ее современная интерпретация. 
Классификация судебных экспертиз М. Я. Сегая включает судебную 
идентификацию, судебную ситуалогию и судебную диагностику, а также 
судебную экспертную субстратологию, судебную экспертную 
документалистику и судебную экспертную психономику. 

Ключові слова: классификация, виды, подвиды, объекты, экспертные 
задачи.  

 
 
В то время как классификация является модулятором 

обобщающей функции логики и помогает найти не различное, а 
общее в разнородных объектах, судебно-экспертные классификации 
преимущественно служат цели дифференциации классифицируемых 
объектов. 

Вопросами классификации судебных экспертиз занимались 
практически все исследователи, которых можно отнести к теоретикам 
судебной экспертологии, например, Винберг А. И., Сегай М. Я., 
Гончаренко В. И., Клименко Н. И. и др. Сейчас НИУ судебных 
экспертиз проводится научно-исследовательская работа 
«Разработка научного отчета «Совершенствование классификации 
судебных экспертиз», руководитель – Симакова-Ефремян Э. Б., 
Харьковский НИИСЭ. Согласно задекларированной цели, работа 
также должна послужить основанием дифференциации судебных 
экспертиз на классы, роды, виды и подвиды по различным 
основаниям, которая имеет важное процессуальное и судебно-
экспертное, теоретическое и практическое значение. 

Нет никаких сомнений, что комфортность использования 
судебных экспертиз в судопроизводстве напрямую зависит от четкой 
дифференциации вида и подвида назначаемой судебной экспертизы, 
и от того, является или не является данная экспертиза комплексной. 
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Комфорт судебно-экспертной деятельности также выигрывает от 
того, что четко очерчены пределы компетенции судебных экспертов 
каждой специальности, определение которой напрямую связано с 
определением задач каждого класса, рода, вида и подвида судебной 
экспертизы. 

Вместе с тем, не следует забывать, что классификация не имеет 
конечной целью дифференциацию (анализ) задач с последующей 
невозможностью их синтеза. 

Модель современного подхода к классификации судебных 
экспертиз можно обозначить как два множества с областью 
пересечения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
С точки зрения системного подхода классификация судебных 
экспертиз должна была бы выглядеть так: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
где «А» включает «Б», а «Б» включает «В» как подзадачу задачи. 

Таким образом, решение задачи «В» опосредованно влияет на 
решение задачи «А» через решение задачи «Б». 

Множество (вид) 
экспертизы «А» 

Множество (вид) 
экспертизы «Б» 

Область пересечения – 
множество комплексных 

экспертиз «АБ» 

Множество «Б» 

Множество «В» 

Множество «А» 
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На первый взгляд, такая модель похожа на классификацию 
судебных экспертиз на классы, роды и виды. Однако решения задач 
разных классов судебных экспертиз не связаны друг с другом, если 
это только не комплексная экспертиза, являющаяся областью их 
пересечения. То же утверждение является справедливым для родов, 
видов, подвидов судебных экспертиз по текущему основанию 
классификации (вид специальных знаний). 

Возникает вопрос, какой смысл заложен в такой классификации и 
дифференциации судебных экспертиз? Вполне достаточным 
представляется разделение их на виды и подвиды (как 
недосформированные виды), с областями их пересечения друг с 
другом в виде комплексных судебных экспертиз. Какой видится 
смысл в «объединении» их в роды и классы? «Материнские» области 
специальных знаний буквально «притягиваются за уши» к новым 
видам судебных экспертиз, возникают бесконечные споры об 
отнесении вида к классу. Например, судебная лингвистическая 
экспертиза. Если обратиться к истории вопроса, то в рамках 
криминалистики лингвистика никогда не находилась и не 
функционировала. Отдельные элементы использовались в 
графологии, затем было выделено судебное автороведение, в 
интересах процесса «размещенное» в криминалистике. В 
специальной литературе справедливо не раз отмечалось, что 
возможности лингвистики для потребностей судопроизводства 
определением вопросами автороведения не ограничиваются. 
Лингвистика по-прежнему никак не соотносится с криминалистикой, 
тем не менее, судебные лингвистические экспертизы разделили на 
«письменной речи» и «устной речи» и размещают в разных родах 
классов криминалистических экспертных специальностей и 
криминалистических экспертиз. 

Такое поведение представляется абсурдным в целях самосохра-
нения устаревшей классификации как рудимента предыдущих концепций 
судебной экспертологии. Если целью является отграничение судебных 
экспертиз, которые должны выполняться исключительно в государст-
венных судебно-экспертных учреждениях, от других видов судебных 
экспертиз, представляется, что есть более зрелая и более современная 
концепция классификации в зависимости от природы блоков следов-
отображений. Такая концепция была разработана М. Я. Сегаем в рамках 
темы НИР по судебной экспертологии в начале 2000-ных годов. 

«Судебно-экспертное познание обстоятельств прошлого события, 
вовлеченного в орбиту судопроизводства, основывается на отображении 
этого события в разнообразных материальных следах, являющихся 
носителями новой юридически значимой информации. Поэтому 
материальные следы-отображения (весьма различные по своему 
происхождению) являются центральным связующим звеном между 
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устанавливаемым прошлым событием, обусловившим возникновение 
следа, и основанными на специальных знаниях методами его познания 
экспертом» – пишет М. Я. Сегай. «Это обстоятельство и предопределило 
как основания, так и направления разработки концептуальных основ 
экспертной методологии: создание наиболее универсальной когнитивной 
модели образования следов-отображений, а затем ее проектирование на 
однотипные блоки таких следов, объединенных в междисциплинарные 
экспертные учения. В качестве ключевой универсальной познавательной 
модели, с наибольшей наглядностью раскрывающей «общую картину» 
следообразования, выбрана парадигма о связях взаимодействия 
следообразующих систем, а все многообразие следов-отображений в 
соответствии с природой отражаемых объектов и самих следов-
отображений, несущих информацию об устанавливаемых фактах, 
объединено в три междисциплинарных учения: экспертную субстрато-
логию, экспертную документалистику и экспертную психономику. 

Классификация объектов судебной экспертизы на 
непосредственные объекты экспертного исследования 
(материальные носители информации в виде следов-отображений) и 
общий объект познания (круг обстоятельств, устанавливаемых на 
основе отображенной в следах информации и составляющих 
юридически значимый «фрагмент объективной реальности») служат 
не только онтологической базой, но и правовым ориентиром для 
объективной постановки и классификации экспертных задач и 
определения предмета как общих (междисциплинарных) учений, так 
и конкретных судебно-экспертных дисциплин. 

«Следовые связи» обусловливают и цели экспертного 
исследования, поскольку структурные элементы этих связей 
(взаимодействующие объекты и процесс их взаимодействия, 
отображенный в следах) образуют ту часть объективной реальности 
(явления, события, обстоятельства), установление которой 
определяет сущность экспертной задачи. 

Индивидуализация людей и вещей, причастных к событию 
преступления, установление их свойств и состояний, а также 
ситуации следообразования образуют соответственно три 
важнейших типа экспертных задач: идентификационных, 
диагностических и ситуационных. Их решение опирается на единую 
информационную базу – следы отображения, возникающие в 
качестве носителей информации об ее источниках – отражаемых 
телах (процессах, явлениях), и процессе их взаимодействия. 

Каждая из частных судебно-экспертных теорий решения экспертных 
задач (идентификация, диагностика, ситуалогия) разрабатывает и 
имманентно присущий им метод теоретического познания предмета и 
практического решения экспертных задач, включающего систему 
познавательных приемов и технических средств. 
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Именно цель и метод экспертного исследования должны 
определить те «следовые связи» (по содержанию отображенной 
информации, по направлению отображения, по цели использования 
информационного поля), которые следует вычленить из общего 
«информационного банка», хранящегося в материальных следах 
расследуемого события, на основе разработанных частными 
криминалистическими и судебно-экспертными теориями 
классификаций объектов, их свойств и признаков для решения 
основных экспертных задач. 

Но каждый из перечисленных методов познания составляет лишь 
часть, сторону общего предмета экспертного знания и основанной на нем 
экспертной практики. Поэтому класс экспертной задачи и 
соответствующий ему метод достижения цели определяют только 
доминирующее значение какого-либо одного типа задач и способа их 
конкретного решения, памятуя, что не существует «чисто» 
идентификационных, диагностических и ситуационных задач и 
«рафинированных» методов их решения: элементы каждого из них явно 
или скрыто присутствуют в любом акте экспертного исследования. 
Значит, диалектика взаимодействия основополагающих методов при 
решении любой экспертной задачи, входящей в круг обстоятельств, 
познаваемых по материальным следам-отображениям, должна быть в 
центре методологических проблем судебной экспертологии». 

Таким образом, М. Я. Сегай предлагает одну модель разделения 
всего многообразия видов экспертных задач (на идентификационные, 
диагностические и ситуационные), и в той же работе предлагает другую. 

Обе они могут быть описаны следующей диаграммой: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
где, например, «А» – идентификация, «Б» – ситуалогия» и «В» – 

диагностика, или «А» – экспертная субстратология, «Б» – экспертная 
документалистика и «В» – экспертная психономика. 

«А»

«В»«Б»



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63 

 86 

По поводу последних, М. Я. Сегай пишет: 
«Экспертная субстратология в качестве междисциплинарного учения 

изучает следы-отображения, образованные в результате изменений либо 
структуры, либо состава взаимодействующих объектов, 
рассматриваемых как носители телесных (субстратных) свойств. Такими 
объектами являются любые тела живой и неживой природы, явления и 
процессы, которые оставляют при взаимодействии друг с другом (или 
окружающей средой) следы в виде деформации взаимодействующих тел 
либо следы, образованные вследствие переноса (отделения) 
собственной субстанции. 

Первые следы-изменения несут изоморфную информацию о 
внешней структуре воздействующего объекта, вторые – 
автоморфную о его внутренней структуре и составе. Поскольку такой 
тип материальных «следов-изменений» в большинстве случаев 
образуется при непосредственном (прямом) взаимодействии 
отражающих и отражаемых тел, то и сам процесс (механизм) 
взаимодействия имеет также материально-энергетический характер 
(измеряемый вектором и скоростью движения, силой). Поэтому в 
экспертной субстратологии с наибольшей полнотой реализуются 
концептуальные основы описанной ранее универсальной модели 
экспертного познания. 

Однако экспертной субстратологии, как междисциплинарному 
учению более высокого уровня, надлежит определить круг научных 
проблем и практических задач, относящихся к частным методикам и 
предметным учениям, «обслуживающим» конкретные экспертные 
дисциплины, изучающие «следы-изменения» при взаимодействии 
тел живой и неживой природы». 

«Экспертная документалистика выделяется в самостоятельное 
междисциплинарное учение вследствие своеобразия отражаемых и 
отражающих объектов, равно как и методов решения экспертных 
задач. 

Специфическим объектом судебно-экспертного исследования 
обстоятельств, связанных с правонарушениями в сфере 
экономической деятельности, являются учредительные документы 
организаций и предприятий, а также документы, отражающие 
производственную и финансовую деятельность. 

В этом виде экспертного исследования отражаемым объектом 
являются хозяйственные и финансовые операции, а бухгалтерские и 
финансовые документы выступают в качестве отражающего объекта, 
где в условных символах-обозначениях зафиксировано содержание 
произведенных операций. 

Такое понимание онтологической природы и гносеологической 
роли документа полностью соответствует его официальной 
дефиниции: «Документ – средство закрепления различными 
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способами на специальном носителе информации о фактах, 
событиях, явлениях объективной реальности и интеллектуальной 
деятельности человека» (Гост 16487-83). 

Поскольку экономическая (хозяйственная или финансовая) 
деятельность конкретного предприятия, организации, учреждения 
представляет собой множество дискретных действий, ограниченных 
пространственно-временными рамками, бухгалтерская или 
финансовая документация, где эта деятельность отражена, также 
носит характер функционально ориентированного множества, 
образующего соответствующего вида «документопоток». 

Сущность использования специальных знаний экспертом-
экономистом состоит в уяснении экономического значения 
действительно проведенной (или фиктивной) операции, ее места в 
производственном (финансовом) цикле и правильности отражения 
этой операции в соответствующем учете и отчетности. 

По совокупности исследуемых эпизодов, определяемых 
материалами уголовного или гражданского дела, экспертом 
осуществляется диагностика состояния бухгалтерской или 
финансовой документации проверяемого субъекта хозяйственной 
или финансовой деятельности, производится ситуационный анализ 
документооборота, соответствующего или не соответствующего 
реальному движению товароматериальных ценностей или денежных 
потоков, а затем определяется их баланс («экономическое 
тождество» активов и пассивов). Специфической, отличной от иных 
видов экспертиз является задача определения размера вреда и 
стоимости ущерба, нанесенного субъектами экономической 
(хозяйственной или финансовой) деятельности вследствие 
допущенных ими правонарушений, предусмотренных уголовным, 
гражданским или административным законодательством. 

Именно такие правонарушения в сфере экономической и 
финансовой деятельности (хищение и присвоение 
товароматериальных ценностей, фиктивное предпринимательство, 
фиктивное банкротство, махинации в банковской деятельности и в 
сфере валютного обращения, нарушения бюджетного, налогового и 
таможенного законодательства) образуют предмет и специализацию 
конкретных видов судебно-экономических экспертиз. 

Поскольку документы отражают результаты интеллектуальной 
деятельности юридических и физических лиц, экспертная 
документалистика своими непосредственным и общим объектами 
исследования имеет также документы и связанные с ними 
обстоятельства, относящиеся к правонарушениям в области 
интеллектуальной собственности». 

Мы видим предлагаемое М. Я. Сегаем «наложение» первой 
системы на вторую, где в экспертной документалистике 
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определяется круг диагностических, ситуационных и даже 
своеобразных «идентификационных» задач («экономическое 
тождество» активов и пассивов). Конечно, они несколько отличаются 
от аналогов в экспертной субстратологии, но тип следов, 
действительно, совершенно другой, другая природа 
следообразования. Нельзя не согласиться с М. Я. Сегаем, что эти 
виды судебных экспертиз явно следует выделить в отдельный блок. 

«Экспертная психономика (термин В. Б. Первомайского)» – далее 
пишет М. Я. Сегай – «как междисциплинарное учение объединяет 
судебно-психиатрическую и судебно-психологическую экспертизы, а 
также ряд иных экспертиз, исследующих навыковые функции 
человека (коммуникативные, двигательные, профессиональные, 
бытовые), ныне отнесенные к классу криминалистических. 

Все названные виды экспертиз объединяет общий отражаемый 
объект – психика человека, разные стороны которой (состояние, 
особенности) выражаются в многосторонних функциях психической 
деятельности и фиксируются в материальных «следах-
проявлениях», образующих, как дискретное множество, так и 
системное образование в качестве отражающего объекта. 
«Виртуальный» характер психики как отражаемого объекта, не 
поддающегося на современном уровне знаний непосредственному 
исследованию, ее лабильный характер и непредсказуемая 
многофункциональность предопределяют трудности выявления в 
материальных следах-проявлениях инвариантных информативных 
признаков, однозначно характеризующих искомое свойство психики 
для решения основных экспертных задач – диагностики состояния 
или особенностей психики человека либо его индивидуализации по 
психофизиологическим навыкам. Предмет конкретной судебно-
экспертной дисциплины в психономике определяется юридически 
значимым кругом обстоятельств, устанавливаемых с помощью 
специальных знаний». 

«Особенно следует подчеркнуть всевозрастающую роль 
судебной психологии в совершенствовании диагностических методик 
в судебном почерковедении, судебном автороведении, судебной 
фонографии, выводы которых основываются на познании 
функционально-динамических комплексов (двигательных, 
коммуникативных), психофизиологическая природа которых 
несомненна» – подчеркивал Михаил Яковлевич. 

Напоследок автор отмечал: «Разделение всего многообразия 
следов-отображений на три «познавательных блока» в рамках 
конструирования концептуальных основ экспертной методологии 
носит, несомненно, условный характер, как и всякая теоретическая 
схема, идеализированно отражающая объективную реальность. В 
реальной же действительности все три типа материальных следов-
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отображений («изменений», «обозначений», «проявлений») тесно 
взаимодействуют, и специфика такого взаимодействия должна стать 
предметом особенной части судебной экспертологии, 
рассматривающей концептуальные основы методологии уже на 
предметном уровне конкретных судебно-экспертных дисциплин, 
«ранжированных» с учетом критериев междисциплинарных 
экспертных учений». 

В последнем случае словесно точно описывается приведенная 
нами выше диаграмма, где «А» пересекается с «Б», пересекается с 
«В», «В» пересекается с «Б» и все три блока пересекаются между 
собой. Это наглядная иллюстрация комплексных судебных экспертиз, 
комплексности судебно-экспертных задач и самих связей 
взаимодействия, отражающих следы познаваемых судебным 
экспертом объектов, явлений и процессов. 

Совершенно очевидно, что судебно-экспертная психономика 
должна выполняться только в специализированных государственных 
судебно-экспертных учреждениях, независимых от органов 
досудебного и судебного следствия. Что для производства 
высокотехнологичных экспертиз судебной субстратологии должна 
быть соответствующая материально-техническая база, которая тоже 
не может быть обеспечена во всем ее многообразии в частном 
судебно-экспертном учреждении, да и даже в государственном могут 
быть обеспечены условия для проведения только части таких 
судебных экспертиз, поскольку на закупку всего перечня 
необходимого оборудования и оплату труда всех видов работающих 
с ним специалистов затрачивались бы слишком большие 
финансовые ресурсы. Таким образом, «война» за разнообразие 
проводимых видов судебных экспертиз – это «капиталистическое» 
соревнование между судебно-экспертными учреждениями как 
частной, так и государственной форм собственности. 

Что же касается судебно-экспертной документалистики, то, 
вероятно, она, в силу специфики объекта, предмета и метода 
междисциплинарного учения, может выполняться в частных судебно-
экспертных учреждениях подготовленными надлежащим образом 
судебными экспертами. 

Хочется отметить: представляется, что данная классификация, 
которая практически «прошла незамеченной» судебно-экспертным 
сообществом, ничуть не хуже традиционной, тяжело управляемой и 
постоянно нуждающейся в совершенствовании классификации на 
«криминалистические», «экономические», «инженерно-технические» 
и так далее виды экспертиз, а по нашему мнению, даже превосходит 
ее. В ней уже «протянуты нити» связей учений идентификации, 
ситуалогии и диагностики, уже обрисованы специфика следа и 
механизма следообразования, уже прорисованы связи 
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междисциплинарных учений и очерчен круг проблем, стоящих перед 
ними. Поэтому больно смотреть на агонию укоренившейся 
классификации, с каждым днем утрачивающей четкость формы, 
незыблемость принципов и здравый смысл, и хотелось бы еще раз 
обратить внимание судебно-экспертного сообщества и всего 
научного мира на зрелую, в достаточной мере обоснованную и при 
этом очевидную типологию (избегая слова «классификация») М. Я. 
Сегая, выдержанную с системной точки зрения, где одно множество 
включает другое. И проверенную временем (в наши дни 20 лет – 
достаточный промежуток времени, чтобы увидеть, что она не 
устарела, а как раз наоборот, набирает свое значение). 

В завершение хочется отметить заслуги М. Я. Сегая перед 
судебно-экспертным сообществом именно в том, что крайне редко 
находит свое осуществление: в научном синтезе. 
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КЛАССИФІКАЦІЙ 
 

Ю. Б. Форіс  
В. П. Колонюк  

 
Модель сучасного підходу до класифікації судових експертиз можна 

позначити як дві множини з ділянкою перетину. З точки зору системного 
підходу класифікація судових експертиз повинна була б виглядати як 
сукупність множин, де «А» включає «Б», а «Б» включає «В» як підзадачу 
задачі. Таким чином, вирішення задачі «В» опосередковано впливає на 
вирішення задачі «А» через вирішення задачі «Б». Однак вирішення задач 
різних класів судових експертиз не пов’язані одне з одним, якщо лише це 
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не комплексна експертиза, яка є областю їх перетину. Це ж твердження є 
справедливим для родів, видів, підвидів судових експертиз за поточною 
підставою класифікації (вид спеціальних знань). Цілком достатнім 
представляється розділення їх на види і підвиди (як недосформовані 
види), з областями їх перетину одне з одним у вигляді комплексних 
судових експертиз. «Судово-експертне пізнання обставин минулої події, 
втягнутої в орбіту судочинства, ґрунтується на відображенні цієї події в 
різноманітних матеріальних слідах, які є носіями нової юридично значущої 
інформації. Тому матеріальні сліди-відображення (вельми різні за своїм 
походженням) є центральною зв’язуючою ланкою між минулою подією, що 
встановлюється, і обумовила виникнення сліду, й заснованими на 
спеціальних знаннях методами її пізнання експертом» – пише М. Я. Сегай. 
«Ця обставина і зумовила як підстави, так і напрями розробки 
концептуальних основ експертної методології: створення найбільш 
універсальної когнітивної моделі утворення слідів-відображень, а після її 
проектування на однотипні блоки таких слідів, об’єднаних в 
міждисциплінарні експертні вчення. В якості ключової універсальної 
пізнавальної моделі, що розкриває з найбільшою наочністю «загальну 
картину» слідоутворення, обрана парадигма про зв’язки взаємодії 
слідоутворюючих систем, а все різноманіття слідів-відображень у 
відповідності до природи об’єктів, що відображаються, і самих слідів-
відображень, що несуть інформацію про факти, що встановлюються, 
об’єднано в три міждисциплінарні вчення: експертну субстратологію, 
експертну документалістику і експертну психономіку». На завершення 
хочеться відзначити заслуги М. Я. Сегая перед судово-експертним 
співтовариством саме в тому, що вкрай рідко знаходить своє здійснення: в 
науковому синтезі. 

 
CONCERNING THE SYSTEM ANALYSIS OF FORENSIC 

CLASSIFICATIONS 
 

Yu. Foris  
V. Koloniuk  

 
The model of the modern approach to the classification of forensic 

examinations can be designated as two sets with a section of the intersection. 
From the point of view of the system approach, the classification of forensic 
examinations should look like a collection of sets where «A» includes «B», and 
«B» includes «B» as a subtask of the task. Thus, the solution of the problem «B» 
indirectly affects the solution of the problem «A» through the solution of the 
problem «B». However, the solution of the tasks of different classes of forensic 
examinations are not connected with each other, unless this is a complex 
examination, which is the area of their intersection. The same statement is true for 
kinds, species, subspecies of forensic examinations on the basis of the current 
classification (type of special knowledge). It is quite sufficient to divide them into 
species and subspecies (as underexplored species), with their areas of 
intersection with each other in the form of complex forensic examinations. It is 
quite sufficient to divide them into species and subspecies (as underexplored 
species), with their areas of intersection with each other in the form of complex 
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forensic examinations. «Forensic expert knowledge of the circumstances of the 
past event, drawn into the orbit of justice, is based on the reflection of this event in 
various material tracks, which bear the new legally meaningful information. 
Therefore, material traces of reflection (very different in its origin) are the central 
link between the past event that is being established, and caused the emergence 
of a trace, and based on expert knowledge based on special knowledge» – wrote 
M. Sehai. 

«This circumstance predetermined both the grounds and directions of 
developing the conceptual foundations of the expert methodology: the creation of 
the most universal cognitive model for the formation of trace-reflections, and, after 
its design, on the same type of blocks of such tracks, combined into 
interdisciplinary expert doctrines. As the key universal cognitive model that reveals 
with the greatest visibility the “general picture» of the trace formation, the 
paradigm of the links of the interaction of trace-forming systems is chosen, and all 
the variety of trace-reflections in accordance with the nature of the objects being 
displayed and the trace-reflections themselves, bearing the information on the 
facts, are united into three interdisciplinary doctrines: expert substratology, expert 
documentation and expert psychology». In conclusion, it should be mentioned the 
merits of M. Sehai in the forensic expert community precisely in that it rarely finds 
its implementation: in scientific synthesis. 
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ПЕРЕДУМОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 
ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 

 
Розглянуто передумови автоматизації та комп’ютеризації судових 

експертиз, проблеми, що виникають при цьому та шляхи їх вирішення 
Ключові слова: автоматизація, комп’ютеризація, інформаційні 

методи, інформаційний пошук, технології, експертна техніка. 
 

 
Відомо, що під час кримінального провадження спеціальні знання 

використовують у двох формах: при залученні спеціалістів під час 
проведення окремих слідчих (судових) дій та у межах судових експертиз. 

Розслідування злочинів у сучасних умовах неможливо уявити без 
використання досягнень природничих, технічних, економічних та 
інших наук, які прийнято називати спеціальними пізнаннями і розуміти 
як систему теоретичних знань і практичних навичок у сфері 
конкретної науки і техніки, мистецтва чи ремесла, отриманих 
спеціальною підготовкою чи набуттям професійного досвіду і 
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використовуваних для вирішення питань, що виникають в процесі 
кримінального чи цивільного судочинства [1]. 

Слід зазначити, що глобальна інформатизація досить суттєво 
впливає на критерії, що визначають загальнодоступність знань. Дійсно, 
чи є спеціальними або загальновідомими дані, викладені в 
енциклопедіях, довідниках, представлених в електронних засобах 
масової інформації, в глобальній мережі Інтернет? Віднесення знань до 
загальновідомих суттєво залежить від освітнього і інтелектуального 
рівня конкретної особи, її життєвого і професійного досвіду. 

Судові експертизи класифікують за різними критеріями. Напевно, 
найбільш повну та узагальнену класифікацію судових експертиз 
здійснили О.І. Винберг та Н.Т. Малаховська [2], але ще у 1978 р., і у 
сучасних умовах, на наш погляд, потребує певного удосконалення та 
доповнення. 

А. І. Винберг і Р. С. Бєлкін при віднесенні судових експертиз до 
криміналістичних керувалися такими критеріями, як можливість 
індивідуальної ідентифікації, ступінь близькості до науки 
криміналістики, домінуюча роль криміналістичних методів тощо [3, с. 
81; 4, с. 324]. Ми підтримуємо позицію Є. Р. Росинської у тому, що ці 
запропоновані у свій час критерії на сучасному етапі розвитку науки й 
експертної практики не є визначальними [5, с. 5–14]. 

Дійсно, у сучасних умовах твердження, зокрема про те, що 
дактилоскопічна експертиза базується здебільшого на 
криміналістичних методах, вже буде неточним. Так само вона 
базується і на інформаційних методах, методах аналізу зображень 
тощо. Тобто певною мірою втрачається принципова відмінність 
традиційних криміналістичних й інших судових експертиз. 

У судово-експертних дослідженнях великого поширення знайшли 
розрахункові завдання. Так, для визначення швидкості автомобіля за 
довжиною гальмового шляху вимірюють цю довжину, враховують 
стан дорожнього покриття, ступінь зношеності протектора, погодні 
умови та ін. На основі цих числових даних підраховують швидкість 
автомобіля та вирішують головне завдання (зокрема, чи міг водій 
запобігти наїзду на пішохода). 

Взагалі розрахункові (обчислювальні) завдання, які вирішують за 
допомогою комп’ютерної техніки, поділяють на наукові, оптимізаційні 
та завдання обробки даних (у правовій сфері найчастіше це 
статистична інформація). Особливий клас утворюють завдання 
інформаційного пошуку, сутність яких полягає у відшукуванні в 
деякому масиві документів чи структур таких, що містять необхідні 
факти і відомості. Окремий самостійний клас складають логічні 
завдання, об’єктом обробки яких є твердження, висловлювання, які 
можна характеризувати як істинні, помилкові чи нечіткі. У процесі 
вирішення таких завдань використовуються вже не обчислювальні 
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формули, а правила міркування, логічного висновку, які дозволяють 
оцінити істинність (достовірність) певного твердження чи 
висловлювання на основі даних про істинність інших тверджень та 
висловлювань. 

За характером вирішуваних завдань та методами дослідження 
судові експертизи поділяють на ідентифікаційні, класифікаційні та 
діагностичні. Ідентифікаційні експертизи встановлюють індивідуальну 
тотожність, класифікаційні – визначають групову належність різного 
роду об’єктів, діагностичні – показують стан різних об’єктів та їх 
динаміку. 

Експертну техніку, якою оснащені такі лабораторії, професор 
М. В. Салтевський класифікував таким чином: лабораторна техніка; 
вимірювальна техніка; засоби освітлення; засоби відтворення 
зображень; мікроскопічна техніка; засоби дослідження в невидимих 
променях спектра; засоби дослідження мікрочастинок і запахів; 
засоби комп’ютеризації та автоматизації. Саме останній вид 
експертної техніки докорінно змінив діяльність експерта, вивільнивши 
його від рутинної роботи, зокрема, автоматизувавши процес обробки 
кількісних показників вимірювальних приладів під час дослідження 
властивостей і ознак об’єктів. «Комп’ютерна техніка дозволила 
формувати індивідуальні і галузеві банки даних, довідкової 
інформації, методик дослідження стосовно конкретного виду об’єкта; 
нарешті, розробка програмних засобів дала змогу перейти до 
автоматичного формування висновку експерта в процесі 
дослідження. Нові програми дозволяють обчислювати великі масиви 
інформації, оцінювати випадкові похибки і представляти експерту 
інформацію для прийняття оціночних рішень» [6, с. 64–66]. 

Сьогодні, при проведенні різних видів криміналістичних 
досліджень широко застосовують комп’ютерну техніку. Спеціалізовані 
комп’ютерні програми використовують при проведенні різних видів 
судових експертиз, для автоматизації ведення криміналістичних 
обліків тощо. 

На думку О. Р. Росинської, комп’ютерні технології в судових 
експертизах використовують за такими напрямами: 

– автоматизація збирання та обробки експертних досліджень; 
– створення та використання баз, банків даних та АІПС за 

конкретними об’єктами експертиз; 
– системи аналізу зображень для діагностичних та 

ідентифікаційних досліджень; 
– програми для проведення розрахунків за певними формулами 

та алгоритмами; 
– програмні комплекси для автоматизації експертних 

досліджень та підготовки висновку експерта [5]. 
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Дещо пізніше, незалежно від попереднього автора, нами 
програмне забезпечення експертної криміналістичної діяльності було 
класифіковано таким чином: програми для автоматизації пошуку 
криміналістичної інформації; програмні продукти, що дозволяють 
автоматизувати процес виявлення та дослідження ознак об’єктів; 
спеціальні програми для оцінки виділених ознак різноманітних 
об’єктів 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 [7, с. 176–177]. 

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-криміналістичного забезпечення слідчих дій і 
оперативно-розшукових заходів, а також автоматизовані системи для 
судово-експертних досліджень. 

У свою чергу він у першій групі виділяє АРМи та експертні 
системи для вирішення криміналістичних завдань у так званих 
«польових» умовах, а також автоматизовані системи для ведення 
криміналістичних обліків. 

У другій групі – АРМи та програмно-апаратні комплекси з різних 
напрямів досліджень: дактилоскопія (АДІС «Дакто-2000», «Сонда»); 
судова балістика («Таис-03»); відеофоноскопія («Теорема», 
«Цифра», «Phonograf»; ПАК для техніко-криміналістичного 
дослідження документів («ТЭД-34», «Регула» тощо) [8, с. 34–38]. 

Разом з тим, на наш погляд, у сучасних умовах класифікувати 
спеціалізовані програмні продукти на певні види, роди іноді достатньо 
складно. Зокрема, до якого виду віднести програмні продукти – 
автоматизовані дактилоскопічні інформаційні системи (АДІС) «Дакто-
2000», «Сонда» тощо? З одного 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. 

При застосуванні інформаційних технологій в криміналістичних 
дослідженнях проблема полягає в тому, що підробка доказів у разі 
використання аналогових пристроїв  досить складна справа на 
відміну від цифрових систем, де можна змінювати параметри 
фіксованих об’єктів. Зокрема, цифрові відеокамери і фотоапарати 
дозволяють проводити накладення об’єкта зйомки на інший фон, 
змінювати його колір та ін. ще в процесі зйомки. А нині взагалі 
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з’явилися широкі можливості обробки даних за допомогою потужних 
графічних програм – редакторів на звичайному комп’ютері. 

Так, на відміну від аналогового цифровий відеозапис дозволяє 
створювати візуальні ефекти, поєднувати зняте зображення з 
комп’ютерною графікою, анімацією вже під час зйомки. Тому не 
виключаються випадки навмисної чи випадкової підробки цифрових 
фото- , відео- та аудіоматеріалів, отриманих як при виконанні слідчих 
дій, так і при здійсненні оперативно-розшукових заходів. 

Аналоговий запис можна перетворити в цифровий вигляд, 
обробити за допомогою відповідного обладнання, а потім здійснити 
зворотне перетворення. Все це потребує спеціальних знань, а також 
потужних апаратних і програмних засобів. 

Отже, питання про правомірність використання деяких видів 
технічних засобів у доказуванні, має вирішуватися законодавцем 
диференційовано, зважаючи на рівень захищеності результатів 
використання технічних засобів. 

З огляду на це, досить часто виникає проблема: людина чи 
комп’ютер має проводити експертне дослідження? Існують й інші 
проблеми, пов’язані з визначенням меж, завдань та умов 
використання комп’ютерів у судово-експертній діяльності, а також її 
суб’єктів, їх ролі та функцій в автоматизованих системах вирішення 
правових завдань. 

Інтенсивний розвиток обчислювальної техніки та її широке 
використання в автоматизованих системах зумовили актуальність 
досліджень, пов’язаних з організацією ефективної взаємодії людини-
оператора з ЕОМ. 

При використанні комп’ютера людина виконує різноманітні 
функції, – від технічного обслуговування апаратури до прийняття 
рішень, що породжує низку проблем. При взаємодії людини з 
комп’ютером особливо актуальним є питання про розподіл функцій, 
раціональне поєднання ЕОМ та творчої діяльності людини тощо. 
Проте сьогодні особливий інтерес являє проблема наслідків 
комп’ютеризації. 

Виділяють функціональні, онтогенетичні та історичні аспекти 
таких наслідків. Функціональні – перетворення шаблонних і творчих 
компонентів при вирішенні завдань комп’ютерними засобами у 
порівнянні з традиційними формами. Полягають у репродукуванні 
одних, збереженні й модифікації інших та появі нових завдань. Так, у 
криміналістичній діяльності репродукуються деякі обчислювальні 
задачі, зважаючи на передачу їх комп’ютеру, зберігаються задачі, 
традиційні, зокрема, для певних етапів судових експертиз, низка 
завдань модифікується. 

В умовах комп’ютеризації з’являються нові завдання, на основі 
комп’ютерних даних формуються нові гіпотези, проводяться нові 
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експериментальні або аналітичні дослідження. Аналогічні 
перетворення відбуваються і при виконанні інших видів діяльності. 

Функціональні наслідки комп’ютеризації можуть бути як 
усвідомленими, так і неусвідомленими. Наприклад, при репроду-
куванні й передачі комп’ютеру обчислювальних операцій у людини 
зберігаються традиційні навички, знання, стосунки, що вступають у 
нові зв’язки з виконанням комп’ютерних операцій, виявляють вплив 
на формування психологічної готовності чи психологічного бар’єра до 
взаємодії з комп’ютером. 

Аналіз практики свідчить, що функціональними наслідками 
комп’ютеризації є такі ефекти: єврологізація – набуття комп’ютеризованої 
діяльності творчого характеру у порівнянні з традиційною; паритет – 
приблизно рівне співвідношення творчих і шаблонних компонентів як у 
комп’ютеризованій, так і у традиційній діяльності; деєврологізація – 
перевага шаблонних компонентів у порівнянні з традиційною діяльністю; 
невизначений ефект – проявляється у розмитому, несвідомому, 
нетривкому співвідношенні шаблонних та творчих компонентів у 
комп’ютеризованій діяльності у порівнянні з традиційною. 

Така різноманітність специфічних форм функціональних наслідків 
комп’ютеризації у різних користувачів призводить до того, що в 
діяльності одних можуть переважати творчі компоненти, інших – 
шаблонні, а у третіх може бути приблизно рівне їх співвідношення при 
відмінності їх якісного складу у порівнянні з традиційними. 

Функціональні наслідки комп’ютеризації можна диференціювати 
також на реальні та потенційні. Наприклад, користувачі, які 
розглядають роботу з комп’ютером як цікаву, що відрізняється 
новизною у порівнянні з діяльністю традиційною. Разом з тим 
досвідчені користувачі знають, що багаторазове повторення 
взаємодій з комп’ютером, зважаючи на їх уніфікованість, з високою 
ймовірністю спричинюватимуть монотонність і шаблонність 
діяльності. Тому вони запроваджують до комп’ютерних програм жарти 
для запобігання цим небажаним явищам. Проте, як самі вони 
відзначають, навіть жарти з часом набридають. Це призводить до 
зниження пізнавального інтересу до роботи з комп’ютером, до 
помилок у вирішенні комп’ютерних задач. 

Співвідношення позитивних та негативних функціональних 
наслідків різних типів комп’ютеризованих систем залежить від 
конкретних умов: типів завдань, що вирішуються, професійної 
підготовки користувачів, якості роботи комп’ютера, організації роботи 
тощо. Отже, функціональні наслідки комп’ютеризації можуть 
збільшувати, зменшувати чи залишати незмінними творчі та (або) 
шаблонні компоненти. 

В онтогенетичному плані розглядається особистісний розвиток, 
що зазнає змін під впливом комп’ютеризації. До позитивних 
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особистих перетворень належать: зростання інтелекту людини за 
рахунок залучення її до вирішення більш складних завдань в умовах 
комп’ютеризації; розвиток логічного, прогностичного та оперативного 
мислення, зумовленого тим, що, готуючи заздалегідь завдання для 
комп’ютера, користувач спочатку логічно обмірковує його, складає 
алгоритм і тим певною мірою прогнозує процес його вирішення. 

До позитивних результатів можна віднести також розвиток у 
користувачів адекватної спеціалізації пізнавальних процесів – 
сприймання, мислення, пам’яті, формування спеціалізованої за 
предметним змістом ділової мотивації застосування комп’ютера для 
вирішення фахових завдань. 

Успішне застосування комп’ютерів, отримання за їх допомогою 
більш продуктивних результатів підвищує самооцінку людини, її 
самовпевненість щодо спроможності вирішувати професійні 
завдання. Все це сприяє формуванню у деяких користувачів 
позитивних особистих рис, таких як діловитість, точність, охайність, 
впевненість у собі, що переносяться й на інші сфери життєдіяльності. 
До негативних особистих перетворень належать: зниження 
інтелектуальних здібностей людини при спрощенні вирішення 
завдань за допомогою комп’ютера, редукуванні їх змістовного боку, 
зведенні процесів вирішення до формально-логічних компонентів. 

Спостерігалися випадки, коли надмірна психічна залежність від 
комп’ютера загострювала невротичні риси особи, що за вираженої 
нерівновазі може спричинювати до її хворобливий стан. Наприклад, 
відоме явище «хакеризму», коли надмірна захопленість користувача 
вивченням можливостей комп’ютера може призвести до однобокого 
особистого розвитку, надмірної зв’язаності його предметного змісту з 
певною комп’ютерною спеціалізацією, що ускладнює адаптацію особи 
до інших сфер діяльності. 

В історичному розвитку людини комп’ютер може розглядатися як 
складне знаряддя, що опосередковує розумову діяльність людини, 
якій передаються виконавські інтелектуальні функції. Щодо 
елементарних видів розумової діяльності, що мають шаблонний 
характер, комп’ютер може заміщати людину, комп’ютеру можуть 
передаватися деякі компоненти творчого процесу. 

У більш складних, динамічних видах розумової діяльності, що 
змінюються та характеризуються виникненням нових проблемних 
ситуацій, комп'ютеру інтелектуальні функції передаються лише частково, 
функції вирішення завдань розподіляються між людиною та 
комп’ютером. Комп’ютерне опосередкування являє собою динамічний 
процес, пов’язаний із зміною типів комп’ютерів, їх програм, мов 
програмування. Це веде до зміни характеру виконавчих функцій та 
компонентів діяльності, що передаються комп’ютеру і тих, що 
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залишалися за людиною, активізуючи та змінюючи в історичній площині 
й самий процес перетворення психічних процесів та якостей людини. 

Передаючи інтелектуальні функції комп’ютеру, складаючи для нього 
програму, людина на етапі підготовки роботи комп’ютера як знаряддя 
відіграє провідну роль. На наступному етапі при функціональному 
виконанні комп’ютеризованої діяльності людина щодо комп’ютера як 
знаряддя може виконувати підпорядковану чи провідну роль або 
динамічно змінювати ці ролі в процесі тривалої роботи з ним. 

Отже, комп’ютеризація може привести не лише до позитивних, 
прогресивних змін у житті людини, а й спровокувати негативні зміни 
(зменшення інтелектуальної активності людини, скорочення у 
діяльності творчих компонентів й підсилення шаблонності). 
Очевидно, що темпи розвитку комп’ютерної техніки явно 
випереджають дослідження проблем, пов’язаних з її експлуатацією. 

Розглядувані проблеми в літературі, у практичній діяльності 
вирішувалися неоднозначно. Панує концепція, згідно з якою ЕОМ 
можна й потрібно передавати будь-яку кількість формалізованих 
операцій, залишаючи за експертом ті частини дослідження, які 
потребують його творчих здібностей. 

Природно, за експертом залишаються такі важливі етапи, як 
ознайомлення з матеріалами справи, з постановою слідчого або 
визначенням суду про призначення експертизи, визначення завдання 
дослідження, первинне вивчення досліджуваних матеріалів та 
зразків, визначення методик і засобів дослідження, постановка 
завдання чи алгоритмізація, контроль за перебігом розв’язування 
задачі, оцінка одержаних результатів і т. ін. 

Існували й діаметрально протилежні судження. Так, зокрема, 
стверджувалося, що для того, щоб використовувати ЕОМ з метою 
дослідження речових доказів, судовий експерт має розуміти, яким 
чином машина здійснює розпізнання, на яких ознаках започатковане 
її рішення. Тобто, якщо експерту незрозумілий механізм діяльності 
ЕОМ, він не може використовувати її в експертизі. 

Наведені судження торкаються кількох дещо різних, хоча й 
зв’язаних між собою питань. Основне з них – принципова можливість 
використання комп’ютера у судово-експертних дослідженнях. 

Вітчизняна та зарубіжна практика судово-експертних досліджень 
останніх років свідчить про те, що підвищення їх ефективності та 
наукової обґрунтованості нерозривно пов’язане з підвищенням рівня 
автоматизації інформаційного забезпечення цього виду юридичної 
діяльності. Це визначається низкою обставин. 

По-перше, у сучасних умовах об’єктами експертного дослідження 
можуть бути тисячі різновидів матеріалів, речовин та виробів, кожний 
з яких характеризується безліччю властивостей та ознак, а отже, 
інформацією про них. 
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По-друге, оперативне отримання інформації про конкретні об’єкти 
дослідження та її аналіз стали можливі лише з використанням сучасних 
автоматизованих систем і комплексів, на базі яких нині розроблена безліч 
методик вирішення широкого спектра експертних завдань. 

По-третє, важливою сферою автоматизації інформаційного 
забезпечення стала організаційно-управлінська діяльність в галузі судової 
експертизи. Це значить, що не лише експерт, а й адміністрації судово-
експертних установ мають оперувати величезною кількістю не тільки суто 
криміналістичною, а й допоміжно-довідковою інформацією. З цією метою в 
експертних установах створюють автоматизовані системи, банки даних 
яких акумулюють відповідну інформацію. 

Теоретичні дослідження та практика свідчать, що застосування 
математичних методів та засобів обчислювальної техніки для 
вирішення правових завдань нині стало фактом й необоротною 
тенденцією, використання математико-кібернетичних методів 
поширює можливості проникнення вглиб правових об’єктів та подій, 
що дослідують, робить такі дослідження більш обґрунтованими та 
багатогранними. Проте це відбувається лише тоді, коли людина, 
залишаючись суб’єктом юридичної діяльності, поширює й збільшує 
свої пізнавально-оціночні можливості, використовуючи нові засоби 
пізнання, зокрема ЕОМ. 

Нині особливу значущість набувають два аспекти проблеми. По-
перше, потребують глибокого дослідження, принципового вирішення 
та наукового обґрунтування такі питання: 

– які операції при вирішенні правових завдань може виконувати 
тільки людина; 

– які операції вона може виконувати, використовуючи ЕОМ як 
знаряддя, засіб здійснення тих чи інших дій, що входять до завдання; 

– які завдання може вирішувати людина, утворюючи з машиною 
єдину, так звану «діалогову людино-машинну систему»; 

– які завдання машина може вирішувати самостійно та чи є такі 
у структурі юридичної діяльності? 

Іншими словами, йдеться про можливий рівень автоматизації 
процесу вирішення правових завдань різного класу й про особливості 
технології їх вирішення. 

По-друге, оскільки проміжні дані, одержані в процесі реалізації 
будь-якого завдання правового характеру, підлягають оцінці та на їх 
основі приймаються важливі рішення про наступні дії, а після цього й 
загальний висновок (у тому числі й такий, що має правові наслідки), 
виникає питання про те, як відбивається включення машини до 
процесу вирішення цієї задачі на оціночних й управлінських 
процедурах, здійснюваних різними суб’єктами юридичної діяльності. 

Тому щодо правових, зокрема судово-експертних завдань, 
неправомірна сама постановка питання про повну заміну експерта (як 
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і інших суб’єктів криміналістичної діяльності) машиною. Разом з тим 
по мірі дедалі ширшого впровадження ЕОМ до сфери юридичної 
діяльності неухильно йтиме процес поширення кола тих операцій, що 
можна передавати машині, її функції у цій сфері людської діяльності 
ставатимуть дедалі багатограннішими. Питання щодо конкретного 
переліку функцій мають вирішуватися з огляду на характер й вид 
конкретних правових завдань, а також можливості алгоритмізації та 
автоматизації процесу їх вирішення. 

Разом з тим, підвищити ефективність застосування комп’ютерних 
технологій в експертній практиці можна, вирішуючи низку проблем, 
здебільшого – організаційно-управлінського характеру. 

Проблем щодо автоматизації експертно-криміналістичної 
діяльності достатньо. Зокрема, це проблема відсутності 
узагальненого підходу – своєрідної стратегії інформатизації та 
комп’ютеризації судових експертиз. 

Разом з тим, ті чи інші проблеми, мабуть, існуватимуть завжди, і 
їх треба постійно вирішувати. Адже процес автоматизації судових 
експертиз є незворотнім, він триває, дедалі більше «набирає обертів» 
та має надзвичайні перспективи [9, с. 390; 10, с. 98]. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ АВТОМАТИЗАЦИИ И КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 
В. Г. Хахановский 

 
Рассмотрены предпосылки автоматизации и компьютеризации судебных 

экспертиз, проблемы, возникающие при этом и пути их решения. 
Судебные экспертизы классифицируют по разным критериям. Изучив 

взгляды ряда ученых, автор считает, что в современных условиях 
классификация судебных экспертиз требует определенного 
совершенствования и дополнения. 

Определенное внимание в работе посвящено классификации программного 
обеспечения для экспертной криминалистической деятельности. На взгляд 
автора, в современных условиях классифицировать специализированные 
программные продукты на определенные виды, роды иногда достаточно сложно. 
В частности, к какому виду отнести программные продукты – автоматизированные 
дактилоскопические информационные системы (АДІС) «Дакто-2000», «Сонда» и т. 
п.? С одной стороны – это системы для ведения автоматизированного 
дактилоскопического учета, с другой – автоматизированные системы, программно-
аппаратные комплексы для проведения экспертных дактилоскопических 
исследований. Поэтому в определенных случаях разделение указанного 
специализированного программного обеспечения на классы, виды и подвиды 
является достаточно условным. 

Проблем в автоматизации экспертно-криминалистической деятельности 
достаточно. В частности, эта проблема отсутствия и обобщенного подхода – 
своеобразной стратегии информатизации и компьютеризации судебных экспертиз. 
Вместе с тем, эти и другие проблемы скорее всего будут существовать всегда, и 
их надо постоянно решать. Дело в том, что процесс автоматизации судебных 
экспертиз является невозвратным, он продолжается, далее все больше «набирает 
обороты» и имеет огромные перспективы. 

 
PREREQUISITIES FOR THE AUTOMATION AND COMPUTARIZATION OF 

FORENSIC EXPERTISE 
 

V. Khakanovskyi 
 
The prerequisites for the automation and computerization of forensic 

examinations, the problems arising in this and the ways of their solution are 
considered. 

Forensic examinations are classified according to different criteria. Having 
studied the views of a number of scientists, the author believes that in modern 
conditions, the classification of forensic examinations requires a certain 
improvement and supplementation. 

Particular attention is paid to the classification of software for expert forensic activity. 
In the author’s opinion, in modern conditions to classify specialized software products into 
certain types, kinds is sometimes quite difficult. In particular, what kind of software 
products are automated dactyloscopic information systems (ADIS) «Dacтo 2000», 
«Sonda» and so on? On the one hand, these are systems for automated fingerprinting, 
on the other hand, automated systems, software and hardware complexes for expert 
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fingerprinting studies. Therefore, in certain cases, the separation of said specialized 
software into classes, types and subspecies is rather conditional. 

There are enough problems in automation of expert-criminalistic activity. In 
particular, the problem of a generalized approach – a kind of strategy for 
informatization and computerization of forensic examinations. At the same time, 
these and other problems are likely to always exist, and they need to be resolved 
on a permanent basis. The fact is that the process of automation of forensic 
examinations is irreversible, it continues, is increasingly «gaining momentum» and 
has enormous prospects.  

 
 

УДК 351.757 (477) 
А. С. Пашиєва 

здобувач кафедри криміналістичного забезпечення  
та судових експертиз 

 
Навчально-науковий інститут № 2 

Національна академія внутрішніх справ 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮАВАННЯ ОБІГУ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ 

 
У статті розкрито сутність адміністративно-правового регулювання 

обігу зброї в Україні. Під ним розуміється сукупність установлених 
спеціальних правил та чітких заходів цілеспрямованого державно-владного 
впливу норм адміністративного права, що здійснюється та 
забезпечується (гарантується) з боку держави з метою впорядкування 
суспільних відносин, що виникають, змінюються чи припиняються у процесі 
вчинення будь-яких дій, пов’язаних з переходом права власності чи 
володіння на об’єкти застосування. Розглянуто нормативно-правову базу 
чинного законодавства щодо адміністративно-правових аспектів 
понятійного апарату зброї, її обігу і застосування в Україні та розвинених 
зарубіжних країнах.  

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, обіг, холодна 
зброя, право власності, володіння, об’єкти застосування. 

 
У межах переходу України до основ правової держави 

європейського рівня, питання забезпечення прав і свобод громадян 
України потребують по-новому поглянути на проблеми 
адміністративно – правового забезпечення обігу та застосування 
зброї в Україні і, більше того, існує нагальна необхідність його 
поліпшення з боку держави. 

В незаконному обігу в Україні перебуває значна кількість зброї. Ця 
ситуація ускладнюється рядом факторів, зокрема значним обсягом 
зброї, що залишилася в країні після розпаду Радянського Союзу, 
вибухом конфлікту на сході України 2014 року (і, як наслідок, 
розграбуванням державних запасів), а також припливом зброї через 
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неконтрольовані ділянки кордону. За статистичними даними Україна 
лідирує за кількістю нелегальної зброї в Європі [1].  

Саме тому, дослідження інституту адміністративно-правового 
регулювання обігу зброї в Україні є не тільки актуальним питанням, а й 
вкрай необхідним, оскільки прогноз, ліквідація та попередження негатив-
них наслідків, спричинених даним станом речей, без сумніву, врятують 
безцінне людське життя, оскільки необлікована зброя стає джерелом 
скоєння злочинів і нещасних випадків із летальними наслідками [2, с. 143].  

Цьому питанню присвячували свої роботи такі науковці, як 
Ю. М. Антонян, І. М. Баранник, Ю. В. Баулін, П. Д. Біленчук,  
Ю. Д. Блувштейн, С. В. Бобровник, В. В. Василевич, П. А. Воробей, 
А. М. Глінкін, В. Я. Горбачевський, В. О. Глушков, І. М. Даньшин,  
О. М. Джужа, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, Г. А. Зорін,  
Б. І. Калачов, Л. Л. Каневський, Е. М. Кісілюк, Я. Ю. Кондратьєв,  
А. В. Кофанов, О. О. Кваша, О. М. Костенко, І. П. Лановенко,  
С. В. Максимов, М. І. Мельник, В. А. Мисливий, В. А. Некрасов, 
Д. Й. Никифорчук, В. І. Осадчий, Н. Ю. Осипова, М. А. Погорецький, 
Ю. Г. Пономаренко, А. В. Савченко, В. В. Сташис, В. Я. Тацій,  
В. П. Тихий, Л. Д. Удалова, В. І. Шакун, П. Л. Фріс та ін.  

За даними Міністерства внутрішніх справ України за період 
2017 року працівниками поліції задокументовано майже вісім тисяч 
фактів незаконного поводження зі зброєю, що в порівнянні з 
2016 роком на 29 % більше. В порівнянні з 2016 роком, встановлено в 
1,7 разів більше осіб, причетних до незаконного обігу зброї. 

З початком окупації території Луганської та Донецької областей 
поліція вилучає багато вибухівки і зброї, викраденої у військових частинах, 
при захопленні тих чи інших силових підрозділів у 2014 році. 

Відповідно до офіційної статистики Генеральної прокуратури 
України за період 2017 року було зареєстровано 7677 кримінальних 
правопорушень, у тому числі особами, які раніше вчиняли 
кримінальні правопорушення – 1851), передбачених статтею 263 
Кримінального кодексу України (у 2016 році – 5976) 3.  

Зважаючи на вказану інформацію та враховуючи, що злочини, 
пов’язані з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами 
або вибуховими речовинами сприяють загостренню криміногенної 
ситуації в країні, оскільки створюють умови для вчинення інших, 
більш тяжких злочинів, наприклад актів тероризму, убивств, розбою 
тощо дослідження даної тематики є досить актуальним.  

Але не зважаючи на таку приділену увагу для забезпечення 
дієвого адміністративно-правового регулювання необхідне точне 
визначення поняття тих об’єктів, які підпадають під його дію. Та досі 
немає спеціалізованого Закону, який би повною врегульовував усі 
суспільні відносини, що виникають, змінюються та припиняються в 
сфері обігу зброї.  
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Згідно ч. 2 ст. 263 КК України за носіння, виготовлення, ремонт 
або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї 
без передбаченого законом дозволу наступає кримінальна 
відповідальність 4. 

У науково-практичному коментарі Кримінального кодексу України за 
загальною редакцією О.М. Джужі поняття холодної зброї визначено як 
«предмети, що відповідають стандартним зразкам або історично 
виробленим типам зброї, чи інші предмети, які справляють колючий, 
колючо-ріжучий, рубаючий, роздроблюваний або ударний ефект (багнет, 
стилет, фінський ніж, кинджал, арбалет, нунчаки, кастет тощо), 
конструктивно призначені для ураження живої цілі силою м’язів людини 
або дією механічного пристрою. Але тут також виникає питання про 
далеко не повний перелік об’єктів, які відносяться до холодної зброї, 
адже кинджали, фінські ножі та кастети є видами холодної зброї, проте 
вони не виокремлені в окрему групу 5, с. 609–610. 

Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та 
конструктивно схожих з нею виробів дає наступне визначення: 
холодна зброя – предмети та пристрої, конструктивно призначені та 
за своїми властивостями придатні для неодноразового завдання 
тяжких (небезпечних для життя у момент вчинення) і смертельних 
тілесних ушкоджень, дія яких застосована на використанні м’язової 
сили людини 6.  

Також необхідно звернути увагу на те, що правове забезпечення 
обігу і застосування зброї здійснюється як і в адміністративному так і 
в кримінальному законодавстві. На думку Д. А. Корецького окремі 
терміни і поняття адміністративного закону не співпадають з такими ж 
категоріями теорії криміналістики, а також з тими, що 
використовуються в кримінальному законодавстві 7, с. 120.  

Проблема полягає у тому, що в законодавстві України питання 
виготовлення, придбання, зберігання і використання холодної 
метальної зброї знаходяться на низькому рівні правового 
регулювання. Нормами адміністративного права регулюються далеко 
не всі питання обігу зброї.  

Адміністративна відповідальність настає за вчинення дій, 
передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення 
(далі – КУАП): а) стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи 
пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених 
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними 
снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для 
цього місцях або з порушенням установленого порядку (ст. 174 КУпАП) [8, 
с. 462]; б) порушення громадянами порядку придбання, зберігання, 
передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи 
пневматичної зброї (ст. 190 КУпАП); в) порушення громадянами правил 
зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної 
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чи пневматичної зброї і бойових припасів (ст. 191 КУпАП); г) порушення 
громадянами строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної, 
холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік (ст. 192 КУпАП); 
ґ) ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і 
бойових припасів (ст. 193 КУпАП); д) порушення працівниками 
торговельних підприємств (організацій) порядку продажу вогнепальної, 
холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів (ст. 194 КУпАП); е) 
порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил 
зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї 
і бойових припасів (ст. 195 КУпАП) 8, с. 538–542. 

На думку С. В. Діденко існують дві концепції обігу зброї в Україні. 
Перша концепція (як і тип правого регулювання) полягає в 
наступному – «обіг та застосування тільки тієї зброї, що чітко 
передбачена законодавством» (тобто концепція безпеки). В такому 
випадку держава має створити й регламентувати всі відповідні 
адміністративні процедури в цій сфері). Протилежна концепція 
виражається в тому, щоб озброїти всіх громадян з метою реалізації їх 
права самозахисту» (концепція самозахисту). Кожна з цих концепцій 
має свої позитивні та негативні боки [2, с. 51].  

Сутність такого явища, як адміністративно-правове регулювання 
обігу зброї в Україні, полягає в сукупності установлених спеціальних 
правил та чітких заходів цілеспрямованого державно-владного 
впливу норм адміністративного права, що здійснюється та 
забезпечується (гарантується) з боку держави з метою впорядкувався 
суспільних відносин, що виникають, змінюються чи припиняється у 
процесі вчинення будь-яких дій, пов’язаних з переходом права 
власності чи володіння на об’єкти застосування вражаючої сили 
(тобто в процесі їх обігу). Змістом адміністративно-правового 
регулювання обігу зброї є саме та сукупність установлених 
спеціальних правил та чітких заходів цілеспрямованого державно-
владного впливу які використовуються публічною адміністрацією в цій 
сфері, тоді як сутність характеризує їх внутрішню природу та способи 
реалізації такої діяльності. 

Якщо ж звертатись за досвідом правового регулювання обігу 
зброї в зарубіжних країнах, то можна побачити, що в різних державах, 
внаслідок різних історичних умов, склався різний правовий режим 
обігу зброї, і відповідно, рівень контролю за таким обігом.  

Умовно правовий режим обігу зброї можна поділити на такі групи: 
1) держави, де не існує обмежень на обіг зброї; 2) держави, де 
повністю заборонений обіг зброї; 3) держави, де обіг зброї 
регулюється державою та встановлені певні обмеження 9. 

Наприклад в Австралії дозволено носити будь-які ножі за 
наявності законної підстави. Такими підставами може бути робота 
поваром або в службі порятунку. Невеликі ножі дозволено брати на 
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пікнік для нарізування їжі. Захист від нападів людей або звірів не 
вважається законною підставою. За порушення закону загрожує 
конфіскація ножа і штраф або тюремне ув’язнення, розміри і терміни 
якого залежать від законів конкретного штату або території. 

Законодавство США по-різному обмежує обіг ножів в різни 
штатах. У Техасі громадянин має право як відкрито, так і приховано 
носити ніж будь- якої довжини крім двосічного й автоматичних. У 
деяких інших штатах заборонено нескладені або взагалі будь-які ножі 
за винятком кишенькових. Загальнофедеральне законодавство 
визначає максимальну довжину клинка в 2,5 дюйма (близько 6,35 см). 

Велика Британія: повністю заборонено будь-які автоматичні й 
інерційні ножі. Поява в громадському місці з будь-яким ножем, клинок 
якого перевищує два дюйми, розцінюється як носіння бойової зброї. 
Виняток становлять професійні інструменти і «складні ножі». 

В Ізраїлі офіційно заборонено носіння будь-якої холодної зброї 
незалежно від довжини і типу, і навіть не передбачено видання 
дозволів на його носіння. 

Росія відповідно до Закону «Про зброю» забороняє обіг 
автоматичних, інерційних і гравітаційних (обтяжених) ножів з 
довжиною клинка більше 90 мм, а також метальних ножів. Статті 222 
та 223 Кримінального Кодексу Російської Федерації передбачають 
кримінальну відповідальність за продаж і виготовлення холодної 
зброї. За порушення правил носіння та зберігання холодної зброї 
можливе залучення до адміністративної відповідальності (штрафу), і 
до кримінальної, якщо ним було скоєно злочин [2, с. 152–153. 

Усе вищевикладене дає можливість прийти до висновку, що 
регулювання таких питань, як обіг і застосування зброї, безперечно 
має здійснюватися через установлення спеціальних правил, чітких 
заходів, тобто сукупністю певних юридичних конструкцій, 
безпосередня мета яких – урегулювання суспільних відносин у цій 
сфері. На даному етапі принципово необхідно прийняття Закону 
України «Про зброю», який за своєю суттю та структурою повинен 
систематизувати та вдосконалити ті норми, що на сьогодні 
передбачені в різних нормативно-правових актах, відомчих 
інструкціях тощо. Норми Закону України «Про зброю» повинні бути 
спрямовані на захист життя, здоров’я громадян, їх власності, 
запобігання незаконному розповсюдженню та обігу зброї, зміцнення 
міжнародного співробітництва із цих питань. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ 

 
А. С. Пашиева 

 
В статье раскрыта сущность административно-правового регулирования 

оборота оружия в Украине. Под ним понимается совокупность 
установленных специальных правил и четких мер целенаправленного 
государственного воздействия норм административного права, которое 
осуществляется и обеспечивается (гарантируется) со стороны государства с 
целью упорядочения общественных отношений, возникающих, 
изменяющихся или прекращающихся в процессе совершения любых 
действий, связанных с переходом права собственности или владения на 
объекты. Рассмотрено действующее законодательство административно-
правовых аспектов понятийного аппарата оружия, его обращения и 
применения в Украине и развитых зарубежных странах.  

Определено, что в Украине существуют две основные философские и 
правовые методологические концептуальные идеи, на которых базируется 
обращение и применение оружия: первая – концепция приоритета 
безопасности общества; вторая – концепция приоритета права человека на 
самозащиту с помощью оружия. В Украине за основу взята концепция 
приоритета безопасности общества. Выявлено, что граждане Украины 
являются центральными субъектами обращения и применения оружия в 
Украине, поскольку приобретение, ношение, владение и применения ими 
оружия является непосредственной реализацией гарантированного 
конституционного права человека прежде всего на самооборону. Сделан 
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вывод, что государство должно создать механизм реализации этого права 
путем принятия соответствующего специального закона и подзаконных 
нормативно-правовых актов по легализации оружия в Украине.  

Также стало ясным, что административно-правовое обеспечение 
оборота оружия имеет глобальный характер, поскольку нашло свое 
международно-правовое урегулирование на уровне ООН и ЕС, согласно 
которому в большинстве стран мира юридическая легализация оружия для 
защиты своей жизни и права собственности является обыденным явлением 
(концепция самозащиты), однако, учитывая отечественные реалии, когда 
значительная часть общества не готова к законодательному закреплению 
такого положения вещей, в Украине стоит сохранить разрешительную 
систему обращения (концепция безопасности), утвердив ее на 
законодательном уровне. 

 
TOPICAL ISSUES OF ADMINISTRATION AND LEGAL REGULATION OF 

COLD WEAPONS 
 

А. Pashyieva 
 

The article reveals the essence of the administrative and legal regulation of 
the circulation of arms in Ukraine. It is understood as the set of established special 
rules and clear measures of targeted state impact of the norms of administrative 
law, implemented and guaranteed by the state with the aim of streamlining social 
relations that arise, change or terminate in the course of any actions related to the 
transfer of ownership or possession of objects. The current legislation on 
administrative and legal aspects of the conceptual apparatus of weapons, its 
circulation and application in Ukraine and developed foreign countries is 
considered. 

It is determined that in Ukraine there are two main philosophical and legal 
methodological conceptual ideas on which the circulation and use of weapons are 
based: the first is the concept of the priority of the security of society; the second is 
the concept of the priority of the human right to self-defense with the help of 
weapons. In Ukraine, the concept of the priority of the security of society is taken 
as a basis. It was revealed that citizens of Ukraine are the central subjects of 
circulation and use of weapons in Ukraine, since the acquisition, carrying, 
possession and use of weapons is the direct implementation of the guaranteed 
constitutional human rights primarily for self-defense. The conclusion is drawn that 
the state should create a mechanism for the realization of this right by adopting a 
corresponding special law and subordinate legal acts on the legalization of 
weapons in Ukraine. 

It also became clear that the administrative and legal support for the 
circulation of arms is of a global nature, since it found its international legal 
settlement at the level of the UN and the EU, according to which in most countries 
of the world legal legalization of weapons to protect their lives and property rights 
is commonplace (the concept of self-defense), however, considering the domestic 
realities, when a significant part of the society is not ready to legislatively fix this 
state of affairs, in Ukraine it is necessary to keep the permit system circulation 
(security concept), approved at the legislative level. 
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Чернігівське відділення 
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз  

Міністерства юстиції України 
 
ЄДИНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ГРУПОВОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ Є РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНЖЕНЕРНО-

ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ (РІДЛ). СІМЕЙСТВО 
ЕКСПЕРТИЗ РІДЛ 

 
Дана стаття є результуючою в циклі статей, присвячених 

виробленню єдиних принципів проведення досліджень з групової 
ідентифікації об’єктів, які є результатами інженерно-технічної діяльності 
людини (РІДЛ). В статті запропоновано принципово нове поняття 
«сімейства експертиз» та «родинного об’єкту». 

Ключові слова: групова ідентифікація, інженерно-технічна діяльність, 
класифікація, сімейство експертиз РІДЛ. 

 
 
Будь-яка класифікація є одним із методів пізнання. Вчені 

використовують поняття «класифікація» нерідко одночасно і в 
значенні процесу, і в значенні результату. Без неї неможливо вивчити 
різноманіття існуючих видів об'єктів пізнання, систематизувати їх.  

В науці теоретичній розробці проблеми класифікації об'єктів 
пізнання приділяється велика увага. У природознавстві, наприклад, 
існує науковий напрямок, який одержав назву класифікаційного руху. В 
його основу покладено спрямовуюча роль класифікації в будь-який 
доцільній діяльності людини, особливо науковій. Відповідно до цього 
руху, якість наукових досліджень в значній мірі визначається 
ефективністю використовуваних класифікацій, ступенем оволодіння 
знаннями з області теорії наукової класифікації [8]. Наукова 
класифікація є засобом для вирішення будь-яких запланованих 
наукових і практичних завдань.  

Розкриваючи логічний зміст поняття класифікації, Н. І. Кондаков 
писав: «Будь-яка класифікація переслідує конкретні цілі і будується з 
дотриманням логічних правил поділу обсягу поняття, а саме: 

1) в одній і тій же класифікації необхідно застосовувати одну й ту 
саму підставу; 

2) обсяг членів класифікації повинен дорівнювати обсягу 
класифікаційного класу (співмірність поділу); 

3) члени класифікації повинні взаємно виключати один одного; 
це означає, що жоден з них не повинен входити в обсяг іншого класу; 
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4) підрозділ на підкласи має бути безперервним, тобто необхідно 
брати найближчий клас і не перескакувати в більш віддалений клас» 
[18, c. 214–215]. 

Однак, як справедливо зазначає М. В. Мостепаненко, «наукова 
класифікація якісно відрізняється від звичайного розуміння 
класифікації як логічної операції, яка зводиться до формального 
групування явищ за будь-якою довільно обраною ознакою. Наукова 
класифікація ґрунтується на всебічному вивченні реальних 
властивостей і відносин явищ, являє собою відображення 
об'єктивного взаємозв'язку явищ. Таким чином, наукова класифікація 
розуміється як відображення об'єктивного взаємозв'язку явищ, як 
перший крок в поглибленні знань від явищ до їх сутності, до 
об'єктивних законів, що зв'язують явища. У цій вимозі – 
методологічна основа будь-якої класифікації» [25, c. 119–120]. Про це 
також пише В. А. Штофф: «Систематизація фактів на основі якихось 
загальних для них ознак називається класифікацією. При побудові 
наукової класифікації дуже важливим є правильний вибір її основи, 
тобто, ознак або властивостей, на підставі яких здійснюється 
групування. Це допомагає зрозуміти сутність, тобто, закономірність, 
явищ, що класифікуються, відомих нам як факти» [35, c. 115–116]. 

Важливу роль в судово-експертній діяльності відіграє 
класифікація об'єктів експертного дослідження.  

У спеціальній літературі можна зустріти різні погляди на 
класифікацію видів об'єктів судової експертизи. В теорії об'єкти 
дослідження поділяють за різними підставами, серед яких варто 
відзначити поділ за ієрархією та за процесуальним значенням. За 
процесуальним значенням О. І. Вінберг та низка інших криміналістів 
поділяють об'єкти (матеріали), що надходять для дослідження експерту, 
на три самостійні групи: основні об'єкти (вони ж речові докази); 
порівняльні матеріали (зразки для порівняльного дослідження); 
матеріали, що містять довідкові відомості [6, c. 12; 31, c. 91].  

Більш докладно розглянемо класифікацію об'єктів за ієрархією. 
Р. С. Бєлкін, наприклад, розрізняє родовий і конкретний об'єкти 
судової експертизи [4, c. 65]. Існує й більш складна ієрархія значень. З 
її урахуванням пропонується їх ділити на загальні, родові, конкретні і 
безпосередні [27, c. 41–42; 26]; загальні, родові, спеціальні, 
безпосередні та конкретні [24, c. 59]; загальні, родові, спеціальні та 
конкретні тощо.  

Щодо загального об'єкту, то суттєвих розбіжностей в його 
визначені не існує. Під ним розуміють предмети матеріального 
світу, властивості яких дозволяють експерту на основі його 
спеціальних знань встановити факти, які стосуються предмета 
експертизи. Так, Ю. К. Орлов під загальним об'єктом розуміє 
«предмети матеріального світу, властивості яких дозволяють 
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експерту на основі його спеціальних знань встановити факти, які 
стосуються предмета експертизи» [27, c. 41]. На думку Д. Я. 
Мирського, загальний об'єкт – це «поняття, що означає теоретичну 
сукупність всіх без винятку носіїв інформації, які досліджуються в 
ході виконання судових експертиз» [24, c. 59]. Автори монографії 
«Основи судової експертизи» визначають загальний об'єкт, як 
матеріальний носій інформації про факти, що становлять зміст 
розслідуваної події або пов'язаних з нею, досліджуваний на основі 
застосування спеціальних знань в рамках експертизи як засобу 
доказування [3, c. 209]. Практично не існує розбіжностей і при 
визначені родового та конкретного об'єктів. Під першим розуміють 
сукупність матеріальних носіїв інформації, які відрізняються від 
інших своїми властивостями і досліджуваних в рамках класу або 
роду експертизи [27, c. 41]. Під другим – визначений об'єкт, який 
підлягає даному експертному дослідженню [10, c. 45].  

Однак існують розбіжності щодо визначення поняття та змісту 
безпосереднього та спеціального об'єктів. Так, Ю. Г. Орлов 
безпосередній об'єкт розуміє як сукупність однорідних властивостей 
предмета, які піддаються експертному дослідженню; А. А. Ейсман – 
деяке поле властивостей; Д. Я. Мирський – фрагмент спеціального 
об'єкта, дослідження якого вимагає застосування особливої методики, 
відмінної від методики дослідження інших фрагментів. До 
спеціального об'єкту він відносить «сукупність сторін, властивостей 
носія інформації (родового об'єкта), які є специфічними для певного 
класу, роду або виду судової експертизи». В. М. Галкін визначає 
безпосередній об'єкт як об'єкт дослідження в вузькому сенсі.  
Т. В. Авер'янова, провівши дослідження із зазначених питань, дійшла 
висновку, що варто ототожнювати безпосередній об'єкт зі спеціальним 
та розуміти під ним «матеріальний носій інформації певної природи, 
досліджуваний на основі застосування спеціальних знань в рамках 
конкретного виду експертизи» [3, c. 209–210]. Вважаємо, що таке 
визначення є змістовним, що дозволяє використовувати його 
практично до будь-якого виду (підвиду) експертиз.  

Також вкрай важливою є наукова класифікація судових експертиз 
(віднесення їх до певного класу, роду, виду тощо), яка має 
безпосереднє значення для правильного оцінювання обґрунтованості 
висновку експерта.  

До останнього часу класифікація судових експертиз здійснювалася 
здебільшого на основі тих наук, методи яких використовувалися для 
дослідження деякої множини об'єктів, сама ж ця множина виділялася 
за різними підставами. Так, наприклад, якщо об'єктами, складовими 
множини, є харчові продукти, експертизу називають харчовою, якщо 
це продукти життєдіяльності людського організму – біологічною, іноді 
судово-медичної і т.і.  
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Саме від об'єктів дослідження залежить вибір методів 
дослідження відображених у експертних методиках [33, c. 11]. Тобто, 
експертна методика будь-якого рівня базується на пізнанні 
закономірностей формування і функціонування досліджуваних 
об’єктів, що відносяться до певної галузі (класу, роду, виду) судової 
експертизи. 

Так, у словнику основних термінів судових експертиз вказано, що 
експертною методикою (методика експертного дослідження) є 
система методів (прийомів, технічних засобів), що застосовуються 
при вивченні об’єктів судової експертизи для встановлення фактів, які 
стосуються предмету певного роду, виду та підвиду судової 
експертизи [32, c. 43]. 

Але, як зазначає Н. І. Клименко: «Інтеграція знань зумовлює не 
тільки інтеграцію наук, але й інтеграцію їх методів, що особливо 
виявляється під час проведення експертиз» [16, c. 26]. 

Отже, інтеграція і диференціація, що відбуваються в сучасній 
науці, впливають на формування і використання методів і засобів 
експертного дослідження, зачіпаючи також і сферу їх застосування – 
конкретні види і роди судової експертизи, їх природу і, як наслідок, 
класифікацію судових експертиз. 

Поява нових експертних задач, інтенсивна інтеграція в судову 
експертизу досягнень інших наук – природничо-технічних і гуманітарних, 
та диференціація їх галузей, приводить до виникнення і розвитку нових 
видів експертиз та їх напрямів [2, c. 37]. При цьому, метою створення 
судово-експертної методики є не просто отримання нової інформації про 
об'єкт дослідження, а вирішення визначених експертних задач, і в цьому 
її відмінність від наукових методик дослідження аналогічних об'єктів, де 
часто використовують ті ж методи. 

На сьогодні комплексний критерій, який дозволяє більш-менш 
чітко відмежувати один від одного різні види експертиз під час їх 
класифікації, окрім об'єктів експертизи, включає також уявлення про 
предмет і цілі даного виду експертизи, її методи і характер 
обґрунтовуючого знання та враховує генезис її розвитку. 

Найпоширенішим у сучасній експертології є поділ експертиз на 
класи, роди, види і підвиди, запропонований А. Р. Шляховим. Взявши 
його за основу, маємо наступні рівні експертиз за ступенем спільності 
і субординації:  

1. Класи (типи). 
2. Роди. 
3. Види. 
4. Різновиди (підвиди) [34, c. 12–17]. 
На наш погляд, нескладно помітити, що для своєї класифікації 

А. Р. Шляхов застосував (в дещо усіченому та модифікованому 
вигляді) ранги ієрархічної класифікації в біологічній систематиці, яка 
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на сьогоднішній день є найбільш досконало розробленою (для 
порівняння див. рис. 1) [5]. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Клас експертизи складають експертні дослідження, об'єднані 
спільністю знань, які служать джерелом формування теоретичних і 
методичних основ судових експертиз, і об'єктів, досліджуваних на базі 
цих знань. Такими, наприклад, є класи криміналістичних, інженерно-
технічних, економічних експертиз тощо. 

Роди експертизи розрізняють по предмету, об'єктам та методикам 
експертного дослідження. Наприклад, в криміналістичних експертизах 
виділяють наступні роди: почеркознавчі, технічні експертизи 
документів, трасологічні, балістичні тощо. 

Види експертизи – складові елементи роду. Вони відрізняються 
специфічністю предмета у відношенні загальних для роду об'єктів і 
методик. Наприклад, в судово-технічній експертизі документів 
розрізняють: експертизи реквізитів документів; експертизи матеріалів 
документів тощо. 

Підвиди експертизи – складові частини виду, що відрізняються 
своєрідною групою задач, характерних для предмета даного виду 
експертизи, і комплексами методу дослідження окремих об'єктів або 
їх груп. Наприклад, в рамках криміналістичної експертизи реквізитів 
документів можна виділити експертизи: відбитків печаток; документів, 
отриманих із застосуванням копіювальної техніки; машинописних 
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текстів тощо [15]. 
На протязі 2015–2018 рр. нами розроблювались поняття так 

званих результатів інженерно-технічної діяльності людини (РІДЛ), як 
деякої множини матеріальних об'єктів, які створені людиною в процесі 
її життєдіяльності для задоволення певних потреб, та принципів їх 
експертного дослідження з метою встановлення групової належності. 
У кримінальному судочинстві РІДЛ (далі – об'єкти) можуть бути як 
предметом злочинного посягання (викрадення зброї, боєприпасів 
тощо), так і знаряддям вчинення злочину. 

Коротко вказані напрацювання зводяться до наступного. 
Дослідження з встановлення групової належності дозволяють 

віднести наданий об’єкт до певного класу, роду, виду, тобто до деякої 
множини однорідних об’єктів. Збірним поняттям для категорії 
однорідних об’єктів є термін «група», тому такі дослідження 
називають груповою ідентифікацією.  

Встановлення належності об’єкту до певної групи проводиться на 
основі вивчення ознак об’єкту та співставлення їх з ознаками інших 
об’єктів цього ж класу (групи) [1].  

Виділяючи певні конструктивні особливості та функціональні 
можливості кожного з цих об’єктів, ми можемо умовно віднести його до 
абстрактного поняття, визначеної групи (категорії), певного класу тощо, 
відповідаючи на одне з основних філософських питань «Чим воно є?».  

Без відповіді на питання: «Чи є (чи відноситься) даний об’єкт до 
… (для кожного конкретного випадку – до вогнепальної зброї, 
бойових припасів, СТЗ тощо)?», неможлива правильна кваліфікація 
злочину, а отже й об’єктивність розслідування.  

При цьому, відповідь на вказане питання не є очевидною. Саме 
судові експерти на основі спеціальних знань визначають відношення 
наданого об’єкту до, наприклад, предмету злочину. Тобто, для 
правильної кваліфікації злочину питання «Чим воно є?» із розряду 
суто філософських переходить до розряду одного з основних питань 
експертології при проведенні досліджень з встановлення групової 
належності. 

На основі аналізу криміналістичної літератури та наявних 
експертних методик [20, c. 1184; 9; 17; 30; 19, c. 211–212; 22; 7] нами 
запропоновано дослідження з групової ідентифікації абсолютно всіх 
РІДЛ проводити на підставі двох ознак: призначення (призначеності) 
та придатності.  

Під призначеністю розуміється відповідність початкового задуму 
загальним принципам побудови об’єктів певного виду, а під 
придатністю – ступінь реалізації початкового задуму. Тобто, в основу 
групової ідентифікації (віднесення до визначеної категорії) РІДЛ 
покладено аналіз підсумків двох основних етапів їх створення: 
розробки (мета, задум, розрахунки, конструювання) – призначеність 
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об’єкта, і реалізації «в натурі» (відповідність характеристик реального 
пристрою тим, що були закладені на етапі розробки, та які характерні 
для групи пристроїв певного виду) – його придатність. 

Крім того, нами пропонувалось призначеність та придатність 
називати основними ознаками, з огляду на те, що експертом при 
проведенні дослідження фактично встановлюються основні ознаки 
предмету злочину [11].  

Відомо, що методика експертного дослідження (в т.ч. методика 
групової ідентифікації) складається з наступних стадій: а) попереднє 
дослідження; б) роздільне дослідження; в) експертний експеримент; г) 
порівняльне дослідження; ґ) оцінка результатів проведеного 
дослідження та формулювання висновків; д) оформлення ходу та 
результатів експертного дослідження висновком [29].  

На стадії роздільного дослідження об’єкт, що ідентифікується, та 
об’єкт, що ідентифікує, вивчаються ізольовано один від одного. 
Мета – виявити якомога більше ознак, які характеризують об’єкт 
ідентифікації. В результаті у розпорядженні експерта повинен 
з’явитися комплекс відповідних ознак, що характеризують об'єкт з 
достатньою повнотою в аспекті розв'язуваної задачі. На цій стадії 
може виникнути необхідність у проведенні експериментів [1; 13]. 

Експертний експеримент – факультативна стадія процесу 
експертного дослідження, тобто він не є обов'язковою стадією і може 
не проводитися, якщо в ньому немає необхідності, проте, при 
проведенні досліджень з групової ідентифікації РІДЛ експеримент, як 
правило, є необхідним. 

Умови експертного експерименту покликані забезпечити 
об'єктивність, закономірність і достовірність його результатів, 
визначаються самим експертом, залежать від цілей експерименту і 
тієї експертної версії, для перевірки якої ставиться експеримент. 

Постановка експерименту має на меті максимально повного 
виявлення властивостей об'єкта, що цікавлять експерта. 
Обов'язковою умовою експерименту є багаторазове повторення 
дослідів з метою отримання стабільних результатів.  

Експертний експеримент необхідно проводити в умовах, 
наближених до умов звичайного функціонування вказаних об'єктів, 
тобто під час експерименту повинний бути відтворений їх спосіб 
застосування. У виключних випадках допускається опосередковане 
визначення необхідних ознак, при цьому, попередніми (на етапі 
створення методики) експериментами повинна бути встановлена 
можливість такого опосередкованого визначення (див., наприклад, 
«Методичні рекомендації з комплексного експертного дослідження 
електричних пристроїв для вилову риби» [23]). 

Виявлення ознак, які обумовлюють властивості об'єкта, під час 
проведення експертного експерименту дозволяє встановити таку його 
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основну ознаку як придатність до застосування за призначенням. 
Наприклад, щодо гральних автоматів під час експертного 
експерименту встановлюється придатність до проведення азартних 
ігор [21]; при дослідженні зброї – придатність для неодноразового 
ураження цілей [9] тощо. 

В подальшому на етапі порівняльного дослідження 
встановлюється призначеність (призначення) об'єкта експертизи. 
Виявлені загальні ознаки порівнюються з метою встановлення 
тотожності. При цьому, в якості порівнювальних ознак виступають як 
ознаки, виявлені на етапі роздільного дослідження (наприклад, для 
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації 
(далі – СТЗ) [7] – технічні ознаки, а саме, технічні характеристики, 
конструктивні особливості, функціональні можливості), так і 
встановлені в ході проведення експертного експерименту, що 
обумовлюють властивості об'єкту. 

В якості ідентифікаційних ознак вибирають такі, які найповніше і 
найточніше відображають властивості об’єкта. 

Встановлено [13], що у найзагальнішому випадку, коли, 
наприклад, на дослідження наданий невідомий предмет (наприклад, 
саморобний, про який в протоколах часто вказують «предмет схожий 
на (пістолет, гвинтівку, ніж, сокиру тощо)», чи який з’явився 
нещодавно в результаті науково-технічного прогресу) або атиповий 
предмет (наприклад, ручка-стрілячка при проведенні балістичних 
експертиз) порівняльне дослідження фактично проводиться в 2 
етапи: 

– по-перше, порівняння усіх виміряних на етапі роздільного 
дослідження параметрів предмета з вимогами до побудови об’єктів 
певного типу. Ці вимоги можуть з часом скластися в уяві суб’єкта 
ідентифікації (експерта), який вже тільки за формою об’єкта може, 
принаймні, припустити до якої класифікаційної групи він належить; 
бути вказаними безпосередньо в експертних методиках (вже після 
того, як «уявний образ склався», або навпаки, – для його 
формування) як обов’язковий набір основних конструктивних ознак 
(наприклад, для вогнепальної зброї [9]: патронник із направляючою 
частиною, пристрій запирання канала ствола і пристрій запалення 
метального заряду); або, якщо вказати основні конструктивні ознаки 
неможливо або недоцільно з об’єктивних причин (наприклад, у зв’язку 
з постійним розвитком техніки і удосконаленням технічних засобів), – 
як загальні конструктивні та функціональні вимоги до технічного 
засобу певного типу (наприклад, до СТЗ за призначенням [7]);  

– по-друге, об'єкт дослідження порівнюється з (найближчими) 
відомими зразками, які містяться в натурних колекціях експертних 
підрозділів, або даними (ілюстраціями, розмірними, технічними 
характеристиками тощо), приведеними в довідковій літературі. 
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Дані етапи не обов’язково йдуть у вказаному порядку, причому, 
один з них взагалі може бути відсутнім (при дослідженні 
стандартизованих об’єктів виключається етап порівняння з вимогами 
до побудови об’єктів певного виду, а при дослідженні «нових» 
об’єктів – етап порівняння з аналогами, яких в даному випадку взагалі 
не існує). 

Необхідними й достатніми умовами для віднесення об’єкту до 
певної групи є позитивні висновки щодо наявності сукупності 
основних ознак: придатності й призначеності.  

Таким чином, при розробці загальних методик дослідження з 
групової ідентифікації РІДЛ, доцільно застосовувати єдині принципи 
їх дослідження, а саме: 

– віднесення до певної групи проводити на основі наявності 
сукупності основних ознак: придатності та призначеності; 

– для встановлення придатності при проведенні експертного 
експерименту повинний бути відтворений їх спосіб застосування. У 
виключних випадках допускається опосередковане визначення 
необхідних ознак, при цьому, попередніми (на етапі створення 
методики) експериментами повинна бути встановлена можливість 
такого опосередкованого визначення. Обов'язковою умовою 
експерименту є багаторазове повторення дослідів з метою отримання 
стабільних результатів; 

– для встановлення призначеності передбачати проведення 
порівняльної стадії в два етапи: порівняння наданого об’єкта 
дослідження з найближчими відомими аналогами та порівняння 
встановлених характеристик об’єкта вимогам до побудови об’єктів 
певного типу.  

З огляду на викладене нами була запропонована типова схема 
досліджень РІДЛ з метою віднесення їх до предмету злочину [12]. 

Всі вказані нами принципи вже в повній мірі знайшли своє 
відображення при розробці Методики експертного дослідження 
гральних автоматів [21]. В той же час, суттєвим, на наш погляд, 
недоліком методичних рекомендацій з комплексного експертного 
дослідження електричних пристроїв для вилову риби [23] є 
відсутність в них поняття призначеності. При створенні саме 
загальної методики дослідження пристроїв для електролову було б 
доцільно виправити вказаний недолік.  

Поняття сімейства експертиз РІДЛ. Як можна побачити, 
дослідження РІДЛ входять до різноманітних галузей знань: балістика, 
електротехніка, радіотехніка, комп'ютерна техніка; ці знання 
сформувалися в різні часи (наприклад, електротехніка і комп'ютерна 
техніка, не кажучи вже про балістичні дослідження зброї), одні з них 
відносяться до класу традиційних криміналістичних експертиз 
(балістичні, холодної зброї), інші – новітніх (СТЗ), більшість взагалі 
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відноситься до класу некриміналістичних інженерно-технічних 
експертиз, більш того, з розвитком наукових знань в умовах НТР 
перелік РІДЛ, необхідність в дослідженні яких може виникнути зараз 
або в майбутньому, не закритий (просимо пробачення за фантастичні 
перспективи, але можливо через пару століть експерти будуть 
досліджувати контрабандні «нуль-переходи» у справах про незаконні 
відвідини ігрових центрів на Місяці). Тобто, експертизи РІДЛ 
відносяться до різних класів, родів і, навіть, видів судової експертизи. 
Проте, застосовуючи комплексний критерій відмежування експертиз, 
ми не можемо не помітити загальні риси цієї множини об'єктів 
дослідження, а в результаті, й їх досліджень.  

1. Об'єкт експертизи – результати інженерно-технічної діяльності 
людини (РІДЛ); 

2. Предмет експертизи – факти, що мають значення для 
кримінальної справи, пов'язані з розробкою, виготовленням та 
використанням РІДЛ; 

3. Методика дослідження РІДЛ базується на єдиних принципах 
щодо проведення її етапів та слугує встановленню двох основних 
ознак РІДЛ: призначеності та придатності; 

4. Цілі (завдання) дослідження – групова ідентифікації об'єктів 
для відповіді на основне питання, яке зводиться до філософського 
«Чим воно є?». 

Таким чином, ми маємо справу з деякою множиною об'єктів, 
дослідження яких відноситься до різних класів, родів (видів) 
експертиз, проте мають спільні риси. Математично можна описати цю 
множину як розбиття множини. «Розбиттям множини А називається 
сімейство її непустих підмножин, об'єднання яких збігається з нею, а 
перетин будь-яких з них – пустий» [28]. Розбиття множин на 
підмножини, які попарно не перетинаються, лежить в основі різних 
класифікацій. Серед рангів класифікації в біологічній систематиці, яка 
розглядалася нами раніше, є поняття сімейства, яке знаходиться за 
ієрархією вище роду і нижче класу. Словникове тлумачення поняття 
сімейство – це: 1) об'єднання декількох родів, подібних за будовою і 
близьких за походженням (в систематиці тварин і рослин); 2) група 
споріднених предметів, явищ і т. ін. (у класифікаційних системах 
деяких наук) [14]. Тобто, маємо ще одне підтвердження легітимності 
використання біологічної класифікаційної системи для класифікації 
експертиз. Дослідження РІДЛ включають в себе дослідження з різних 
родів експертиз, а самі входять до експертиз різних класів. На основі 
викладеного пропонуємо включити в класифікацію експертиз поняття 
«сімейство (родина) експертиз». За аналогією із загальним, родовим, 
видовим тощо об'єктами вказана група експертиз має свій об'єкт, який 
ми пропонуємо називати «родинним об'єктом». На сьогодні сімейство 
експертиз РІДЛ має своїм родинним об'єктом безпосередньо РІДЛ. 
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На нашу думку, існують і інші родинні об'єкти, припустимо, документи 
в сімействі експертиз документів (документознавства), яке 
складається з різноманітних видів експертиз таких родів як, 
наприклад, ТЕД та почеркознавчі експертизи. Причому, сімейство 
експертиз документів (і це не складно помітити) теж має спільні риси 
(див. вище). Проте, це питання потребує подальшої наукової 
розробки.  

 
Перелік посилань 

 
1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. 

Криминалистика: Учебник для вузов. / под ред. Р. С. Белкина. 2-е изд., 
перераб. и доп. Москва, 2003. 980 с. 

2. Аверьянова Т. В. Интеграция и дифференциация научных 
знаний как источники и основы новых методов судебной экспертизы. 
Москва, 1994.  

3. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. 
Москва, 2007.  

4. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, 
перспективы. От теории к практике. Москва, 1988. 304 с.  

5. Биологическая систематика [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: https://distant-lessons.ru/biologicheskaya-sistematika.html. 

6. Винберг А. И. Мирский Д. Я., Ростов М. Н. Гносеологический, 
информационный и процессуальный аспекты учения об объекте 
судебной экспертизы // Вопросы теории и практики судебной экспертизы. 
Москва, 1983.  

7. Охріменко О. І., Серьогін В. С. Віднесення об’єктів до 
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації: 
загальна методика проведення судової експертизи // Експертиза 
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації / Укр. 
НДІ спец. техніки та суд. експертиз СБ України Київ, 2011. 26 с.  

8. Воронин Ю. А. Теория классифицирования: надежды и 
действительность. Новосибирск. 1981. 

9. Встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його 
придатності до стрільби (проведення пострілів). Судово-балістична 
методика / НДЕКЦ при УМВС в Луганській області, затв. рішенням 
Мінюсту України від 03.06.2005. Київ, 2005. 31 с. 

10. Галкин В. М. Средства доказывания в уголовном процессе. 
Москва, 1968. Ч.2. 

11. Гуменський О. А. Методичне забезпечення судових експертиз 
з віднесення об'єктів, які є результатом інженерно-технічної діяльності 
людини, до предметів злочину // Криминалистика и судебная експертиза: 
міжвідомч. наук.-метод. зб. Київ, 2016. Вип. 61. С. 80–88. 

12. Гуменський О. А. Особливості встановлення придатності до 
застосування за призначенням об’єктів, які є результатом інженерно-
технічної діяльності людини, під час експертного експерименту // 
Криминалистика и судебная експертиза: міжвідомч. наук.-метод. зб. Київ, 
2017. Вип. 62 С. 77–86. 



Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи 

 121

13. Гуменський О. А., Охріменко О. І. Порівняльна стадія при 
проведенні досліджень з групової ідентифікації об'єктів, які є результатом 
інженерно-технічної діяльності людини // Криминалистика и судебная 
експертиза: міжвідомч. наук.-метод. зб. Київ, 2015. Вип. 60. С. 370–379.  

14. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный. Москва, 2000 [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: https://www.efremova.info/ 

15. Классификация судебных экспертиз [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://crimlib.info/Классификация_судебных_экспертиз. 

16. Клименко Н. І. Судова експертологія: курс лекцій: навч. посіб. 
Киів, 2007. 

17. Комаринец Б .М. Судебно-баллистическая экспертиза. 
Москва, 1974. Вып. 1. 

18. Кондаков Н. И. Логический словарь. Москва, 1975. 
19. Біленчук П. Д., Гель А. П., Салтевський М. В., Семаков Г. С. 

Криміналістика (криміналістична техніка): курс лекцій. Київ, 2001. 216 с. 
20. Баулін Ю. В., Борисов В. І., Гавриш С. Б. та ін. Кримінальний 

кодекс України: науково-практичний коментар; за заг. ред. В. В. Сташиса, 
В. Я. Тація. Вид.3-є, перероб. та доп. Харків, 2006. 

21. Методика експертного дослідження гральних автоматів, 
відеоатракціонів, лотерейних терміналів та конструктивно схожих з ними 
пристроїв: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ МЮ України; вик. Є. В. 
Тимко. Київ, 2015. 84 с. 

22. Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та 
конструктивно схожих з нею виробів: затв. рішенням розшир. засід. секції 
НКМР Мінюсту України з проблем трасолог. та суд. балістики із залуч. 
членів Координац. ради з питань суд. експертизи. Протокол від 
10.04.2009 року № 22. Київ, 2009. 

23. Методичні рекомендації з комплексного експертного дослідження 
електричних пристроїв для вилову риби: звіт про НДР (заключний) / ХНДІСЕ 
Мінюсту України; вик. К. В. Мельтешинов. Харків, 2015. 75с. 

24. Мирский Д. Я. Некоторые теоретические вопросы 
классификации объектов судебной экспертизы, их свойств и признаков // 
Методология судебной экспертизы: сб. науч. тр. / ВНИИСЭ. Москва, 
1986. 

25. Мостепаненко М. В. Философия и методы научного познания. 
Ленинград, 1972. 

26. Орлов Ю. К. Использование специальных знаний в уголовном 
судопроизводстве // Судебная экспертиза: общие понятия: учеб. пособ. 
Москва, 2004. Вып. 2. 

27. Орлов Ю. К. Объекты экспертного исследования //  
Тр. ВНИИСЭ. Москва, 1974. Вып. 8.  

28. Розкладання множин на підмножини [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://lubbook.org/book_385_glava_4_Tema_3. 
Rozkladannja_mnozhin_.html. 

29. Розробка змісту та структури експертних методик відповідно 
до вимог міжнародних стандартів систем управління якістю, адаптованих 
в Україні: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ Мінюсту України; вик.  
А. О. Полтавский. Київ, 2012. 75 с.  



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63 

 122 

30. Россинская Е. Р. Криминалистика: учеб. пособ. для вузов / под 
ред. Н. Д. Эриашвили. Москва, 1999. 351 с. 

31. Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М. Теория 
судебной экспертизы: ученик. Москва, 2009.  

32. Винберг А. И., Шляхов А. Р., Эйсман А. А. и др. Словарь 
основных терминов судебных экспертиз. Москва, 1980. 

33. Шведова О. В. Комплексне криміналістичне дослідження 
документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. К., 2006. 

34. Шляхов А. Р. Классификация судебных экспертиз и типизация 
их задач. Москва, 1977. 

35. Штофф В. А. Введение в методологию научного познания: 
учеб. пособ. Ленинград, 1972. 

 
ЕДИНЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА (РИДЧ). 

СЕМЕЙСТВО ЭКСПЕРТИЗ РИДЧ 
 

А. А. Гуменский 
 
Любая классификация является одним из методов познания. Важную 

роль в судебно-экспертной деятельности играет классификация объектов 
экспертного исследования и классификация судебных экспертиз.  

С учетом иерархии значений объекты исследования предлагается 
делить на общие, родовые, конкретные и непосредственные. До последнего 
времени классификация судебных экспертиз осуществлялась в основном на 
основе тех наук, методы которых использовались для исследования 
объектов.  

Интеграция и дифференциация, происходящие в современной науке, 
влияют и на классификацию судебных экспертиз. 

Появление новых экспертных задач, интенсивная интеграция в судебную 
экспертизу достижений других наук и дифференциация их отраслей, 
приводит к возникновению и развитию новых видов экспертиз. 

Комплексный критерий, который позволяет более-менее четко 
отграничить друг от друга различные виды экспертиз, включает 
представление о предмете, объекте и целях данного вида экспертизы, ее 
методах и характере обосновывающего знания и учитывает генезис ее 
развития. 

Самым распространенным в современной експертологии является 
деление экспертиз на классы, роды, виды и подвиды, предложенный А. Г. 
Шляховым. На наш взгляд, несложно заметить, что для своей 
классификации он применил ранги иерархической классификации в 
биологической систематике, которая на сегодняшний день является 
наиболее досконально разработанной. 

На протяжении 2015-2018 гг. нами разрабатывались понятия так 
называемых результатов инженерно-технической деятельности человека 
(РИДЧ) и принципов их экспертного исследования с целью установления 
групповой принадлежности. В уголовном судопроизводстве РИДЧ могут быть 
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как предметом преступного посягательства, так и орудием совершения 
преступления. 

В результате были разработаны единые принципы и типовая схема 
исследования РИДЧ.  

Применяя комплексный критерий разграничения экспертиз, можно 
сделать вывод, что мы имеем дело с некоторым множеством объектов, 
исследование которых относится к разным классам, родам (видам) 
экспертиз, однако имеют общие черты. На основе изложенного предлагается 
включить в классификацию экспертиз понятие «семейство экспертиз». По 
аналогии с общим, родовым, видовым и др объектами указанная группа 
экспертиз имеет свой объект (непосредственно РИДЧ), который мы 
предлагаем называть «родственным объектом». По нашему мнению, 
существуют и другие родственные объекты, например, документы в 
семействе экспертиз документов (документоведения), которое состоит из 
различных видов экспертиз (разных родов). 

 
 

A UNIFIED APPROACH TO CONDUCTING RESEARCH ON 
IDENTIFICATION OF OBJECTS, WHICH ARE THE RESULTS OF THE 

ENGINEERING ACTIVITIES OF A MAN (REAM). FAMILY OF EXPERTISES OF 
REAM 

 
O. Humenskyi 

 
Any classification is one of the methods of knowledge. The classification of 

objects of expert research and the classification of forensic examinations play an 
important role in forensic activities.  

Taking into account the hierarchy of values, the objects of study are proposed 
to be divided into general, generic, specific and immediate. Until recently, the 
classification of forensic examinations was carried out mainly on the basis of those 
sciences, the methods of which were used for the study of objects.  

The integration and differentiation, occurring in modern science, affect the 
classification of forensic examinations. 

The emergence of new expert tasks, intensive integration of achievements of 
other sciences into forensic expertise and differentiation of their industries, leads 
to the emergence and development of new types of an expertise. 

A complex criterion that allows more or less clearly distinguish from each 
other different types of examinations, includes an idea of the subject, object and 
purpose of this type of examination, its methods and the nature of the underlying 
knowledge and takes into account the genesis of its development. 

The most common in modern expertology is the division of examinations into 
classes, genera, species and subspecies, proposed by A. H. Shliakhov. In our 
opinion, it is easy to see that for his classification he applied the ranks of the 
hierarchical classification in biological systematics, which today is the most 
thoroughly developed. 

During for 2015-2018, we have developed the concept of the so-called results 
of the engineering activities of a man (REAM) and principles for their expert 
research with the purpose of establishing group identity. In criminal proceedings 
REAM can be the subject of criminal encroachment and weapon of the crime. 
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In the result, we developed uniform principles and type scheme of the study 
REAM. 

Applying a complex criterion of differentiation of examinations, we can 
conclude that we are dealing with a certain set of objects, the study of which 
belongs to different classes, genera (types) of examinations, but have common 
features. On the basis of the stated it is offered to include in classification of 
examinations the concept «examination family». By analogy with the common, 
generic, species and other objects of the group of examinations has its object 
(directly REAM), which we propose to name «family object». In our opinion, there 
are other family objects, for example, documents in the family of examinations of 
documents, which consists of different types of examinations. 
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ІНСТИТУТ ПОНЯТИХ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ 

 
В статті аналізується становлення інституту понятих у 

кримінальному судочинстві починаючи від Литовських статутів, Статуту 
кримінального судочинства 1864 року до сьогодення. Досліджуються 
питання його виникнення, завдань, для вирішення яких запроваджувалась 
участь доброчесних осіб у досудове розслідування. Здійснено порівняльне 
дослідження нормативного врегулювання даного процесуального 
інституту в різних країнах світу. Поставлено під сумнів можливість 
понятих створити належні умови для об’єктивного і тим паче правильного 
провадження слідчої дії, забезпечити законність її проведення, виключити 
можливість фальсифікації з боку осіб, які проводять процесуальну дію. 
Звертається увага на необхідність закріплення в КПК України порядку 
залучення понятих, вимог, які пред‘являються до таких осіб, їхніх завдань 
під час проведення процесуальних дій, до участі в яких вони залучаються. 
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Зроблено висновок, що участь понятих не може об‘єктивно забезпечити 
законність відповідної процесуальної дії, створити належні умови для її 
проведення та бути надійною гарантією від порушень несумлінного 
слідчого. 

Ключові слова: процесуальні гарантії, інститут понятих, Литовські 
статути, кримінальне провадження. 

 
 
Інститут понятих у кримінальному процесуальному законодавстві 

відомий з давніх часів. Ще на початку минулого століття І. Я. Фойницький 
називав його залишком стародавнього російського інституту народної 
участі в кримінальному суді, який переродився в інститут забезпечення 
правдивості того, що відбувається на стадії дізнання і попереднього 
слідства [1, с. 259]. Нормативне закріплення присутності сторонніх осіб 
під час проведення обшуку у домі підозрюваного зустрічається в 
артикулі 2 тринадцятого розділу Литовських статутів. Подальші спроби 
унормування порядку участі громадськості в кримінальному процесі 
спостерігаємо в Статуті кримінального судочинства 1864 року. У ньому 
визначено слідчі дії, проведення яких має здійснюватися у присутності 
понятих: огляд, освідування, обшук, виїмка. Кількість понятих, яких 
запрошували до участі в слідчих діях мала бути не менше двох. Крім 
того, законодавець визначав коло осіб, яких могли запрошуватися як 
понятих. Ними могли бути наближені мешканці: в містах – господарі 
будинків, крамниць, промислових і торговельних установ, а також їх 
керуючі та повірені; у містечках і селищах, окрім зазначених осіб – 
землевласники, волосні та сільські посадові особи та церковні старости. 
У невідкладних випадках судовий слідчий мав можливість запросити 
інших осіб, які користуються громадською довірою. За неявку без 
поважної причини поняті могли бути піддані судовим слідчим грошовому 
стягненню (ст. ст. 315, 320-324, 358, 364, 468 Статуту 1864 р.). Отже, 
понятими могли бути особи, які характеризувалися у певній місцевості 
позитивно, користувалися громадською повагою та довірою населення. 
Щодо реальності та дієвості контролю громадськості за поведінкою 
посадових осіб, які проводили слідчі дії можна лише здогадуватися, про 
що докладніше скажемо пізніше. Проте, незважаючи ні на що, інститут 
понятих розглядали раніше і продовжують розглядати як складову 
процесуальних гарантій і достовірності результатів, отриманих під час 
проведення слідчих та інших процесуальних дій. 

Не обійшли увагою інститут понятих і розробники чинного КПК 
України. На відміну від попереднього, понятого визнано учасником 
кримінального провадження (п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК). Віднесення понятого 
до учасників кримінального провадження мало б знайти своє 
відображення у подальших нормах закону, які присвячені окремим з них. 
Так, в главі 3 КПК містяться норми, що присвячені характеристиці 
окремих учасників кримінального провадження, які виступають на 
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стороні обвинувачення та захисту. Самостійний підрозділ присвячено 
«іншим учасникам кримінального провадження», до яких віднесені: 
заявник (ст. 60), цивільний позивач, цивільний відповідач та їх 
представники (ст. 61, ст. 62, ст. 63, ст. 64), свідок (ст. 65), перекладач  
(ст. 68), експерт (ст. 69), спеціаліст (ст. 71), секретар судового засідання 
(ст. 73) та судовий розпорядник (ст. 74). Не вдаючись до аналізу 
обгрунтованності віднесення цивільного позивача та цивільного 
відповідача до інших учасників провадження, а не до сторони 
обвинувачення та захисту2, слід звернути увагу, що серед інших 
учасників кримінального провадження не згадується про понятого, що, 
на нашу думку, слід визнати прогалиною законодавства. 

Аналіз КПК РФ засвідчує, що до інших учасників кримінального 
судочинства віднесені: свідок, експерт, спеціаліст, перекладач та 
понятий. В самостійній нормі (ст. 60 КПК РФ) сформульовано вимоги до 
понятого. Ним може бути особа не зацікавлена в результатах справи, 
яку залучають дізнавач або слідчий для посвідчення факту провадження 
слідчої дії, а також її змісту, перебігу та результатів. Крім того в даній 
нормі зазначається, хто не може залучатися понятим: а) неповнолітні; б) 
учасники кримінального судочинства, їх близькі родичі і родичі; в) 
працівники органів виконавчої влади, що наділені відповідно з 
федеральним законом повноваженнями на здійснення оперативно-
розшукової діяльності та попереднього розслідування. 

Законодавець РФ визначає права та обов‘язки понятого. Він має 
право: а) брати участь у слідчій дії і робити з приводу слідчої дії заяви 
і зауваження, що підлягають занесенню до протоколу; б) знайомитися 
з протоколом слідчої дії, в провадженні якої брав участь; в) приносити 
скарги на дії (бездіяльність) і рішення дізнавача, слідчого і прокурора, 
що обмежують його права. Понятий не вправі ухилятися від явки за 
викликом дізнавача, слідчого або в суд, а також розголошувати дані 
попереднього розслідування, якщо він був попереджений у 
встановленому порядку. За розголошення даних попереднього 
розслідування понятий несе відповідальність відповідно до ст. 310 КК 
РФ (ч. 3, 4 ст. 60 КПК РФ). 

Окремі з наведених положень містилися в ст. 127 КПК України 
1960 року, але не набули розвитку під час прийняття нового 
Кримінального процесуального кодексу України. Скоріше за все це є 
прагненням до європейських стандартів, оскільки КПК Німеччини 
також не містить окремої норми про понятих. Лише в статті, що 
визначає порядок обшуку житла чи службових приміщень, який 
проводиться без участі судді або прокурора до його проведення, по 
можливості, слід залучити одного службовця общини або двох членів 

                                           
2 За КПК Республіки Молдова (ст. ст. 62, 73) та Республіки Білорусь (п. 40, 41 

ч. 1 ст. 6) передбачено саме таке ставлення до цих учасників процесу. 
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общини, в окрузі якої проводиться обшук. Залучені члени общини не 
можуть бути службовцями поліції або службовцями, що надають 
допомогу прокуратурі (ч. 2 § 105 КПК Німеччини). 

Сьогодні про участь понятих у кримінальному провадженні 
йдеться в ч. 7 ст. 223 КПК України, в якій містяться загальні вимоги до 
проведення слідчих (розшукових) дій. В даній нормі визначаються 
якісні (незаінтересованість) та кількісні (не менше двох) критерії до 
осіб, яких запрошують як понятих. Крім того, наводиться перелік 
слідчих (розшукових) дій, проведення яких здійснюється за участю 
понятих. До них віднесено пред‘явлення особи, трупа чи речі для 
впізнання, огляд трупа, в тому числі пов‘язаного з ексгумацією, 
слідчого експерименту, освідування особи. Зважаючи на розвиток 
технічних засобів безперервного відеозапису ходу проведення 
відповідної слідчої (розшукової) дії, законодавець встановлює 
виняток і допускає проведення зазначених дій без участі понятих. 

У той же час слідчі (розшукові) дії, що пов‘язані із суттєвим втручанням 
в особисті права та інтереси особи – обшук або огляд житла чи іншого 
володіння особи, обшук особи здійснюються з обов‘язковою участю не 
менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів 
фіксування таких слідчих (розшукових) дій. Зазначений перелік слідчих 
(розшукових) дій є вичерпним. Проте слід зазначити, що законодавець не 
позбавляє слідчого або прокурора можливості запросити понятих до 
участі в інших процесуальних діях, якщо вони вважатимуть це за доцільне 
(ч. 7 ст. 223 КПК). 

З наведеного доходимо висновку, що поняті можуть 
запрошуватися до участі у проведенні не тільки слідчих (розшукових) 
дій але і інших процесуальних дій. У такому разі постає питання, чи 
можна відносити до процесуальних дій заходи забезпечення 
кримінального провадження? Ні КПК України 1960 р. ні чинний КПК не 
містять роз‘яснення даного поняття. В ст. 5 КПК РФ «основные 
понятия, используемые в настоящем Кодексе» у п. 32 зазначається, 
що процесуальна дія – слідча, судова або інша дія, передбачена 
чинним Кодексом. За такого розуміння процесуальних дій до них 
можуть бути віднесені заходи забезпечення кримінального 
провадження та системи дій, що їх супроводжують. Мова іде про такі 
заходи забезпечення кримінального провадження, які за характером 
нагадують огляд або обшук і пов‘язані з тимчасовим вилученням 
певних об‘єктів, матеріальних цінностей тощо у фізичних або 
юридичних осіб, а тому дане питання потребує самостійного 
опрацювання та вирішення. 

Питання щодо інституту понятих, його місця і значення у 
кримінальному провадженні, напрями подальшого удосконалення на 
всіх етапах розвитку процесуального законодавства були в полі зору 
науковців та практиків. В процесі тривалих дискусій сформувалося 
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декілька поглядів, інколи діаметрально протилежних, на його місце і 
роль у кримінальному провадженні. 

Прихильники його подальшого збереження та розширення в 
процесі реформування законодавства вважають, що участь понятих у 
слідчих (розшукових) діях є важливим стримуючим чинником 
недопущення порушень законності з боку осіб, які ведуть 
розслідування. На думку О. Р. Михайленка, при участі понятих у 
слідчій дії відбувається взаємний контроль одного учасника процесу 
за поведінкою іншого, активна діяльність одного допомагає успішно 
здійснювати свої повноваження іншому. Тому він вважає, що від 
участі понятих у слідчих діях не тільки не слід відмовлятися, а, 
навпаки, сферу їх участі в кримінальному провадженні необхідно 
розширювати [2, с. 320–340]. 

Такої думки дотримується В. М. Тертишник, який зазначає, що 
залучення понятих у кримінальному процесі має на меті створення 
необхідних умов для об’єктивного та правильного провадження 
слідчих дій, засвідчення та закріплення доказів [3, с. 194]. 
Розвиваючи дані положення А. А. Кріпак пише, що інститут понятих 
виключає можливість фальсифікації доказів з боку працівників 
правоохоронних органів [4, с. 52]. 

У подібних висловлюваннях не все є незаперечним. По-перше, 
невідомо, яким чином поняті можуть створити умови для об’єктивного і 
тим паче правильного провадження слідчої дії, забезпечити законність її 
проведення, виключити можливість фальсифікації. Вимога закону, щоб 
поняті не були зацікавлені у провадженні, найчастіше призводить до того, 
що в цій ролі виступають люди випадкові, не знайомі з вимогами закону 
щодо порядку проведення слідчих дій і тактичними прийомами, 
розробленими криміналістикою. Тому навіть маючи велике бажання 
помітити відхилення від вимог закону, вони не здатні цього зробити, 
зазначає І. М. Бацько [5, с. 115]. В деяких випадках понятих запрошують 
до участі у слідчих діях пов‘язаних з обстеженням та дослідженням 
об‘єктів, відносно яких вони недостатньо обізнані. Це може стосуватися 
огляду та вилучення комп‘ютерної техніки. У такому разі, зазначає  
Є. Н. Карпова, понятий з об‘єктивних причин не має можливості у повному 
обсязі виконати обов‘язок щодо засвідчення своїм підписом відповідності 
записів у протоколі слідчої (розшукової) дії тому, що відбувалося в 
реальності [6, с. 45–48]. Спираючись на власний практичний досвід 
А. А. Кріпак пропонує органам місцевого самоврядування, на основі 
конкурсного добору визначати осіб, які заслуговують на довіру та 
передавати їх списки до органів внутрішніх справ, для залучення таких 
осіб у подальшому як понятих [4, с. 53]. 

Поняті, зазначає Р. С. Бєлкін, це люди не компетентні в діях 
слідчого, не знають процесуальних вимог, що пред’являються до 
проведення, змісту і правил фіксації слідчих дій і в силу цього не 
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можуть розрізнити законні дії слідчого та незаконні. Їхня участь у 
слідчій дії жодною мірою не служить гарантією законності дій слідчого 
і не може перешкодити йому, якщо у нього такий намір виник, 
сфальсифікувати матеріали справи [5, с. 130]. 

Правильна, результативна робота слідчого забезпечується рівнем 
його правосвідомості, підготовки, вмінням застосовувати тактичні 
прийоми, наукові і технічні засоби. Єдиною перешкодою до недопущення 
фальсифікації, підробки, наголошує Ю. Лайвіньш, є совість і професійна 
честь суб’єкта доказування. За відсутності цього критерію, можливе 
усвідомлене введення у справу неправдивої інформації, дотримуючись 
при цьому буквально кожної коми закону [6, с. 38]. 

По-друге. Нормативними актами не передбачено порядок залучення 
осіб до участі у слідчій дії як понятих і не визначено, що вони мають 
робити під час її провадження. Тому викликає певні сумніви роль, яку М. 
Цимбал відводить понятим у процесі огляду місця події нарівні зі слідчим 
та працівниками оперативних підрозділів. Він описує випадок, коли 
слідчий, співробітники оперативних підрозділів, спеціалісти і поняті беруть 
участь у динамічній стадії огляду місця пожежі відшукуючи її осередок. 
Але автор не вказує, де мають знаходитися поняті (самі обирають місце 
чи за вказівкою слідчого), які пошукові дії і за чиєю ініціативою вони 
можуть проводити, чи повинні вони володіти певними спеціальними 
знаннями та якими [7, с. 147]. 

Відомо, що пересування на місці проведення слідчої дії (огляду 
місця події, обшуку тощо) – це наука. Її основи закладаються у 
відповідних навчальних закладах, а відточуються і вдосконалюються 
під час копіткої слідчої роботи. Довільне, неграмотне пересування 
понятого під час проведення слідчих дій може призвести до 
пошкодження, знищення слідів злочину або інших небажаних 
наслідків [8, с. 432–444]. 

По-третє, невідомо чому «докази» мають закріплюватися 
підписами понятих, а не слідчого як особи, яка на це уповноважена 
державою. У цьому плані доречною є редакція ст. 60 КПК РФ. 
Понятий своїм підписом не закріплює докази. Він засвідчує факт 
проведення слідчої дії, її зміст, хід і результати, тобто лише те, що він 
мав можливість сприймати своїми органами чуття. Саме тому в ч. 7 
ст. 223 КПК України зазначається, що поняті можуть бути допитані під 
час судового розгляду як свідки проведення відповідної слідчої дії. 
Крім того слід подивитись на якісний склад понятих. Складність 
залучення понятими добропорядних громадян, на що вказало 78% 
опитаних слідчих, змушує їх задовольнятися тими особами, які 
випадково опинилися на місці провадження слідчої (розшукової) дії, 
або мешкають по сусідству і погодилися на таке запрошення. Крім 
того, понятими залучають осіб, які за своїми службовими функціями 
(двірники, коменданти, управляючі будинками) або особистою 
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ініціативою (громадські або позаштатні помічники поліції) надають 
допомогу правоохоронним органам. Встановити незацікавленість 
таких осіб у справі на момент запрошення не завжди можливо. Такі 
особи не завжди мають при собі документи, що засвідчують їхні 
анкетні дані, а тому можуть назвати вигадані відомості про себе, і в 
разі потреби допитати таких осіб, установити їх не завжди можливо. 

Не краща ситуація складається й тоді, коли одні і ті самі особи 
будуть виступати понятими у різних провадженнях під час 
проведення різних слідчих дій (так би мовити штатні, заздалегідь 
підібрані поняті). Крім того, в умовах ринкових відносин і можливості 
одержання винагороди, або внаслідок залякування понятому 
достатньо заявити у судовому розгляді, що увесь процес слідчої дії 
він не спостерігав (з будь-яких обставин), а увагу його привернули 
вже до знайденого пакунка чи іншого об’єкта. 

Саме тому слід визнати слушним зауваження В. Т. Маляренка та 
І. В. Вернидубова, що, оцінюючи показання понятих, судді мають бути 
обережними у своїх висновках і не поспішати обвинувачувати 
слідчого чи інших осіб, які беруть участь у слідчій дії за участю 
понятих, у тому, що вони нібито підкинули наркотики, зброю, 
боєприпаси чи вчинили інші незаконні дії тільки тому, що факт 
знайдення і вилучення цих предметів не бачили поняті. Перш ніж 
надавати пріоритет поясненням понятого чи працівника 
правоохоронного органу, який провадив слідчу дію, необхідно 
детально з’ясувати дані про ці особистості, їхній інтерес у справі, та 
всі обставини проведення слідчої дії [9, с. 26]. Крім того, слід 
дотримуватися криміналістичних рекомендації роботи з виявленими 
об‘єктами, на яких в обов‘язковому порядку мають зберігатися сліди 
тієї особи, яка облаштувала їх схованку тощо. 

Інколи слідчі дії, під час яких мають бути присутні поняті, 
проводяться у віддалених і важкодоступних місцях. Це значно 
ускладнює або взагалі унеможливлює залучення понятих (наприклад, 
огляд території, об’єктів під водою, провалів у гірській місцевості, 
об’єктів, на яких відбулися техногенні аварії чи катастрофи, в зонах 
бойових дій в Донецькій та Луганській областях тощо). 

Звертаючи увагу на необхідність реформування інституту понятих 
Ю. П. Аленін слушно зазначає, що цілковита відмова від участі понятих, 
незважаючи на посилення контролю за учасниками слідчих дій за рахунок 
застосування науково-технічних засобів, поки що передчасна [10, с. 46]. 

Аналіз норм КПК показує, що у провадженні процесуальних дій з 
понятими беруть участь також інші особи: підозрюваний або 
обвинувачений, захисник, потерпілий, свідки, спеціаліст, експерт, 
представник, педагог та інші. Так, відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 236 КПК 
України слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь в 
обшуку, незалежно від його стадії, зобов‘язані допустити на місце 
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його проведення захисника чи адвоката. Ці особи є кваліфікованими 
правниками і дійсно можуть надати об‘єктивну оцінку діям слідчого, 
своєчасно заявити необхідні клопотання. Крім того, в ч. 10 даної 
статті міститься припис про обов‘язкове фіксування обшуку житла чи 
іншого володіння за допомогою аудіо-та відеозапису, якщо він 
проводиться на підставі ухвали слідчого судді. 

На перший погляд може скластися враження, що законодавець, 
докладною регламентацією проведення цих слідчих дій, дійсно 
піклується про захист прав та інтересів особи. Проте це хибне 
враження. Для прикладу слід нагадати обшук в одній із ювелірних 
крамниць м. Києва. Він проводився за ухвалою слідчого судді. Перше, 
що зробили правоохоронці, це вимкнули систему відеоспостереження 
та почали грабувати крамницю. Її власник, будучи поміркованою 
особою, облаштував крамницю негласними камерами, про які не 
знали слідчі і прокурори. За результатами обшуку зникло цінностей 
на 2 млн. дол., а процес слідчої дії неодноразово транслювали 
засоби масової інформації. До цього часу більшість награбованого не 
повернули, а за результатами службових перевірок значна частина 
учасників слідчої дії отримала підвищення по службі. Постає 
риторичне запитання, чи можливо лише удосконаленням 
законодавства та врегулюванням порядку проведення слідчих дій 
забезпечити права та інтереси особи. Очевидно, необхідно більш 
вимогливо ставитися до порушників, притягати їх до передбаченої 
відповідальності, доводити інформацію до пересічних громадян. 

З урахуванням викладеного у статті та зважаючи на ситуаційний 
характер розслідування вважаємо, що доцільність запрошення 
понятих до участі в процесуальних діях мають визначати слідчий або 
прокурор, враховуючи при цьому клопотання інших учасників. Саме 
вони здійснюють кримінальне провадження, володіють повним 
обсягом необхідного матеріалу і можуть враховувати об‘єктивні та 
суб‘єктивні чинники, що можуть вплинути на процес і результати 
конкретної процесуальної дії. З іншого боку, необхідно підвищити 
вимогливість до осіб, які проводять слідчі дії, своєчасно реагувати на 
допущені порушення притягненням винних до відповідальності. 
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ИНСТИТУТ ПОНЯТЫХ В СИСТЕМЕ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
 

Е. Д. Лукьянчиков 
В. Е. Лукьянчиков 

 
В статье рассматривается становление института понятых в уголовном 

производстве начиная от Литовских уставов, Устава уголовного 
судопроизводства 1864 года и до современного периода. Рассматриваются 
вопросы его возникновения, задач, для разрешения которых 
предусматривалось участие добропорядочных граждан в досудебном 
расследовании. Проводится сравнительное исследование нормативного 
регулирования данного правового института в различных странах мира. 
Высказывается сомнение в возможности понятых создать надлежащие 
условия для объективного, а тем более правильного производства 
следственного действия, обеспечить законность его производства, 
исключить возможность фальсификации со стороны лиц, которые проводят 
процессуальное действие. Обращается внимание на необходимость 
закрепления в УПК Украины порядка привлечения понятых, требований, 
которым должны соответствовать такие лица, их задач во время 
производства процессуальных действий, к участию в которых их привлекают. 
Авторы приходят к выводу, что участие понятых объективно не может 
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обеспечить законность соответствующего процессуального действия, 
создать надлежащие условия для его проведения и быть надежной 
гарантией от нарушений недобросовестного следователя. 

 
THE INSTITUTION OF WITNESSES IN THE SYSTEM OF CRIMINAL 

PROCEDURAL GUARANTEES 
 

Е. Lukianchykov 
V. Lukianchykov 

 
Paper analyzes the formation of the institution of witnesses in criminal 

proceedings beginning from the Lithuanian Statutes, the Statute of Criminal 
Proceedings from 1864 till the presence. The issues of its occurrence, tasks, for 
which decision the participation of virtuous persons in the pre-trial investigation 
was introduced, have been investigated. A comparative study of normative 
regulation of this procedural institution in different countries is carried out. It is 
questioned about the possibility for the virtuous persons to create appropriate 
conditions for the objective and, in particular, the proper conduction of 
investigative actions, to ensure the legality of its conduction, to exclude the 
possibility of falsification by those who conduct procedural actions. Attention is 
drawn to the need to ensure in the CPC of Ukraine the order of the involvement of 
witnesses, the requirements imposed on such persons, their tasks during the 
conduction of procedural actions to which they are involved. The conclusion was 
drawn that the participation of the witnesses can not objectively ensure the legality 
of the relevant procedural action, to create the proper conditions for its 
implementation and be a reliable guarantee against violations of the unscrupulous 
investigator. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 
Розглядаються проблемні питання, пов’язані з збиранням та 

дослідженням доказової інформації під час досудового розслідування. 
Наголошується на недостатньому рівні підготовки інспекторів-
криміналістів, що беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій та 
пропонується запровадити окремо підготовку інспекторів-криміналістів 
та експертів на базі вузів системи МВС. Приділено також увагу 
забезпеченню практичних підрозділів Національної поліції криміналістичною 
технікою, що відповідала б сучасному рівню науково-технічного прогресу. 

Ключові слова: досудове розслідування, криміналістичне 
забезпечення, слідчі (розшукові) дії, криміналістична техніка.  
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Для ефективності будь-якого виду людської діяльності, 
включаючи й діяльність з розслідування кримінальних 
правопорушень, потрібно відповідне її криміналістичне забезпечення. 
Від якісного забезпечення досудового розслідування сучасними 
досягненнями науки і техніки, новими методами виявлення та 
вилучення об’єктів, пов’язаних зі злочином, значною мірою залежить 
швидкість розслідування, повнота й якість зібраних матеріалів 
кримінального провадження.  

Проблемам криміналістичного забезпечення розслідування 
приділялась значна увага з боку вітчизняних та вчених ближнього 
зарубіжжя: Ю. П. Аленіна, В. П. Бахіна, В. Д. Берназа, Р. С. Бєлкіна, 
А. Ф. Волобуєва, В. І. Галагана, І. В. Гори, В. А. Журавля, 
Н. С. Карпова, І. І. Когутича, В. А. Колесника, В. О. Коновалової, 
Ю. Г. Корухова, В. С. Кузьмічова, В. В. Лисенка, В. Г. Лукашевича, 
Є. Д. Лук’янчикова, Г. А. Матусовського, Ю. Ю. Орлова, 
М. А. Погорецького, М. І. Порубова, М. В. Салтевського, 
С. М. Стахівського, Р. Л. Степанюка, В. В. Тіщенка Л. Д. Удалової, 
В. Г. Хахановського, П. В. Цимбала, К. О. Чаплинського, 
Ю. М. Черноус, С. С. Чернявського, В. М. Шевчука, В. Ю. Шепітька, 
Б. В. Щура, М. П. Яблокова та ін. Але зі змінами законодавства, 
перебудовою органів та підрозділів, що приймають участь у 
розслідуванні, зміною якісного та кількісного показників злочинності 
виникають численні проблеми криміналістичного забезпечення 
розслідування, що постійно потребують вирішення.  

Метою даної публікації є окреслення нагальних проблем 
криміналістичного забезпечення досудового розслідування та 
надання рекомендацій щодо їх вирішення. 

Поняття «криміналістичного забезпечення» з’явилось у 80-х роках 
минулого століття та на сьогодні, на нашу думку, є сформованим у 
науці. Вперше це поняття було наведено В. Г. Коломацьким у 
підручнику з криміналістики як систему впровадження в практичну 
діяльність криміналістичних знань, втілених в умінні працівників 
використовувати наукові, методичні й тактичні криміналістичні 
рекомендації, техніко-криміналістичні засоби і технології їх 
застосування з метою попередження, розкриття та розслідування 
злочинів [1, с. 62]. Останнім часом поняття криміналістичного 
забезпечення знайшло тлумачення у працях Київської наукової школи 
професора А. В. Іщенка. За визначенням А. В. Іщенка, 
І. О. Ієрусалимова, Ж. В. Удовенко «криміналістичне забезпечення 
процесу доказування на досудовому слідстві – самостійна, 
ефективна, специфічна діяльність відповідних суб’єктів із створення 
необхідних умов для отримання шляхом криміналістичної освіти 
криміналістичних знань та використання криміналістичної техніки в 
передбаченій законом діяльності суб’єктів процесу доказування на 
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досудовому слідстві по збиранню, дослідженню, перевірці та оцінці 
фактичних даних (доказів) і використання їх з метою встановлення 
істини у кримінальній справі» [2, с. 99]. На нашу думку, це визначення 
більш повно характеризує поняття криміналістичного забезпечення 
досудового розслідування.  

З означеного визначення випливає, що ефективність діяльності з 
криміналістичного забезпечення розслідування залежить, по-перше, 
від суб’єктів процесу розслідування, а саме від їх знань, вмінь та 
навичок по збиранню, дослідженню та оцінці доказів з використанням 
засобів криміналістичної техніки. По-друге, кінцевий результат 
обумовлений безпосередньо наявністю цієї техніки, відповідності її 
сучасним вимогам науково-технічного прогресу. 

Щодо суб’єктів застосування криміналістичної техніки, то на 
досудовому слідстві ними можуть бути безпосередньо слідчий або 
залучений до проведення слідчої (розшукової) дії спеціаліст. Як 
спеціалістів-криміналістів залучають, як правило, інспекторів-
криміналістів слідчих підрозділів Національної поліції або експертів 
Експертної служби МВС. 

Реформування МВС, що почалось у 2015 році поряд зі змінами 
законодавства докорінним чином змінило структуру та порядок 
роботи багатьох підрозділів та служб Міністерства внутрішніх справ. 
Суттєвої перебудови зазнала й Експертна служба МВС. Наказом 
МВС від 03.11.2015 р. № 1343 було затверджено Положення про 
Експертну службу МВС України, відповідно до якого її структурними 
підрозділами є Державний науково-дослідний експертно-
криміналістичний центр (ДНДЕКЦ) та територіальні науково-дослідні 
експертно-криміналістичні центри (НДЕКЦ), що не входять до 
Національної поліції. Основними завданнями Експертної служби (п. 3 
Наказу) є здійснення судово-експертної діяльності, тобто проведення 
експертиз та забезпечення залучення до досудового розслідування, а 
саме до проведення слідчих (розшукових) дій.  

Реформування МВС та утворення Національної поліції України 
торкнулось і перебудови слідчих підрозділів, що входять до її складу. До 
територіальних слідчих відділів увійшли сектори техніко-криміналіс-
тичного забезпечення з посадами інспекторів-криміналістів, основним 
завданням яких є участь у проведенні слідчих (розшукових) дій.  

Таким чином, відбулось реформування експертних підрозділів 
органів внутрішніх справ, що спричинило як позитивні наслідки, так і 
призвело до виникнення певних проблем криміналістичного 
забезпечення розслідування кримінальних правопорушень. Серед 
позитивних моментів слід зазначити поділення функцій техніко-
криміналістичного та судово-експертного забезпечення 
розслідування, яке сприяло дотриманню принципу незалежності 
судової експертизи. З іншого боку виникли проблеми кадрового 
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забезпечення як підрозділів НДЕКЦ, так і секторів техніко-
криміналістичного забезпечення слідчих відділів. Проведеним нами 
опитуванням працівників НДЕКЦ та інспекторів-криміналістів 
Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей 
встановлено, що більш досвідчені співробітники, які працювали на 
посадах експертів райвідділів міліції перейшли на роботу до НДЕКЦ. 
Відповідно рівень криміналістичної підготовки інспекторів-
криміналістів слідчих відділів Національної поліції на сьогодні 
залишається досить низьким.  

Недостатня кваліфікація інспекторів-криміналістів впливає на 
кінцевий результат – якість розслідування кримінальних 
правопорушень, формування доказової бази. Однією з найвагоміших 
для розслідування слідчих (розшукових) дій є огляд місця події. Для 
його проведення як спеціалісти при розслідуванні переважної 
більшості злочинів залучаються інспектори-криміналісти та 
працівники НДЕКЦ за окремими категоріями злочинів. Їх діяльність 
регламентується наказом МВС від 03.11.2015 р. № 1339, що 
затверджує Інструкцію про порядок залучення працівників органів 
досудового розслідування поліції та Експертної служби МВС України 
як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події. Від 
результатів діяльності спеціаліста при проведенні огляду залежить 
повнота та якість вилучених об’єктів, що можуть бути речовими 
доказами. Об’єкти, вилучені при огляді місця події поступають на 
дослідження в НДЕКЦ. Відповідно, низька якість вилучених слідів 
ускладнює проведення експертизи. Тому, підготовка інспекторів-
криміналістів має бути відповідною. На жаль, на сьогодні ми не 
можемо вважати її задовільною.  

Підготовка експертів Експертної служби МВС та інспекторів-
криміналістів слідчих підрозділів Національної поліції є одним з 
найважливіших питань сьогодення, оскільки від їх кваліфікації, 
компетентності та особистих якостей залежить у деякій мірі успіх 
розслідування. Серед суб’єктів експертної діяльності найбільш 
потужними є експертні заклади Міністерства юстиції та МВС України, 
в яких виконується близько 90 % експертиз, що призначаються на 
стадії досудового розслідування. При підготовці кадрів для 
експертних установ зазначених відомств виникають численні питання, 
що стосуються видів та форм підготовки, обсягів навчання, освітньо-
кваліфікаційних вимог до спеціалістів, узгодженості програм 
підготовки та інші. Зазначені проблеми неодноразово 
обговорювались науковцями, але й досі залишаються дискусійними 
та підлягають подальшому дослідженню. 

У законодавчих актах, а саме КПК України та Законі України «Про 
судову експертизу», а також в інших законодавчих та відомчих 
нормативних актах чітко не визначено професійні та кваліфікаційні 
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вимоги, що висуваються до даної категорії працівників. Окремі вимоги 
до осіб, які можуть бути судовими експертами визначено у ст. 10 
Закону України «Про судову експертизу»: «судовими експертами 
можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку 
з досліджуваних питань. Судовими експертами державних 
спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну 
вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, 
пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового 
експерта з певної спеціальності» [3].  

Зазначимо, що положення наведеної норми закону досить не 
чіткі, та, на наш погляд, мають бути конкретизовані. В Законі не 
зазначено, яку саме «відповідну» вищу освіту повинні мати фахівці. 
Мабуть, розуміється базова вища освіта в залежності від виконуваних 
експертиз, наприклад, економічна при виконанні бухгалтерських 
експертиз, хімічна – експертизи наркотичних засобів, технічна – 
автотехнічних експертиз тощо. Виникає питання щодо освіти 
експертів, які виконують криміналістичні експертизи. Основні знання, 
якими вони повинні володіти – криміналістичні, і отримані вони 
можуть бути під час навчання в юридичних вузах. Крім спеціальних 
знань в галузі криміналістики будь-якому експерту бажано знати 
основи кримінально-процесуального законодавства, а саме підстави 
призначення та порядок проведення експертизи, права та обов’язки 
експерта, теорію доказів тощо. На жаль, кількість експертів-
криміналістів, які мають вищу юридичну освіту на сьогодні незначна. 
За даними нашого опитування працівників НДЕКЦ вона складає 32 % 
загальної кількості респондентів. На сьогодні підготовкою таких 
фахівців займається лише навчально-науковий інститут № 2 
Національної академії внутрішніх справ. Підготовка експертів-
криміналістів у цьому навчальному закладі, на наш погляд, найбільш 
поглиблена та ґрунтовна. Саме вона надає необхідні для експертної 
діяльності юридичні та спеціальні знання. Але після закінчення 
навчання перед випускниками стає вибір, який іноді є нелегким: 
залишатись співробітником поліції та працювати інспектором-
криміналістом або звільнятися з поліції і працювати судовим 
експертом. Зважаючи на це доцільним, на наш погляд, є 
запровадження окремої підготовки інспекторів-криміналістів та 
судових експертів. 

Погоджуємося з думкою Н. І. Клименко, яка стверджує, що 
професіоналізація наукових працівників у сфері судово-експертної 
діяльності повинна будуватися, головним чином, не на перепідготовці 
фахівців із певних галузей знань, не на системі підвищення 
кваліфікації, а на фундаментальній підготовці майбутнього судового 
експерта в вузі саме як судового експерта. Тому підготовка судового 
експерта повинна мати такі складові: базова повна вища освіту; 
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післядипломна освіта (спеціалізація, стажування, підвищення 
кваліфікації та перепідготовка); спеціальна освіту за певними 
експертними спеціальностями; самоосвіта [4, с. 226]. 

Обов’язковим також вважаємо наступні рівні підготовки судових 
експертів, що розглядаються науковцями: підвищення кваліфікації та 
отримання наукового ступеня доктора філософії чи доктора права. 
Підвищення кваліфікації судового експерта потрібно організовувати 
на базі провідних експертних установ та бути обов’язковою умовою 
роботи на посаді експерта у державних експертних закладах. У ст. 17 
Закону України «Про судову експертизу зазначається, що «для 
присвоєння та позбавлення кваліфікації судового експерта і 
кваліфікаційних класів створюються експертно-кваліфікаційні комісії 
при міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, до 
сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, 
що здійснюють судово-експертну діяльність». Експертно-
кваліфікаційні комісії під час виконання своїх обов’язків повинні 
оцінити рівень підготовки певної особи та прийняти відповідне 
рішення, тобто оцінити компетентність експерта у вирішенні 
покладених на нього обов’язків. Підготовка експертних кадрів вищої 
кваліфікації та отримання наукового ступеня доктора філософії чи 
доктора права повинно здійснюватись на базі відповідних кафедр 
провідних вищих навчальних закладів. Погоджуємось з думкую 
В. П. Колонюка щодо недоцільності створення для цього аспірантури 
чи докторантури в експертних установах, бо в них відсутні в 
необхідній кількості фахівці, які мають наукові ступені [5, с. 92]. 

Що стосується проблем забезпечення розслідування новітніми 
засобами криміналістичної техніки, то їх вирішення полягає, в 
основному, у недостатньому фінансуванні правоохоронних органів. У 
цьому напрямку також є диференціація. На сьогодні можна зазначити, 
що провідні експертні установи: ДНДЕКЦ, НДЕКЦ в окремих 
областях, Київський НДІСЕ, Харківський НДІСЕ ім. Засл. проф. 
М. С. Бокаріуса забезпечені технікою, якщо не на належному, то на 
достатньому рівні. Зважаючи на профіль цих закладів, ця техніка, в 
основному, призначена для проведення експертизи. Забезпечення 
районних слідчих підрозділів Національної поліції, а саме інспекторів-
криміналістів є вкрай недостатнім. Однак, саме вони частіше за все 
опиняються як спеціалісти на місцях події і від них залежить якість і 
кількість вилучених слідів, що потім будуть підлягати експертному 
дослідженню.  

Засоби «польової» криміналістики на сучасному етапі 
вдосконалюються. Їх можливо придбати як на вітчизняному ринку, так 
і у провідних виробників США та Європи. Для роботи зі слідами на 
місці події широко застосовуються комплекти техніко-
криміналістичних засобів. Уніфіковані криміналістичні валізи 
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комплектуються як самими співробітниками слідчих підрозділів, так і 
спеціалізованими підприємствами. Наприклад, підприємство 
«Експертні системи» (м. Київ) виготовляють криміналістичні валізи: 
уніфіковані криміналіста (СВ-1, СВ-2, Криміналіст НП), для вилучення 
об’ємних слідів взуття та шин автотранспорту (ВТ-2), для виявлення 
та вилучення слідів біологічного походження (ХБ-2), для виявлення та 
вилучення пилових слідів (ПС-1), пошук ПС, ВДС-1, ВДС-2), 
балістичні (БВ-10), для огляду місця вибуху (ВВ-1). 

Серед новітніх засобів виявлення та вилучення слідів рук потрібно 
зазначити розробки компаній «Sirchie» (США), «Foster & Freeman» 
(Великобританія). Наприклад, серед традиційних засобів виявлення слідів 
рук потрібно відмітити розробку нових дрібнодисперсних дактилоскопічних 
порошків з рівномірним шаром нанесення, запропоновані американською 
фірмою «Sirchie». Порошки серії Volcano Latent Print Powders при 
застосуванні дають гарні результати, мають високу чутливість і здатність 
прилипати, гарні репродуктивні можливості, випускаються в різних 
колірних варіаціях, різними за м’якістю та щільністю. Дана фірма крім 
звичайних випускає також магнітні й флуоресціюючі дактилоскопічні 
порошки – Magnetic Latent Print Powders і Fluorescent Latent Print Powders 
відповідно, які виробляються в різних кольорових варіаціях та 
відрізняються високою якістю сумішей. Фірма «Sirchie» випускає і 
вузькоспеціальні порошки для певного типу поверхні: для клейких 
(ASP50D, ASP50L, Crystal violet), для вощених поверхонь (Sudan Black), 
багатобарвних і маслянистих поверхонь (Hi-Fi coin box/galvanic), а також 
порошки подвійної дії (Hi-Fi dual purpose latent print powder), що об’єднують 
у собі здатність до флуоресценції або зміни кольору, залежно від поверхні 
та мають властивості звичайних або магнітних порошків. Пензлі, що 
пропонуються даною фірмою, виготовлені на основі скловолоконних та 
натуральних (виготовлених з пір’я Марабу різних кольорів) матеріалів. 
Також цією фірмою пропонується ряд полімерних матеріалів для фіксації 
об’ємних слідів. Наприклад, зліпки слідів, залишених знаряддями зламу, 
можуть бути вилучені за допомогою сполук «DUROCAST». Вони 
застосовується для вилучення об’ємних слідів на металах, деревині, 
пластмасі та папері. Їх консистенція дозволяє знімати зліпки як з 
вертикальних, так і з горизонтальних поверхонь, а також не потребує 
застосування антиадгезівного реагенту для відділення зліпка від поверхні. 
Зліпки можуть бути вилучені навіть з бойка або затвора вогнепальної 
зброї. Компанія «Foster & Freeman» розробила компактну систему 
окурювання об’єктів на місці події парами цианоакрилату (за назвою 
«SUPERfume») для виявлення слідів пальців рук на великих поверхнях 
(приміщення, автомобіль та ін.) зі спеціальним тентом розміром 
6х3х2 метри. Даючи можливість окурювати житлові кімнати, офіси, гаражі, 
цей набір дозволяє виявляти та фіксувати відбитки пальців 
безпосередньо на місці події. Зникає необхідність доставляти громіздкі 
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речі в лабораторію [6, с. 353-354]. Можна зазначити, що технічні засоби на 
сьогодні розвиваються та вдосконалюються, але, на жаль, не всі з них 
поки що доступні для використання практичними підрозділами, що 
розслідують злочини. 

Підсумовуючи означене вище, можна зазначити, що на сьогодні 
існують окремі проблеми криміналістичного забезпечення 
розслідування кримінальних правопорушень. Однією з них є 
запровадження багаторівневої, фундаментальної підготовки 
інспекторів-криміналістів для слідчих підрозділів Національної поліції 
та судових експертів для Експертної служби МВС. Ця підготовка 
повинна здійснюватись на базі закладів вищої освіти системи МВС та 
відрізнятися навчальними програмами з урахуванням специфіки 
практичної діяльності зазначених суб’єктів. Інша проблема полягає в 
забезпеченні практичних підрозділів Національної поліції сучасними 
досягненнями науки і техніки. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
И. В. Пирог 

 
В статье рассматриваются актуальные на сегодня проблемы 

совершенствования криминалистического обеспечения досудебного 
следствия. Для эффективности любого вида человеческой деятельности, 
включая и деятельность по расследованию криминальных правонарушений, 
нужно соответствующее ее криминалистическое обеспечения. От 
качественного обеспечения досудебного расследования современными 
достижениями науки и техники, новыми методами выявления и изъятие 
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объектов, связанных с преступлением, в значительной мере зависит 
скорость расследования, полнота и качество собранных материалов 
криминального проведения.  

Под криминалистическим обеспечением доказывания на досудебном 
следствии подразумевают деятельность соответствующих субъектов по 
созданию необходимых условий для получения криминалистических знаний 
и использования криминалистической техники в деятельности субъектов 
процесса доказывания на досудебном следствии по собиранию, 
исследованию, проверке и оценке доказательств и использование их с целью 
решения задач расследования. Акцентируется внимание, что эффективность 
деятельности по криминалистическому обеспечению расследования зависит, 
во-первых, от субъектов процесса расследования, а именно от их знаний, 
умений и привычек по собиранию, исследованию и оценке доказательств с 
использованием средств криминалистической техники. Во-вторых, конечный 
результат обусловлен непосредственно наличием этой техники, 
соответствия ее современным требованиям научно-технического прогресса. 

Реформирование экспертных подразделов органов внутренних дел 
принесло как положительные результаты, так и привело к возникновению 
определенных проблем криминалистического обеспечения расследования 
криминальных правонарушений. Среди положительных моментов следует 
отметить разделение функций технико-криминалистического и судебно-
экспертного обеспечения расследования, которое оказывало содействие 
соблюдению принципа независимости судебной экспертизы. С другой 
стороны возникли проблемы кадрового обеспечения как подразделов 
НДЕКЦ, так и секторов технико-криминалистического обеспечения 
следственных отделов. Соответственно уровень криминалистической 
подготовки инспекторов-криминалистов следственных отделов 
Национальной полиции на сегодня остается довольно низким. 
Недостаточная квалификация инспекторов-криминалистов влияет на 
конечный результат, а именно качество расследования криминальных 
правонарушений. В статье предлагается внедрение многоуровневой, 
фундаментальной подготовки инспекторов-криминалистов для следственных 
подразделов Национальной полиции и судебных экспертов для Экспертной 
службы МВД. Эта подготовка должна осуществляться на базе учреждений 
высшего образования системы МВД и отличаться учебными программами с 
учетом специфики практической деятельности указанных субъектов.  

В статье также рассматриваются проблемы обеспечения расследования 
новейшими достижениями в области криминалистической техники. Делается 
акцент на недостаточном в этом отношении финансировании 
правоохранительных органов.  

 
WAYS TO IMPROVE THE FORENSIC SUPPORT OF PRE-TRIAL 

INVESTIGATION 
 

I. Pyrih 
 

The article deals with the current problems of improving the forensic support 
of pre-trial investigation. For the efficiency of any type of human activity, including 
criminal investigations is required appropriate forensic support. The speed of the 
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investigation, the completeness and quality of the materials collected in the 
criminal proceedings depend on the quality of the pre-trial investigation of modern 
advances in science and technology, new methods for detecting and extracting 
objects related to a crime. 

Under the forensic provision of evidence in the pre-trial investigation is the 
activities of the relevant actors to create the necessary conditions for obtaining 
forensic knowledge and the use of forensic technology in the activities of the 
subjects of the process of evidence in the pre-trial investigation on the collection, 
study, verification and evaluation of evidence and use them for the purpose 
solving the investigation tasks. Attention is drawn to the fact that the effectiveness 
of the activity of forensic provision of investigation depends, firstly, on the subjects 
of the investigation process, namely on their knowledge, abilities and skills in 
gathering, researching and evaluating evidence using the means of forensic 
technology. Secondly, the final result is due directly to the availability of this 
technology, its compliance with modern requirements of scientific and 
technological progress. 

The reform of the expert subdivisions of the law enforcement agencies 
brought both positive results and led to the emergence of certain problems of 
forensic provision of investigation of criminal offenses. Among the positive 
aspects, it should be noted the separation of the functions of forensic and forensic 
support of the investigation, which assisted in observing the principle of 
independence of forensic examination. On the other hand there were problems of 
staffing both in the subdivisions of the State Resaerch Forensic Center and the 
sectors of technical and forensic provision of investigation departments. 
Accordingly, the level of forensic training of forensic inspectors of the investigation 
departments of the National Police is still rather low for today. Insufficient 
qualification of forensic inspectors affects the final result, namely, the quality of the 
investigation of criminal offenses. The article proposes the introduction of a 
multilevel, fundamental training of criminological inspectors for the investigation 
units of the National Police and forensic experts for the Expert Service of the 
Ministry of Internal Affairs. This training should be carried out on the basis of 
institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs and different 
educational programs, taking into account the specifics of the practical activities of 
these subjects.  

The article also deals with the problems of ensuring the investigation of the 
latest advances in the field of forensic technology. The emphasis is placed on 
insufficient funding of law enforcement agencies in this regard. 
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ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ: 
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ЗАКОНОДАВЧОГО УНОРМУВАННЯ 

 
Висновки експертів є одним із процесуальних джерел доказів, 

передбачених у чинному КПК, при цьому для їх отримання сторони 
кримінального провадження у різні періоди наділялися відмінними 
повноваженнями, реалізація яких теж диференціювалася. Сьогодення 
продукує нові виклики для цієї діяльності, а законодавець не завжди вчасно 
реагує на таку динаміку.  

Ключові слова: судова експертиза, висновок експерта, кримінальне 
провадження, слідчий, експерт, прокурор, джерела доказів. 

 
 
КПК 1960 року у главі 18 визначав порядок проведення 

експертизи та унормовував положення про те, що при необхідності 
проведення експертизи слідчий складав мотивовану постанову 
(частина 2 статті 196). Щодо такої діяльності за слідчим законодавець 
закріплював обов’язок ознайомити обвинуваченого з постановою про 
призначення експертизи і роз’яснити йому його права, встановлені 
тогочасною статтею 197 КПК, про що слідчим складався протокол з 
додержанням загальних вимог до протоколів слідчих дій, визначених 
у статті 85 КПК 1960 року. Постанова про призначення судово-
психіатричної експертизи не оголошувалася обвинуваченому в тих 
випадках, коли його психічний стан робив це неможливим. У 
випадках, коли експертиза призначалася до притягнення особи як 
обвинуваченого, означені правила застосовувалися до підозрюваного 
у вчиненні злочину [1, Ст.196,197].  

Такий механізм був відпрацьований десятиліттями, видавався 
досить зрозумілим і, як на мене, сприяв виконанню завдань 
кримінального судочинства. При цьому у наукових колах точилися 
дискусії щодо удосконалення порядку проведення експертиз, який би 
був ще більш раціональним для розкриття і розслідування злочинів.  

Однак із вступом в дію КПК 2012 року ситуація із призначенням 
експертиз не лише не покращилася, а, як на мене, на законодавчому 
рівні ускладнилася. Варто із даного приводу навести коментарі 
знаних процесуалістів про те, що судово-правова реформа в Україні 
розпочалася і досі здійснюється без її виваженої концепції та чіткої 
доктринальної моделі процесуальної форми здійснення правосуддя. 
До того ж, поспішні й часто безсистемні реформаторські дії знизили 
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якість кримінального процесуального закону, заполонили його 
суперечливими концептами і юридичними фікціями [2, с. 6; 3, с. 3–4].. 

У своїй первинній редакції в чинному КПК частина 1 статті 242 КПК 
передбачала, що експертиза проводиться експертом за зверненням 
сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді 
чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для 
кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не 
допускалося (як і не допускається на сьогоднішній день) проведення 
експертизи для з’ясування питань права. Згідно із частиною 3 статті 242 
КПК лише примусове залучення особи для проведення медичної або 
психіатричної експертизи здійснювалося (та продовжує здійснюватися) 
за ухвалою слідчого судді, суду [4, Ст. 242].  

У наукових публікаціях мною та іншими науковцями вже 
неодноразово зверталася увага на те, що змін потребували первинні 
редакції статей 242 – 244 КПК 2012 року та інші статті, адже 
відсутність прямої вказівки законодавця на вид процесуального 
документу слідчого, яким призначалася експертиза створював на 
практиці непорозуміння, особливо в перші місяці дії КПК 2012 року. 
Слідчі продовжували виносити постанови, але вже у так званому 
порядку статті 110 КПК.  

Існували і проблеми щодо звернення іншої сторони кримінального 
провадження, адже його форма теж не мала однозначного розуміння. 
Для прикладу, варто звернутися до вже наявних наукових 
напрацювань щодо вирішення цієї проблематики, коли дослідники 
констатували проблеми також із залученням експерта стороною 
захисту, якій вперше у КПК 2012 року надавалося право самостійно 
залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, 
у тому числі обов’язкової. Серед прогалин дослідники визначають 
відсутність у КПК вказівки на документ, який є підставою для 
проведення експертизи (доручення, заява, адвокатський запит тощо) і 
повинен містити інформацію (і яку саме) про особу, яка залучається у 
якості експерта, питання, що ставляться експерту, перелік матеріалів 
(зразків, документів), що надаються для дослідження, попередження 
про кримінальну відповідальність експерта тощо [5, с. 9; 6, с.128].  

Дослідниками констатовано, що практично через рік з моменту вступу 
в дію КПК 2012 року, були внесені зміни і доповнення до Інструкції про 
призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, 
згідно яких для залучення експерта адвокат складав документ про 
залучення експерта, в якому обов’язково зазначав, перелік питань, 
поставлених експерту, а також об’єкти, що підлягають дослідженню. Так 
як у первинній редакції частини 2 статті 243 чинного КПК залучення 
експерта стороною захисту здійснювалося на договірних умовах, то після 
письмового звернення адвоката з експертною установою ним укладався 
договір [7, с. 224–226]. Як на мене, то звичайно відомче унормування 
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означених позицій не варто було б вважати достатнім, однак у «симбіозі» 
із положеннями КПК нормативне вирішення означеної проблеми все ж 
таки існувало. 

До чинного КПК корективи із приводу проведення експертиз були 
внесені у травні 2014 року, зокрема, частину другу статті 242, яку 
було доповнено пунктом 6, згідно із Законом 1261-VII від 13.05.2014 
та визначено, що слідчий або прокурор зобов’язані звернутися до 
експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру 
матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, 
заподіяної кримінальним правопорушенням. 

Суттєво змінено порядок проведення експертизи Законом  
№ 2147-VIII від 03.10.2017, який є чинним на сьогоднішній день. Так, 
експертиза проводиться експертною установою, експертом або 
експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за 
клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для 
з’ясування обставин, що мають значення для кримінального 
провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається 
проведення експертизи для з’ясування питань права (частина 1 статті 
242 КПК). 

Експерт залучається за наявності підстав для проведення 
експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за 
клопотанням сторони кримінального провадження (стаття 243 КПК) 
[8]. Інші частини із статті 243 КПК виключено.  

Чи варто вважати такі законодавчі формулювання 
прогресивними? Думки як науковців, так і практиків є різноманітними, 
як на мене, то ці зміни і доповнення містять більше деструктиву, аніж 
позитиву чи користі, так як по порядку призначення експертиз 
залишається невирішеними ряд гострих питань, на що також була 
звернута увага у висновку Головного науково-експертного управління 
Апарату Верховної Ради України, що є досить потужним сигналом. 
Більше того, вже не лише науковці, а й фахівці Головного науково-
експертного управління Апарату Верховної Ради України б’ють на 
сполох, що, окрім порядку застосування окремих заходів 
забезпечення кримінального провадження, в результаті прийняття 
Закону України № 2147-VIII шкідливі за своїм змістом зміни внесені 
також і до норм про порядок призначення та проведення експертизи в 
межах відповідного кримінального провадження (зміни до статей 242–
244 КПК). Означені законодавчі новели створюють реальні умови для 
втрати предметів, знарядь, слідів злочину, а також унеможливлюють 
здійснення повного, своєчасного та об’єктивного досудового 
розслідування значної кількості злочинів [9]. 

Вважаю, що не логічно позбавляти слідчого, який здійснює 
досудове розслідування чи прокурора повноважень щодо 
призначення експертизи. Варто погодитися із даного приводу з 
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позицією, що ці зміни до КПК погіршили позиції потерпілого і 
покращили позиції злочинців. Тепер буде ще складніше розслідувати 
злочини і доводити вину. Закон дає слідчому судді чи суду п’ять днів 
на розгляд цього клопотання. Що протягом усього цього часу повинна 
робити жертва зґвалтування? Чи всі сліди злочину залишаться на і в 
тілі потерпілої особи? Логічно, що ні, бо є такі природні процеси, які 
знищують певні сліди статевих злочинів. Окрім того, жертва 
потребуватиме лікування. А яку інформацію дасть експертиза після 
лікування? Окрім того, нова процедура забирає час для швидкого 
розслідування будь-якого злочину, що потребує призначення 
експертизи [10].  

Думаю в свій час варто було б дослухатися до рекомендацій 
експертів, окремих науковців, фахівців Національного 
антикорупційного бюро України, ГПУ та інших фахівців про 
доцільність ветування президентом ухвалених змін до Кримінального 
процесуального кодексу, так як депутати пакетом ухвалили десятки 
непідтриманих раніше поправок без обговорення [11]. 

Сьогодні триває «законодавча дуель» із внесеними новаціями, 
частину прогалин та колізій вже усунуто на законодавчому рівні, 
шляхом прийняття нових законів, але інша частина продовжує діяти 
та гальмувати процес розкриття та розслідування злочинів, 
притягнення винних до відповідальності.  

Із даного приводу вартим уваги є проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення 
здійснення судово-експертної діяльності» від 04.05.2018 № 8336. 
Проектом Закону пропонується внести зміни до статей 65 («Свідок»), 
69 («Експерт»), 95 («Показання»), 99 («Документи»), 102 («Зміст 
висновку експерта»), 242 («Підстави проведення експертизи»), 243 
(«Порядок залучення експерта»), 244 («Розгляд слідчим суддею 
клопотання про проведення експертизи»), 332 («Проведення 
експертизи за ухвалою суду») КПК, доповнити КПК статтею 102-1 
(«Письмові роз’яснення висновку експерта»). Проектом вносяться 
зміни до статей 343, 347 Кримінального кодексу України, 185-4 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 17, 19 
Закону України «Про судову експертизу». Крім того, Закон України 
«Про судову експертизу» пропонується доповнити статтею 9-1 
«Єдиний державний реєстр судових експертиз та експертних 
досліджень». 

Зокрема, передбачено такі зміни: 
– до Кримінального кодексу України, передбачивши 

кримінальну відповідальність за втручання в діяльність судового 
експерта з метою перешкодити здійсненню ним судово-експертної 
діяльності, а також відповідальність за умисне знищення або 
пошкодження майна, що належить судовому експерту; 
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– до Кримінального процесуального кодексу України, 
передбачивши можливість здійснювати допит експерта лише на 
стадії судового розгляду, а також запровадивши можливість слідчого, 
прокурора отримувати письмові роз’яснення висновку експерта; 

– до Кримінального процесуального кодексу України, передбачивши 
можливість сторонам кримінального провадження самостійно залучати 
експертів (в т.ч. на договірних умовах), за виключенням обов’язку сторони 
обвинувачення звертатися з клопотанням про проведення експертизи до 
слідчого судді у разі необхідності проведення почеркознавчої експертизи, 
лінгвістичної експертизи мовлення, експертизи відео-, звукозапису, 
економічної експертизи, товарознавчої експертизи (якщо вартість об’єкта 
товарознавчої експертизи в 200 і більше разів перевищує розмір 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб), психіатричної експертизи; 

– до Закону України «Про судову експертизу», передбачивши 
запровадження Єдиного державного реєстру судових експертиз та 
експертних досліджень [12].  

Його автори, серед яких Антон Геращенко та Дмитро 
Білоцерковець, небезпідставно вважають, що виключно судовий 
порядок призначення експертиз у кримінальних провадженнях є 
запорукою надмірного навантаження слідчих суддів, що може 
потягнути за собою неефективність досудового розслідування в 
цілому, так як прийдеться призначати щорічно близько 800 тис. 
експертиз, що паралізує судову систему та досудове розслідування. 
Тому варто повернутися до первинного порядку призначення 
експертиз за КПК 2012 року [13]. Слід підтримати таку точку зору, 
адже описані вище катастрофічні результати грядуть зовсім близько.  

Не дивлячись на все вище викладене, комплексну мету вказаного 
законопроекту – посилення гарантій незалежності судового експерта 
та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності, 
а також поновлення можливості призначення експертизи в 
кримінальних провадженнях органами досудового розслідування 
самостійно [14], станом на сьогоднішній день його в порядок денний 
не включено.  

У висновку Головного науково-експертного управління Апарату 
Верховної Ради України (далі по тексту – Управління) наведено 
наступні аргументи: 

1. У законопроекті пропонується виключити норму, яка 
передбачає адміністративну відповідальність експерта за злісне 
ухилення від явки до органів досудового розслідування чи прокурора 
під час досудового розслідування. Натомість встановлюється 
кримінальна відповідальність за втручання в діяльність, а також 
умисне знищення або пошкодження майна судового експерта (зміни 
до статей 343, 347 КК). 
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Згідно з частиною першою статті 91 Регламенту Верховної Ради 
України законопроект, проект іншого акта вноситься на реєстрацію 
разом з пояснювальною запискою, яка має містити: 1) обґрунтування 
необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його 
положень та місця в системі законодавства; 2) обґрунтування 
очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків 
застосування закону після його прийняття; 3) інші відомості, необхідні 
для розгляду законопроекту. На порушення вимог наведеної норми 
пояснювальна записка до проекту не містить обґрунтування 
запропонованих змін до КК та КУпАП. 

2. В частині п’ятій статті 65 КПК в редакції проекту 
встановлюється, що не можуть бути допитані як свідки під час 
досудового розслідування експерти з приводу наданих ними 
висновків. У разі необхідності експертом можуть надаватися 
роз’яснення висновку на письмовий запит слідчого, прокурора на 
стадії досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 
102-1 КПК. Наведена норма є диспозитивною, тобто передбачає, що 
надання роз’яснень висновку є правом, а не обов’язком експерта. 
Натомість частина друга статті 102-1 КПК в редакції проекту в 
імперативній формі зазначає, що роз’яснення висновку експерта за 
результатами розгляду письмового запиту слідчого, прокурора 
надається письмово протягом десяти днів з дня його отримання 
державною спеціалізованою установою. Таким чином, норми статей 
65, 102-1 КПК в редакції проекту підлягають узгодженню в частині 
визначення, є надання роз’яснення експертом висновку його правом 
чи обов’язком. 

Звернута увага на те, що необхідність внесення запропонованих 
змін пояснюється наявністю непоодиноких випадків зловживання 
правом на допит експерта з боку слідства під час досудового 
розслідування. Разом з тим, в пояснювальній записці до проекту 
відсутні будь-які дані, що свідчили б про обґрунтованість цих 
тверджень.  

3. У законопроекті пропонується встановити, що експертиза 
проводиться експертом за зверненням сторони кримінального 
провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для 
з’ясування обставин, що мають значення для кримінального 
провадження, необхідні спеціальні знання. При цьому слідчий або 
прокурор зобов’язаний звернутися виключно до державної 
спеціалізованої установи для проведення експертизи щодо: 1) 
встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру 
тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за 
наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, 
обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно 
для вирішення питання про можливість притягнення її до 
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кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо 
отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої 
особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених 
статтею 155 Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру 
матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, 
заподіяної кримінальним правопорушенням (частини перша, друга 
статті 242 КПК в редакції проекту). Сторона обвинувачення залучає 
експерта державної спеціалізованої установи за наявності підстав 
для проведення експертизи, у тому числі за клопотанням сторони 
захисту чи потерпілого. Сторона захисту має право самостійно 
залучати експерта державної спеціалізованої установи на договірних 
умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової. 
Експерт державної спеціалізованої установи може бути залучений 
слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та в 
порядку, передбачених статтею 244 КПК (частини перша-третя статті 
243 КПК в редакції проекту). У разі відмови слідчого, прокурора в 
задоволенні клопотання сторони захисту про залучення експерта 
особа, що заявила відповідне клопотання, має право звернутися з 
клопотанням про залучення експерта до слідчого судді (частина 
перша статті 244 КПК в редакції проекту). 

Фахівцями Управління вірно зауважено, що за змістом частини 
другої статті 242 КПК вимога щодо необхідності залучення для 
проведення судової експертизи виключно державної спеціалізованої 
установи поширюється лише на види експертиз, визначені в частині 
другій статті 242 КПК. Разом з тим, зі змісту статей 243, 244 КПК 
вбачається, що ця вимога поширюється на усі види експертиз в 
рамках кримінального провадження. Однак це суперечить Закону 
України «Про судову експертизу», відповідно до частини першої 
статті 7 якого судово-експертну діяльність у кримінальному 
провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших 
випадках – також судові експерти, які не є працівниками зазначених 
установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у 
порядку та на умовах, визначених цим Законом. Зміни до цієї статті у 
проекті не пропонуються. 

Запропоновані проектом в цій частині норми обмежують право 
сторін кримінального провадження та суду обирати експерта, якому 
буде доручено проведення судової експертизи. Обмеження цього 
права є нераціональним і не сприятиме досягненню цілей 
кримінального судочинства.  

4. Прийняття запропонованих у проекті змін зумовить 
перевантаження державних спеціалізованих установ, що значно 
збільшить тривалість проведення судових експертиз. Як наслідок, 
вірогідним є вимушене порушення строків проведення досудового 
розслідування, визначених в статті 219 КПК. 
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При цьому, у проекті не пропонуються шляхи подолання 
відповідної проблеми.  

5. У законопроекті пропонується доповнити Закон України «Про 
судову експертизу» статтею 9-1 «Єдиний державний реєстр судових 
експертиз та експертних досліджень», в абзаці 1 частини першої якої 
зазначається, що відомості про призначені судові експертизи та 
експертні дослідження вносяться суб’єктами судово-експертної 
діяльності, визначеними статтею 7 цього Закону, до Єдиного 
державного реєстру судових експертиз та експертних досліджень, 
володільцем якого є Міністерство юстиції України. Фахівці Управління 
звернули увагу на відсутність обґрунтування відповідних положень в 
пояснювальній записці до проекту, що є порушенням вимог пункту 1 
частини першої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. Відтак, 
виникає питання про доцільність створення відповідного реєстру. 
Крім того, незрозумілою є його роль в процесі здійснення судових 
експертиз (зокрема, неясно, чи є цей реєстр лише допоміжним 
елементом, а чи «відправною точкою», оскільки без внесення до 
нього відомостей проведення судової експертизи стане неможливим). 

З огляду на викладене фахівці Управління резюмували, що 
законопроект потребує суттєвого додаткового опрацювання [15]. 

Віриться, що встановлені недоліки буде усунуто найближчим часом і 
після доопрацювання проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності 
судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-
експертної діяльності», пройшовши всі встановлені етапи та процедури, 
набуде статусу Закону України, адже в ньому закладена вірна та корисна 
для належного виконання завдань кримінального провадження ідея. Цим 
самим буде усунуто цілу низку проблем у практичній діяльності з 
розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. 
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до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій 
незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення 
судово-експертної діяльності» [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63960. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: 
СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО НОРМИРОВАНИЯ 

 
И. В. Басистая 

 
Выводы экспертов являются одним из процессуальных источников 

доказательств, предусмотренных в действующем УПК, при этом для их 
получения стороны уголовного производства в разные периоды наделялись 
различными возможностями, реализация которых тоже 
дифференцировалась. Настоящее продуцирует новые вызовы для этой 
деятельности, а законодатель не всегда вовремя реагирует на такую 
динамику. 

Существующий на сегодняшний день исключительно судебный порядок 
назначения экспертиз по уголовным производствам является в целом 
чрезмерной нагрузкой для судебной системы, что может повлечь за собой 
неэффективность предварительного расследования в целом, так как 
придется назначать ежегодно около 800 тыс. экспертиз, что парализует 
судебную систему и досудебное расследование. Поэтому стоит вернуться к 
первоначальному порядку назначения экспертиз по УПК 2012 года. 

 
CONDUCTING EXAMINATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS: CURRENT 

REALITIES OF LEGISLATIVE UNDERSTANDING 
 

I. Basysta 
 

Expert’s conclusions are one of the procedural sources of evidence provided 
by the current CPC, while for their receipt, the parties to the criminal proceedings 
in different periods were given excellent powers, the implementation of which also 
differentiated. Nowadays it produces new challenges for this activity, and the 
legislator does not always respond in a timely manner to such a dynamics. 

Existing to date, the exclusively judicial procedure for the appointment of 
examinations in criminal proceedings is a guarantee of an excessive burden on 
investigative judges, which may entail the ineffectiveness of the pre-trial 
investigation as a whole, since it will be necessary to appoint annually about 800 
thousand examinations that paralyze the judicial system and pre-trial investigation. 
Therefore, it is worth returning to the original order of appointment of examinations 
for the CPС in 2012. 
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ТАКТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗНЯТТЯ 

ІНФОРМАЦІЇ З 
ТРАНСПОРТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

 
Зняття інформації із транспортних телекомунікаційних мереж – складна 

негласна слідча (розшукова) дія, що складається з сукупності пошуково-
пізнавальних, технічних та посвідчувальних прийомів, в якій важливе значення 
має тактичний аспект. Слідчий послідовно вирішує ряд тактичних завдань: 
встановлює ідентифікаційні ознаки особи або обладнання, визначає виконавців, 
попередньо знайомиться із отриманою інформацією і відбирає важливу для 
розслідування, за необхідності залучає спеціалістів, оцінює результати слідчої 
дії. Отримані носії інформації можуть бути піддані судово-експертному 
дослідженню для отримання нових доказів. 

Ключові слова: телекомунікаційні мережі, ідентифікаційні ознаки, 
інформація. 

 
 
Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж – 

один із найефективніших способів отримання відомостей, якими 
обмінюються особи, що мають причетність до злочину (ст. 263 КПК 
України). Зазначеній дії присвячені дослідження українських та 
зарубіжних криміналістів і процесуалістів, до яких слід віднести праці 
М. В. Багрія, В. І. Галагана, Є. А. Долі, Є. С. Дубоносова, 
А. В. Земськової, Л. І. Івченка, А. В. Іщенка, Е. Ф. Іскендерова,  
С. В. Лаврухіна, Н. Г. Лопухіної, Є. Д. Лук’янчикова, В. В. Луцика,  
Д. Й. Никифорчука, М. А. Погорецького, К. І. Попова, М. А. Самбора, 
В. А. Семенцова, Д. Б. Сергєєвої, І. В. Сервецького, Є. Д. Скулиша, 
В. М. Тертишника, В. Г. Уварова, К. О. Чаплинського, М. Є. Шумила та ін.  

В літературі стосовно зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж» обговорюються, в основному, проблеми 
процесуального врегулювання процедури проведення та 
використання отриманих результатів як доказів у кримінальному 
проваджені. Тактична сторона цієї негласної слідчої (розшукової) дії 
правниками не розглядалась. Тому метою статті є висвітлення 
проблемних питань тактики зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж. 
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Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж – 
складна за змістом, довгострокова за часом, численна за кількістю 
учасників (слідчий, працівник оперативного підрозділу, технічний 
виконавець) негласна слідча (розшукова) дія, що складається з 
сукупності пошуково-пізнавальних, технічних та посвідчувальних 
прийомів, в якій можна виділити процесуальний, організаційний, 
тактичний й технічний аспекти. Основними процесуальними умовами 
вказаної негласної слідчої (розшукової) дії є проведення: під час 
розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів; за ухвалою 
слідчого судді; уповноваженими підрозділами органів внутрішніх 
справ та органів безпеки; за дорученням слідчого, погодженого з 
прокурором (ст. ст. 40, 41, 246, 252, 263 КПК України). Технічна 
складова включає зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж, яке поділяється на: 1) контроль за 
телефонними розмовами, що полягає у негласному проведенні із 
застосуванням відповідних технічних засобів, зокрема встановлених 
на телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації 
змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, 
факсимільний зв’язок, модемний зв’язок тощо), які передаються 
телефонним каналом зв’язку, що контролюється; 2) зняття 
інформації з каналів зв’язку, що полягає у негласному одержанні, 
перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, зокрема 
встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у 
відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами 
зв’язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що 
контролюються [1, п. 1.11.5.1]. Під каналом зв’язку розуміється 
технічний канал зв’язку, що забезпечує опосередковану передачу 
інформації між кореспондентами. 

В межах процесуальних вимог слідчий планує та здійснює послідовні 
організаційно-тактичні заходи. Спочатку аналізуються матеріали 
кримінального провадження з метою визначення доцільності і 
можливості зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 
для встановлення обставин, які мають значення для кримінального 
провадження. Фактичною підставою проведення цієї дії є можливість 
отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами 
можуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину або 
встановлення осіб, які його вчинили [2, с. 211]. На наш погляд, існує 
декілька типових слідчих ситуації, які викликають необхідність зняття 
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: 

– підозрюваний може зв’язуватися із своїми спільниками, 
іншими особами; 

– потерпілому передбачається надіслання повідомлення від 
злочинця або в роботу його комп’ютера можливе несанкціоноване 
втручання; 
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– з певною особою (родичі, знайомі, співучасники злочину) 
може зв’язатися підозрюваний, який знаходиться у розшуку; 

– відомі телефонний номер, електронна пошта чи інші 
параметри адресата, але особа, яка користується каналом зв’язку, не 
встановлена.  

Прийнявши рішення про проведення слідчої дії, слідчий 
приступає до планування та здійснення забезпечувальних заходів. 
Так, необхідно «ідентифікувати абонента спостереження, транспорт-
ну телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання, на якому може 
здійснюватися втручання у приватне спілкування» (ч. 2. ст. 263 КПК 
України). Слід встановити особливості спілкування особи, яка 
становить інтерес в досудовому розслідуванні, зокрема кількість 
абонентських номерів, які використовує особа. Важливим є точне 
встановлення адреси, номеру та інших ідентифікаційних ознак, які 
дозволять унікально ідентифікувати абонента спостереження, 
транспортну телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання, на 
якому може здійснюватися втручання у приватне спілкування. З цією 
метою слідчим проводяться слідчі (розшукові) дії або надається 
доручення про проведення таких дій оперативному підрозділу (ст. ст. 
40, 41 КПК України).  

Для з’ясування доцільності зняття інформації аналізується 
діяльність особи (групи осіб), що становить інтерес, зважаючи на її 
особисті якості, погляди, манеру поведінки, способи комунікації тощо. 
У випадках якщо в поле зору слідчого або оперативного працівника 
потрапляє організоване злочинне угруповання, спочатку визначають 
способи зв’язку, якими користуються спільники, канали передавання 
та способи отримання інформації. Потрібно враховувати, що особа 
може бути не єдиним користувачем телекомунікаційної мережі 
(абонентського номеру), наприклад, при колективному користуванні 
здійснюється зняття інформації вибірково, лише відносно осіб, що 
становлять інтерес. Очевидно, що недостатнє вивчення особи, щодо 
якої здійснюється негласна слідча (розшукова) дія, може привести до 
негативного результату. 

Наступним завданням є визначення уповноважених підрозділів та 
органів, з якими необхідно буде взаємодіяти під час проведення 
слідчої дії. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 
мереж здійснюється лише спеціально уповноваженими оперативними 
підрозділами органів внутрішніх справ та органів безпеки (ч. 4 ст. 263 
КПК України) із обов’язковим залученням ресурсів та працівників 
відповідних підприємств (установ), що надають послуги зв’язку, які в 
установленому законом порядку з метою вирішення завдань 
кримінального провадження, зобов’язані надавати органам 
досудового розслідування відомості про з’єднання абонентів 
телекомунікаційний каналів та мереж без розкриття змісту 
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повідомлень (інтернет-провайдери, оператори мобільного зв’язку 
тощо) [3, ч. 2 ст. 39]. 

Отримавши необхідні дані, слідчий за погодженням з 
прокурором складає клопотання до слідчого судді на отримання 
дозволу на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 
мереж, та готує відповідні супроводжувальні матеріали. У 
виняткових випадках, пов’язаних з рятуванням життя людей та 
запобіганням вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, 
процесуальний закон допускає можливість почати проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії до отримання дозволу суду. При 
цьому, прокурор зобов’язаний невідкладно звернутися з 
відповідним клопотанням до слідчого судді, однак якщо останній 
не дасть дозволу, то розпочата негласно слідча (розшукова) дія 
зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 
повинна бути негайно припинена, а отримана інформація – 
знищена (ст. 250 КПК України). 

Після отримання ухвали слідчого судді на зняття інформації з 
транспортних телекомунікаційних мереж, слідчий направляє її разом 
з дорученням та іншими матеріалами кримінального провадження 
(довідки, виписки щодо належності каналу зв’язку конкретній особі; 
відомості щодо оператора телекомунікації; інші ознаки, які 
ідентифікують кінцеве обладнання тощо) уповноваженому 
оперативному підрозділу для проведення даної негласної слідчої 
(розшукової) дії. 

В літературі зазначається, що слідчий ознайомлюється з 
інформацією, здобутою під час зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж тільки після завершення негласної слідчої 
(розшукової) дії [4, с. 149]. Практика виробила іншу процедуру, яка не 
суперечить закону, але оптимізує проведення слідчої дії. В дорученні 
вказується про надання можливості періодично ознайомлюватися 
слідчому або іншій зазначеній особі з інформацією, яка отримується 
протягом строку дії дозволу на проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії. Використання вказаного прийому має позитивні 
наслідки. 

По-перше, оскільки лише слідчий (працівник оперативного 
підрозділу), обізнаний у матеріалах кримінального провадження, 
розуміє справжній зміст розмов або інших повідомлень між 
кореспондентами, то регулярне ознайомлення з інформацією 
дозволяє вибирати із загального потоку лише ті відомості, які мають 
значення для розслідування. Накопичена протягом строку 
проведення негласної слідчої (розшукової) дії корисна інформація в 
компактному викладі в подальшому викладається в протоколі. Отже, 
до протоколу даної дії будуть внесені лише ті фрагменти спілкування, 
які містять важливі для кримінального провадження дані. 
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По-друге, своєчасне отримання інформації ще до моменту 
остаточного складання протоколу дає можливість слідчому негайно 
прийняти заходи з протидії злочину, який вчинюється або готується, 
провести інші гласні або негласні слідчі (розшукові) дії. Крім того, 
попередній аналіз інформації дає можливість отримати відомості про 
можливі носії доказової інформації та їх місцезнаходження (схованки, 
місця поховання трупа, особи, які мають необхідні відомості тощо); а 
також про характерні риси цих носіїв інформації (наприклад, про 
зв’язки підозрюваних, їх взаємовідношення з іншими особами і т.п.); 
про можливу поведінку учасників процесу на допитах; про ті дані, які 
можуть бути отримані шляхом дослідження тих чи інших носіїв. Такі 
відомості сприяють правильному вибору тактичних і технічних заходів 
пошуку та дослідження нових доказів, а також сприяють оцінці вже 
отриманих даних. На відміну від доказової, така попередня 
інформація має орієнтуючий характер. 

Виконання ухвали слідчого судді проводиться у два етапи: 
спочатку технічним виконавцем, потім – оперативним співробітником 
або слідчим під час дослідження знятої інформації. Вивчення змісту 
інформації відбувається, здебільшого, шляхом перегляду або 
прослуховування інформації, зафіксованої на носіях. Під час 
ознайомлення з інформацією, знятою з транспортних 
телекомунікаційних мереж, можуть виникнути ситуації, що вимагають 
додаткових тактичних рішень слідчого. Це стосується розмов та 
повідомлень, зміст яких доступний лише певним фахівцям. 
Розповсюдженим випадком є використання особами під час 
спілкування іноземної мови. Цілком очевидно, що без залучення 
перекладача інформація буде незрозумілою. В. В. Коваленко, вказує 
на необхідність в певних випадках залучення спеціалістів під час 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій [4, с. 196–219]. Щодо 
повідомлень, які передаються телекомунікаційними мережами, то 
вони можуть містити інформацію фінансово-економічного, 
військового, технічного та іншого характеру, зрозуміти яку здатний 
фахівець у відповідній галузі. З урахуванням того, що методи 
проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії не підлягають 
розголошенню, використання допомоги спеціаліста, на наш погляд, 
має відбуватися у формі усної консультації за окремими 
фрагментами знятої інформації без надання її в повному обсязі. 

Після завершення строку дії ухвали слідчого судді складається 
протокол про проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії, 
якій з додатками направляється слідчому для оцінки отриманих 
результатів. До протоколу долучатись додатки – носії, які містять 
аудіозаписи (до них, як правило, додається паперові роздруківки записів 
переговорів), відеозаписи, фотографії, схеми, комп’ютерну інформацію та 
відомості, які пояснюють зміст протоколу [1, п. 7.7]. Змістовна сторона цих 
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носіїв полягає у засвідченні рухів, поведінки злочинців, конкретних подій, 
розмов або містить зображення документів чи повідомлень, що 
транслювались засобами зв’язку. Ми згодні із Д. Сергєєвою, що вказані 
додатки є первинними носіями знятої з телекомунікаційних мереж 
інформації, оскільки безпосередньо відбивають процес приватного 
спілкування. Магнітні носії є первинним джерелом доказової інформації – 
речовими доказами, а протокол – похідним документом від аудіозапису  
[2, с. 212–213]. Протокол слідчої дії, як похідне джерело інформації, 
повинен словесно відтворювати фактичні дані в тому їх складі і змісті, в 
якому вони були встановлені в ході зняття інформації, тобто констатувати 
безпосередньо встановлені в ході слідчої дії обставини [6, с. 34].  

Під час оцінки слідчий встановлює: а) допустимість та належність 
отриманих під час проведення зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж доказів, які самостійно або в сукупності з 
іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування 
обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили 
б) значення отриманої інформації щодо розслідуваного злочину та 
вибір способів її використання у подальшому розслідуванні. 

Реалізація матеріалів технічного документування телефонних 
розмов у кримінальному судочинстві України, на думку  
В. Г. Уварова, здійснюється за певних умов. По-перше, реалізації 
підлягає тільки інформація, зафіксована під час здійснення зняття 
інформації з технічного каналу зв’язку, проведеного на законних 
підставах. По-друге, реалізовуватись і використовуватись для 
доказування має лише достовірна інформація, здобута без 
недопустимого обмеження прав і свобод людини [7, с. 123]. 

Аналогові та цифрові носії інформації можуть бути досліджені 
для встановлення інших доказових фактів з використанням 
спеціальних знань у формі судової експертизи. Так, ототожнити 
особу, яка брала участь у спілкуванні, можливо за фізичними 
параметрами голосу при проведенні експертизи відео- звукозапису, 
за лінгвістичними ознаками усного мовлення – лінгвістичною 
експертизою мовлення, а за ознаками зовнішності – портретною 
експертизою. [8]. Особливе значення набуває комп’ютерна та 
телекомунікаційна експертизи, за допомогою яких встановлюється 
інформація у файлі, закритим невідомим паролем; факт 
несанкціонованого доступу до мережі; адреса користувача, з якої 
надіслано повідомлення до особи, в приватне спілкування якої 
здійснено втручання, та ін. [9, с. 72–74]. Отримана інформація може 
стати вихідними даними для проведення економічних, військових та 
інших судових експертиз. 

Практика свідчить, що інформація, знята з транспортних теле-
комунікаційних мереж, дозволяє одержати достовірні дані не тільки 
про осіб, причетних до вчиненого злочину, але й про можливих свідків 
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протиправної події, потерпілих, про місця приховування знарядь 
злочину, предметів і документів, що містять інформацію про перебіг 
злочинних дій, невстановлені зв’язки підозрюваних осіб тощо. За 
допомогою зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 
мереж нерідко встановлюються особи, які зникли безвісти, місця 
переховування осіб, які знаходяться в розшуку, їх озброєність та інші 
дані, що можуть сприяти або, навпаки, перешкоджати їх затриманню. 
Матеріали, одержані в результаті зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж, дають можливість слідчому або за його 
дорученням оперативному підрозділу більш кваліфіковано проводити 
інші слідчі (розшукові) дії, ефективно реалізовувати оперативно-
розшукову інформацію, створювати умови для проведення обшуку та 
інших слідчих дій [4, с. 151]. 

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж з огляду на 
бурхливий розвиток засобів зв’язку та інформаційних технологій є, 
на нашу думку, одним із найбільш перспективних засобів розкриття і 
розслідування злочинів, здобуття і перевірки доказів. Отримання 
відповідних доказів є досить дієвий, а деколи і єдино можливий 
процесуальний спосіб, який вимагає неухильного дотримання 
процесуальних вимог і ретельно продуманої тактики проведення. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННІЕ ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 

ИНФОРМАЦИИ С ТРАНСПОРТНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  
 

М. Г. Щербаковский 
В. А. Коршенко 

 
Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей – 

один из самых эффективных способов получения сведений, которыми 
обмениваются лица, имеющие отношение к преступлению. Указанное 
негласное следственное (розыскное) действие в котором можно выделить 
процессуальный, организационный, тактический и технический аспекты 
состоит из совокупности поисково-познавательных, технических и 
удостоверяющих приемов. Существует несколько типичных следственных 
ситуаций, которые вызывают необходимость снятия информации с 
транспортных телекоммуникационных сетей: подозреваемый может 
связываться со своими сообщниками, другими лицами; потерпевший может 
получать сообщения от преступника; в работу компьютера потерпевшего 
возможно несанкционированное вмешательство; с определенным лицом 
(родственники, знакомые, соучастники преступления) может связаться 
подозреваемый, который находится в розыске; известны телефонный номер, 
электронная почта или другие параметры адресата, но лицо, пользующееся 
каналом связи, не установлено. Для проведения следственного действия 
необходимо идентифицировать абонента наблюдения, транспортную 
телекоммуникационную сеть, конечное оборудование, на котором может 
осуществляться вмешательство в частное общение. Эффективным приемом 
является возможность следователя периодически знакомиться с 
информацией, получаемой в течение срока действия разрешения на 
проведение негласных следственных (розыскных) действий. Это позволяет 
получить ориентирующую информацию, которая помогает немедленно 
принять меры по противодействию преступления, совершаемого или 
готовящегося, провести другие гласные или негласные следственные 
(розыскные) действия. В определенных случаях в ходе исследования 
информации целесообразно привлечение специалиста для понимания 
сообщений, содержание которых доступно только осведомленным лицам. 

Информация снятая с транспортных телекоммуникационных сетей, 
позволяет получить достоверные данные не только о лицах, причастных к 
совершенному преступлению, но и о возможных свидетелях, потерпевших, о 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63 

 162 

местах сокрытия орудий, предметов и документов, содержащих информацию 
о ходе преступных действий, неустановленные связи подозреваемых лиц и 
т.п. После проведения следственного действия аналоговые и цифровые 
носители информации могут быть исследованы для установления других 
доказательных фактов с использованием специальных знаний в форме 
судебной экспертизы 

 
TACTICAL AND ORGANIZATIONAL FEATURES OF INFORMATION 

EXTRACTION FROM BACKHAUL TELECOMMUNICATION NETWORKS 
 

M. Shcherbakovskyi 
V. Korshenko 

 
The extraction of information from backhaul telecommunication networks is 

one of the most effective ways of obtaining information exchanged by persons 
related to a crime. This secret investigative (search) action in which it is possible 
to single out procedural, organizational, tactical and technical aspects consists of 
a combination of search and cognitive, technical and certifying techniques. There 
are several typical investigative situations that cause the need to extract 
information from backhaul telecommunication networks: the suspect can contact 
his accomplices, other persons; the victim can receive messages from the 
criminal; unauthorized interference in victim computer is possible; the wanted 
suspect can contact with a certain persons (relatives, acquaintances, accomplices 
in the crime); the phone number, e-mail or other parameters of the addressee are 
known, but the person using the communication channel is unidentified. To 
conduct an investigative action, it is necessary to identify the observation 
subscriber, the transport telecommunications network, the final equipment, on 
which interference into private communication can be effected. An effective 
technique is the investigator’s ability to periodically get acquainted with the 
information received during the period of validity of the permission to conduct 
silent investigative (search) actions. This allows to obtain guidance information 
that helps to take measures immediately to counter a crime committed or 
preparing, to conduct other vowel or silent investigative (search) actions. In certain 
cases, during the examination of information, it is advisable to involve a specialist 
in the field, the content of which is accessible only to informed persons. 

The information extracted from backhaul telecommunication networks allows 
obtaining reliable data not only about the persons involved in the committed crime, 
but also about possible witnesses, victims, places of concealment means, items 
and documents containing information on the course of criminal actions, unrelated 
communications of suspects etc. After conducting the investigative action, analog 
and digital media can be investigated to establish other evidence using specialized 
knowledge in the form of forensic examination.  
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У статті на основі аналізу нормативних документів встановлено, що 

сьогодні не існує чітко визначеного поняття «комп’ютерний злочин», 
зроблено висновок, що сформульовані визначення не враховують таких 
специфічних дій як посягання на новий різновид суспільних відносин – 
захисту законної діяльності в сфері інформаційних технологій, 
запропоновані уточнюючі поняття основних елементів криміналістичної 
характеристики транснаціональних комп’ютерних злочинів. 

Ключові слова: транснаціональні комп’ютерні злочини, 
криміналістична характеристика. 

 
 

Комп’ютерна злочинність стає одним з найбільш небезпечних 
видів злочинних посягань: злочинці дуже швидко усвідомили 
масштаби можливостей Інтернет і телекомунікацій. За даними ООН 
збитки, що спричиняються комп’ютерними злочинами, зіставлені з 
прибутками від незаконного обігу наркотиків і зброї. Серед 
комп’ютерних злочинів, вчинених у світі, все більше стає 
«міжнародних», таких, які в якості засобів або жертв використовують 
телекомунікаційні системи різних держав: через відкриті 
телекомунікаційні мережі можливий доступ до національних, у тому 
числі й спеціально захищених інформаційних ресурсів.  

Різним аспектам комп’ютерної злочинності, способам і механізму 
їх вчинення, технології та техніці виявлення і закріплення слідів, 
тактиці проведення слідчих дій приділялася увага в наукових працях 
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вітчизняних і зарубіжних вчених: В. Г. Афанасьєва, Ю. М. Батуріна, 
В. П. Бахіна, Н. Вінера, В. Б. Вєхова, А. Б. Венгерова,  
О. А. Гаврилова, В. О. Голубєва, М. В. Гуцалюка, І. З. Карася,  
В. В. Крилова, В. Д. Курушина, В. О. Мещерякова, М. С. Полєвого, 
В. Ю. Рогозіна, М. Г. Шурухнова. Теоретичним підґрунтям 
дослідження стали роботи вчених Р. С. Бєлкіна, В. І. Галагана,  
І. Ф. Герасимова, В. Г. Гончаренка, Л. Я. Драпкіна, А. В. Іщенка,  
Н. І. Клименко, В. В. Клочкова, М. В. Костицького, В. С. Кузьмічова, 
В. К. Лисиченка, Є. Д. Лук’янчикова, О. Є. Манохи,  
Г. А. Матусовського, Л. С. Митричева, В. О. Образцова,  
М. В. Салтевського, М. Я. Сегая, В. В. Тіщенка, В. Ю. Шепітька,  
М. П. Яблокова та інших. 

Разом з тим, є потреба у подальшому поглибленому дослідженні 
відомостей про транснаціональні комп’ютерні злочини, з метою 
підсилення ефективності боротьби з протиправними діями в сфері 
інформаційних технологій.  

На початку 60-х років американський юрист Д. Б. Паркер, 
запровадила термін «комп’ютерна злочинність» для позначення 
злочинів, у яких ЕОМ є як об’єктом злочину, тобто ЕОМ завдається 
матеріальна шкода шляхом фізичного пошкодження, так і засобом, 
коли її використовують для вчинення актів обману, приховування або 
привласнення з метою отримання власності, грошей, послуг, 
політичних чи ділових переваг [1, с. 15]. Склади комп’ютерних 
злочинів як самостійної групи кримінальних правопорушень були 
вперше сформульовані у 1979 році в м. Далласі на конференції 
асоціації адвокатів США. Запропонована у той час ними система 
виглядала наступним чином [2, с. 7]: 

 використання або спроба використання комп’ютера, 
обчислювальної системи або мережі комп’ютерів з метою отримання 
грошей, власності чи послуг, прикриваючись фальшивими приводами 
та неправдивими обіцянками або видаючи себе за іншу особу; 

 навмисна несанкціонована дія, що має за мету зміну, 
пошкодження, знищення або крадіжку комп’ютера, обчислювальної 
системи, мережі комп’ютерів чи систем математичного забезпечення, 
що містяться в них, а також програм або інформації; 

 навмисне несанкціоноване порушення зв’язку між 
комп’ютерами, обчислювальними системами або мережами 
комп’ютерів. 

Ще у 1986 році в Парижі група експертів Організації економічного 
співробітництва та розвитку дала визначення комп’ютерного злочину 
під яким розумілася «будь-яка незаконна, неетична або заборонена 
поведінка, яка зачіпає автоматизовану обробку і (або) передачу 
даних» [3, с. 9]. У США визначенням, яке на сьогодні має велике 
розповсюдження, є ствердження, що комп’ютерний злочин – це будь-
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яка незаконна дія, для вчинення якої використовується знання 
комп’ютерної технології [4]. 

Першим документом Ради Європи стосовно цього питання є 
Рекомендація № R89(9) Комітету Міністрів держав-членів Ради 
Європи про злочини, які пов’язані з комп’ютером, прийнята 13 
вересня 1989 року, де була сформульована перша спроба визначити 
поняття і коло злочинів, пов’язаних з використанням комп’ютера [5]. 

У Рекомендаціях № R(95)13 з проблем кримінально-
процесуального права, що пов’язані з інформаційними технологіями, 
Рада Європи термін «злочин з використанням комп’ютера» замінила 
терміном «злочин, пов’язаний з використанням комп’ютерних 
технологій» [6]. У цьому документі підкреслюється, що злочини, які 
пов’язані з використанням інформаційних технологій, можуть 
вчинятися не тільки за допомогою окремого комп’ютера, але й 
комп’ютерної системи, що може бути як об’єктом, так і середовищем 
вчинення злочину. 

Посилаючись на матеріали Десятого Конгресу ООН з попередження 
злочинів і поводження з правопорушниками, який відбувся у Відні 10-17 
квітня 2000 року, кіберзлочин (у вузькому смислі – «комп’ютерний 
злочин») – злочин, вчинений в електронному середовищі, тобто деяке 
незаконне діяння, що веде до кримінальної відповідальності, хоч у різних 
державах існують різні підходи щодо оцінки «незаконності» тих чи інших 
дій. Кіберзлочин може бути вчинений засобами комп’ютерних систем і 
мереж, у комп’ютерній системі або мережі, чи проти комп’ютерної 
системи або мережі [7, с. 4]. 

Перша точка зору, яку сформулював Ю. М. Батурін, полягала в 
тому, що комп’ютерна злочинність з юридичної точки зору не існує, 
але багато традиційних видів злочинів модернізуються за рахунок 
використання обчислювальної техніки, тому правильніше сказати про 
комп’ютерні аспекти злочинів [8, с.129]. І. З. Карась зазначав, що «час 
вимагає прискорення темпу розвитку правового забезпечення 
інформатики, бо стихійно сформовані відношення можуть 
уповільнити та деформувати бажані для суспільства зміни» [9, с. 3]. У 
зв’язку з можливими матеріальними і моральними втратами в сфері 
інформаційних технологій, слід було б винайти резерви для 
створення випереджаючих темпів розвитку нормативної бази системи 
охорони автоматизованих даних [10, с. 3].  

М. С. Полєвий і В. Б. Вєхов відносять до даного виду злочинів такі 
з них, у яких комп’ютер використовується безпосередньо як предмет 
або знаряддя посягання [11, с. 243; 12, с. 24]. Зазначимо, що під таке 
визначення підпадає крадіжка засобів обчислювальної техніки. У 
випадку, коли комп’ютер не містить інформації, яка охороняється 
законом, немає необхідності виділяти такий замах з ряду злочинів, 
спрямованих проти власності. Наприклад, підробка грошей, 
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документів, штампів з використанням обчислювальної техніки 
(більшість сучасних поліграфічних комплексів базується на 
персональних ЕОМ) сьогодні є комп’ютерним злочином. Такі дії як 
блокування комп’ютерної інформації в телекомунікаційних мережах 
загального користування за допомогою некомп’ютерних засобів згідно 
з цим визначенням не є комп’ютерним злочином, а це суперечить 
відповідним статтям Кримінального кодексу. 

У ст. 1 Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності 
Незалежних Держав у боротьбі зі злочинами в сфері інформаційних 
технологій від 31.05.01 року комп’ютерний злочин визначається як 
кримінально каране діяння, предметом якого є комп’ютерна інформація [13]. 

До комп’ютерного злочину пропонуємо відносити всяке 
протиправне діяння, що здійснюється за допомогою будь-яких 
програмних або технічних засобів і має за мету впливати на засоби 
комп’ютерної безпеки та дані, які обробляються або зберігаються в 
комп’ютерній системі, структури розміщення даних у пам’яті ЕОМ, 
програми управління базами даних у випадку, а також другорядні або 
побічні загрози, такі як підготовка до більш серйозних атак: передача 
комп’ютерних паролів, ключів кодування, кодів доступу та інше.  

Аналіз нормативних документів дозволяє стверджувати, що сьогодні 
не існує чіткого визначення поняття «транснаціональний комп’ютерний 
злочин». Акцентуємо, що ці формулювання не враховують відповідних 
специфічних дій як посяганням на новий різновид суспільних відносин – 
захисту законної діяльності в сфері інформаційних технологій. 

На підставі аналізу вітчизняних і зарубіжних нормативних актів та 
наукових праць пропонується дефініція «транснаціональний 
комп’ютерний злочин» як посягання на новий вид суспільних 
відносин – захисту законної діяльності у сфері інформаційних 
технологій, тобто передбачені кримінальним законом суспільно-
небезпечні дії, в яких машинна інформація є засобом або об’єктом 
злочинних замахів, які призвели до знищення, блокування, 
модифікації або копіювання інформації, порушення роботи ЕОМ, 
систем ЕОМ і їхніх мереж, створення та розповсюдження шкідливих 
програм, а також незаконне володіння інформацією та її 
розповсюдження в телекомунікаційних мережах.  

Криміналістична характеристика злочинів, «повинна являти собою 
відносно стабільну сукупність інформації про ознаки конкретного виду 
злочинів» [14, с. 423]. Вперше про криміналістичну характеристику як 
елемент методики згадує Л.О. Сергєєв, зробивши спробу дати розгорнуте 
поняття перерахуванням елементів як сукупності ознак злочину і 
відзначивши взаємозв’язки між цими елементами [15, с. 4–5],  
С. П. Митричев надав важливого значення вивченню «типових ознак, які 
характеризують особливості даного виду злочинів» [16, с. 28]. Точка зору 
М. П. Яблокова базується на основі аналізу криміналістичних 



Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів 

167

особливостей різних видів злочинної діяльності в період її підготовки, 
вчинення та приховування з урахуванням структури відповідного виду 
злочинної діяльності. Сукупність матеріальних, інтелектуальних та інших 
слідів – наслідків злочинної діяльності, що дає уявлення про її характерні 
особливості, утворює фактичну (інформаційну) основу криміналістичної 
характеристики [17, с. 36].  

М. В. Салтевський, вважає найбільш досконалим інформаційний 
підхід при конструюванні визначення криміналістичної 
характеристики, як інформаційної моделі, що являє собою якісно-
кількісну систему опису типових ознак конкретного виду (групи) 
злочинів [14, с.418–419] і, аналізуючи структури криміналістичних 
характеристик, прийшов до висновку, що більшість авторів виділяють 
такі чотири основні елементи [213 18, с.130–133]: 

 предмет безпосереднього посягання; 
 спосіб вчинення злочину в його широкому розумінні; 
 типову обстановку – «слідову картину» в її широкій інтерпретації; 
 особу злочинця. 
Р. С. Бєлкін у якості основних елементів криміналістичної 

характеристики окремого виду (типу) злочинів, розглядає 
криміналістично значущі відомості про вихідну інформацію стосовно 
злочину, що має надати повну уяву про предмет доказування, а 
характер і склад вихідних даних на початок розслідування є 
важливими для визначення його напряму [19, с. 302]. До 
характеристики вихідної інформації належить віднести: 

 поняття даного типу злочинів; 
 дані про безпосередньо об’єкт та предмет посягання; 
 дані про обставини вчинення злочину (місце, час, інші 

обставини).  
Розглянемо елементи криміналістичної характеристики злочинів, 

пов’язаних з використанням комп’ютерної інформації (рис.1.1). 
Вихідною інформацією про транснаціональні комп’ютерні злочини 

стають відомості про предмет замаху – характеристики комп’ютерної 
інформації та її носіїв. Вважаємо, носії комп’ютерної інформації не є 
об’єктом криміналістичних досліджень, доки не несуть в собі сліди 
вчиненого злочину або такого, що вчиняється. Така інформація може 
бути сприйнята не тільки суб’єктом, але й технічними пристроями, а 
також бути віддалена від відображення об’єкта пізнання. 

Місце вчинення злочину – як елемент криміналістичної 
характеристики, дозволяє відповісти на запитання – де вчинено злочин? 
При розслідуванні багатьох злочинів необхідно враховувати: місце, де 
відбуваються підготовчі дії до злочину; місце безпосереднього вчинення 
злочину; місце, де залишені сліди (у широкому розумінні) злочинного 
посягання; місце приховування слідів злочину, знарядь і засобів його 
вчинення, предмета злочинного посягання [20, с. 193].  
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З урахуванням міжнародних масштабів телекомунікаційних мереж 
стає все менш ймовірним, що всі елементи комп’ютерних злочинів 
обмежуються територією окремої держави: несанкціоноване 
підключення до інформаційних ресурсів комп’ютерних систем або 
їхніх мереж може здійснюватися шляхом програмного чи технічного, 
контактного або безконтактного втручання в фізичні чи віртуальні 
мережі, тобто присутність правопорушника на місці, де знаходяться 
інформаційні ресурси, які представляють для нього інтерес, не є 
необхідною. Можливими є декілька місць вчинення злочину, а саме: 

 місця підключення мережевих пристроїв і аксесуарів для 
використання комп’ютерної системи у складі мережі (локальної, 
регіональної, глобальної); 

 місце високої інтенсивності роботи в мережі (локальної, 
регіональної, глобальної); 

 місце безпосереднього впливу спеціальних технічних і 
програмних засобів для несанкціонованого доступу до комп’ютерної 
інформації; 

 місце обробки і постійного зберігання комп’ютерної 
інформації;  

 місце використання результатів несанкціонованого доступу до 
комп’ютерної інформації (держава, в якій такі діяння не передбачають 
кримінальної відповідальності, що дає можливість комп’ютерним 
злочинцям знаходитися під захистом закону цієї країни). 

Дані про спосіб вчинення злочину в криміналістичному розумінні 
складають один із найважливіших елементів структурної системи 
криміналістичної характеристики. О. М. Васильєв, пропонує 
криміналістичне визначення «способу вчинення злочину як комплексу 
дій, які вибрав злочинець (злочинці) для досягнення злочинної мети у 
відповідності з його (їхніх) особистісними властивостями та 
об’єктивними обставинами й умовами, що утворюють механізм 
вчинення злочину і відображеного в матеріальних слідах злочину, що 
дозволяє зробити висновок про психічні та фізичні риси злочинця, 
його місце серед людей та речей в події злочину і його ціле 
покладання» [36 21, с. 66]. Спосіб вчинення злочину свідчить про те, 
як, яким чином особа вчинює суспільно небезпечну дію, які прийоми, 
методи і засоби вона застосовує для цього. У цьому випадку 
важливою цінністю є сліди, що вказують, якими діями злочинець 
учинив наступне: потрапив на місце злочину, пішов з нього, подолав 
перешкоди, використав своє службове положення, виконав 
злочинний намір, характер зв’язку злочинця з предметом злочину, які 
навики, знання і зусилля застосував, намагався чи ні приховати сліди 
злочину [20, с. 191]. 

Пропонуємо способи злочинної діяльності в сфері інформаційних 
технологій поділити на дві групи.  
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Перша група злочинних дій здійснюється без використання 
комп’ютерних пристроїв у якості інструменту для проникнення зовні в 
комп’ютерні системи або впливу на них. Ці дії можуть бути такими:  

 перехоплення інформації (безпосереднє, електромагнітне, 
аудіоперехоплення, відеоперехоплення; 

 фотографування інформації в процесі її обробки; 
 виготовлення паперових дублікатів вхідних і вихідних 

документів, копіювання роздруківок; 
 крадіжка машинних носіїв інформації; 
 огляд і вивчення не повністю знищених роздруківок діяльності 

обчислювальних центрів. 
Друга група злочинних дій здійснюється з використанням 

комп’ютерних та комунікаційних пристроїв і аксесуарів у якості 
інструмента для проникнення в інформаційні системи або впливу на 
них. Характерні особливості даного виду злочинної діяльності 
включають в себе: 

 несанкціонований доступ до комп’ютерної інформації, тобто 
отримання можливості ознайомитися і здійснювати операції з чужою 
інформацією, яка знаходиться на машинних носіях – дії, що 
спрямовані на порушення конфіденційності та цілісності інформації 
(наприклад, використання пошукової адреси компанії з метою доступу 
до всієї системи); 

 виготовлення і розповсюдження шкідливих програм – 
«створена або існуюча програма зі спеціально внесеними змінами, 
що призводять до несанкціонованого знищення, блокування, 
модифікації або копіювання інформації, порушення роботи ЕОМ, 
системи ЕОМ і їхніх мереж» [13], яка спрямована на порушення 
конфіденційності й цілісності інформації; 

 дії, що спрямовані на порушення порядку використання, 
створення перебоїв у функціонуванні та довільному відключені ЕОМ, 
її пристроїв.  

Час вчинення злочину має важливе значення і впливає на етапи 
виникнення, існування й використання доказової інформації. Врахування 
впливу часового фактора в процесі розслідування транснаціональних 
комп’ютерних злочинів дозволяє визначити час події злочину, 
встановити часові зв’язки між фактами, з’ясувати черговість подій, дій 
або факторів, обчислити тривалість різних подій та ін. 

За допомогою програм загальносистемного призначення 
встановлюється час, що дозволяє в будь-який момент за відповідною 
командою вивести на екран монітора інформацію про день та час 
виконання певної операції. При вході в систему ЕОМ чи їхню мережу (в 
тому разі й несанкціонованому), час роботи на комп’ютері будь-якого 
користувача і час конкретної операції автоматично фіксується в 
оперативній пам’яті ЕОМ, та відображається у вихідних даних (на 
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моніторі, роздруківках чи дискеті). Таким чином, точний час 
несанкціонованого доступу можна встановити слідчим оглядом 
комп’ютера, роздруківок чи дискет, допитом свідків із числа персоналу, 
який обслуговує комп’ютерну систему, з’ясовуючи час, коли кожний з них 
працював на комп’ютері, якщо це не зафіксовано автоматично. 

Прийнявши за основу точку зору В. М. Бикова про те, що не для 
всіх злочинів може бути використана одна структура криміналістичної 
характеристики [22, с. 6], пропонуємо в криміналістичну 
характеристику транснаціональних комп’ютерних злочинів замість 
поняття «спосіб вчинення злочину» ввести «спосіб впливу на 
комп’ютерну інформацію впродовж часу вчинення злочину», який 
може бути основою для формування слідчих ситуацій, визначення 
напряму розслідування, типових наслідків вчинення комп’ютерного 
злочину (системи слідоутворення) і розкриття злочинів. 

Отже, розглядаючи, криміналістичну характеристику 
транснаціональних комп’ютерних злочинів як ймовірну модель 
орієнтуючої інформації, яка слугує конкретизації цілей розслідування 
та його напрямів, зроблено висновки:  

 інформаційний підхід до змісту її криміналістичної 
характеристики зумовлює об’єктивні труднощі, які необхідно долати 
працівникам правоохоронних органів при розслідуванні 
транснаціональних комп’ютерних злочинів; 

 у сфері інформаційних технологій вчинення транснаціо-
нального злочину характеризується незбіжністю місця здійснення 
протиправних дій з місцем настання суспільно-небезпечних наслідків. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
П. Д. Биленчук 
Л. В. Борисова 
В. П. Колонюк 

 
В статье на основе анализа нормативных документов установлено, что 

сегодня нет единого четкого определения понятия «компьютерное 
преступление», сделан вывод, что сформулированные определения не 
учитывают такие специфические деяния как посягательства на новый вид 
общественных отношений – защита законной деятельности в сфере 
информационных технологий. 

Среди компьютерных преступлений, совершенных в мире, все больше 
становится «международных», которые в качестве средств или жертв 
используют телекоммуникационные системы разных стран: через открытые 
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телекоммуникационные сети возможен доступ к национальным, в том числе 
и специально защищенным ресурсам. 

Термин «компьютерное преступление» был разработан для 
определения абсолютно новых видов преступности, которая ориентируется 
как на компьютеры, телекоммуникационные сети и их пользователей, так и 
более традиционных преступлений, для совершения которых сегодня 
используется компьютерное оборудование. 

На основе обобщение результатов научных исследований и практических 
материалов дано определение транснациональных компьютерных преступлений, 
выделены и проанализированы основные элементы их криминалистической 
характеристики: предмета непосредственного посягательства – характеристики 
компьютерной информации и ее носителей, которые становятся объектами 
криминалистических исследований, когда несут в себе следы совершенного 
преступления или такого, которое совершается и такая информация может быть 
воспринята не только объектом, но и техническими устройствами; способа 
совершения преступления в его широком понимании, типичной обстановки – 
следовой картины; психофизиологические аспекты характеристики личности 
преступника. Выделены и систематизированы криминалистически значимые 
сведения о времени, месте совершения преступления, рассмотрены способы 
несанкционированного доступа к компьютерной информации при совершении 
транснациональных компьютерных преступлений. 

Рассматривая криминалистическую характеристику транснациональных 
компьютерных преступлений, как вероятную модель ориентирующей информации, 
которая служит для конкретизации целей расследования и его направлений, 
сделано вывод, что в сфере информационных технологий совершение 
транснациональных компьютерных преступлений характеризуется несовпадением 
наступление места совершения противоправных действий с местом 
наступлений общественно-опасных последствий. 
 

CRIMINALISTICS CHARACTERISTICS OF TRANSNATIONAL  
COMPUTER CRIMES 

 
P. Bilenchuk 
L. Borysova 
V. Koloniuk 

 
In the article, on the basis of analysis of regulatory documents, it is 

established that today there is no single clear definition of the concept of 
«computer crime»; it is concluded that the formulated definitions do not take into 
account such specific acts as an infrigement on a new type of social relations – 
the protection of lawful activities in the field of information technologies. 

Among the computer crimes committed in the world, «international» has 
become more spread, which as means or victims use telecommunications 
systems of different countries: through open telecommunication networks access 
to national, including specially protected resources is possible. 

The term «computer crime» was developed to identify completely new types 
of crime, which is oriented towards computers, telecommunication networks and 
their users, as well as more traditional crimes for which today computer equipment 
is being used. 
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On the basis of the synthesis of the results of scientific research and practical 
materials, the definition of transnational computer crimes, the main elements of 
their criminalistics characteristics are identified and analyzed: the subject of direct 
infringement is the characteristics of computer information and its carriers which 
become the objects of forensic research when carried traces own traces of a 
committed crime or something that is happening and such information can be 
perceived not only by the object and the technical devices; a method of committing 
a crime in its broad sense, a typical situation – a trace pattern; 
psychophysiological aspects of the personality characteristics of the offender. 

It is singled out criminologically significant information about the time and 
place of the crime, methods of unauthorized access to computer information in the 
case of transnational computer crimes.  

Considering the forensic character of transnational computer crimes as a 
probable model of oriented information that serves to specify the objectives of the 
investigation and its directions, it is concluded that in the field of information 
technology, the transnational computer crimes are characterized by a divergence 
of the place of committing unlawful actions with the place of occurrence of socially 
dangerous consequences. 
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ПРИРОДА КІБЕРПРОСТОРУ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛІСТИЧНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
У статті на підставі аналізу подвійної природи кіберпростору, зокрема 

технічної та соціальної його суті, визначено природу кіберпростору як 
об’єкта криміналістичного дослідження. Відзначено особливості 
кіберпростору, які злочинець використовує з метою досягнення злочинного 
результату. Констатується, що кіберпростір накладає суттєвий 
відбиток на механізм кримінального правопорушення. В цьому аспекті 
кіберпростір в криміналістичних дослідженнях може розглядатися як 
середовище (обстановка) вчинення злочину або специфічна обстановка, в 
яку внесені зміни в результаті правопорушення (його сліди).  

Ключові слова: злочин, злочинна діяльність, кіберпростір, механізм 
злочину, ознака, технологія. 

 
 
Сьогодні усі дії, пов’язані з використаням кіберпростору, мають 

цілком реальні наслідки. Цей факт відповідним чином детермінував 
сучасну злочинність, яка пристосувалася до нової обстановки 
традиційних сфер життєдіяльності суспільства: дистанційного 
спілкування та освіти, електронних торгівлі, благодійності, комерції, 
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інформаційних війн тощо. Можливості кіберпростору породжують нові 
та вдосконалюють наявні форми кримінальних правопорушень. 
Використання кіберпростору для вчинення злочинів різних видів 
безперечно зумовлює необхідність привернення уваги до нього в 
криміналістичних дослідженнях.  

В сучасній криміналістиці кіберпростору приділялась увага в 
контексті засобів або обстановки вчинення злочинів, зокрема 
В. А. Динту, С. П. Кушніренком, В. А. Мещеряковим, Є. С. Шевченком 
та багатьма іншими криміналістами [1–3]. У закордонних публікаціях з 
проблем кіберзлочинності автори часто ототожнюють кіберпростір та 
обстановку вчинення злочину, використовуючи англійський вислів 
«сrime scene cyberspace» [4], що дослівно перекладається як 
«обстановка кіберпростору» або «кіберпростір як місце злочину». 
Втім, вітчизняні та закордонні науковці не підходять до природи 
кіберпростору системно, приділяючи увагу лише окремим 
особливостям кіберпростору, що зумовлюють особливості 
розслідування окремих видів злочинів. Метою цієї статті є визначення 
природи кіберпростору як об’єкта криміналістичного дослідження.  

Кіберпростір дуже часто ототожнюють з інформаційним 
простором, тому досліджуючи природу кіберпростору потрібно ці 
терміни розмежувати. В цьому сенсі доречно звернутися до 
кібернетики як теорії управління в живому та неживому світі, що 
розглядав Н. Вінер. Наприкінці 40-х років ХХ ст. вибухнула «криза 
надлишку інформації». Суспільство могло бути «задушене» 
інформацією, якби не сталося винайдення комп’ютера. «Вінерівська 
кібернетика» була орієнтована саме на інформаційні проблеми. 
Дослідник визнавав, що теорія інформації є основою цієї науки [4, 
с. 18]. Сучасна кібернетика є міжгалузевою наукою про загальні 
закономірності процесів управління й передавання інформації в 
машинах, живих організмах і суспільстві [5]. Утім формування 
інформаційного суспільства є сучасною переважною тенденцією 
розвитку-впровадження людства в глобальний інформаційний простір 
на базі інформаційно-комп’ютерних технологій, Інтернету, засобів 
масової інформації тощо [6]. Тож, зміст терміна «інформаційний 
простір» є ширшим за «кіберпростір» та містить останній як 
визначальну складову.  

Правники, політологи неодноразово вдавалися до спроб надати 
визначення поняття «кіберпростір», але одностайності щодо сутності 
кіберпростору навіть у науках кримінального циклу досягти не 
вдалося [7 – 10]. Джон Барлоу – автор праці «Декларація 
незалежності кіберпростору» – зазначав, що електронний 
інформаційний простір має два рівні: 1) обмін інформацією у формі 
програмних кодів, який здебільшого й створює кіберпростір; 
2) віртуальні життя, створювані внаслідок обміну інформацією між 
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аватарами [11] (так традиційно називають користувачів мережі). Тож, 
кіберпростір утворюється в результаті взаємодії між людьми шляхом 
обміну інформацією в електронній цифровій формі. Тому для 
розуміння сутності кіберпростору як об’єкта криміналістичного 
дослідження необхідно дослідити його подвійну природу: технічну та 
соціальну. 

Технічна природа кіберпростору. Розвиток глобального 
електронного простору розпочався із замовлення Управління 
перспективних досліджень Міністерства оборони США у 1969 році на 
побудову мережі, здатної забезпечити обмін інформацією між 
користувачами за умов ядерної війни. Наприкінці 80-х років ХХ ст. 
мережа поєднувала комп’ютери не лише в США, а й по всьому світу, 
хоча інформація, що надходила каналами зв’язку, на екранах 
моніторів мала вигляд текстових символів. З 1992 року було задіяно 
так звану «WWW» (з англ. «word» – «світ», «wide» – «широко», 
«web» – «павутиння»), або «Всесвітню павутину», створену як 
інформаційну технологію Тімом Бернесом-Лі – фахівцем 
Європейського центру ядерних досліджень у м. Женева. Власне, це 
засіб доступу до інформаційних ресурсів Інтернет, тобто мережі 
пов’язаних між собою сторінок, що є веб-вузлами всього світу з 
гіпертекстовими посиланнями [12, c. 75].  

Інтернет є основним, але не єдиним засобом створення 
кіберпростору. З урахуванням комп’ютерної складової електронного 
обміну інформацією, кіберпростір утворюють усі телекомунікаційні 
мережі, комп’ютерні системи й пристрої, обмін інформацією в яких 
здійснюється на базі єдиної системи стандартів і протоколів, що 
забезпечують процес перетворення вихідної інформації на 
інформаційний продукт для іншого користувача.  

У сучасній юридичній літературі широкого вжитку набув термін 
«віртуальний простір», який найчастіше використовують як синонім 
поняття «кіберпростір» та визначають як модельований за допомогою 
комп’ютера інформаційний простір, де містяться дані про осіб, предмети, 
факти, події, явища і процеси, представлені в математичному, 
символьному чи будь-якому іншому вигляді, що перебувають у процесі 
руху локальними і глобальними комп’ютерними мережами, або ж це 
відомості, що зберігаються в пам’яті будь-якого фізичного чи віртуального 
пристрою, а також іншого носія, спеціально призначеного для їх 
зберігання, обробки й передавання [13]. На нашу думку, таке трактування 
понять може спричинити плутанину під час досліджень у науках 
кримінально-правового циклу, зокрема щодо криміналістичних методик 
розслідування окремих видів злочинів, учинених з використанням 
кіберпростору.  

Етимологічно «віртуальний» походить від лат. virtus – римляни 
вживали його для позначення таких якостей воїна, як мужність, 
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хоробрість, рішучість [14]. Віртуальність (від лат. virtus – потенційний, 
можливий) – вигаданий, уявний (можливо, з певною метою) об’єкт, 
суб’єкт, категорія, ставлення, дія тощо, відсутній на цей момент у 
реальному світі, а створений лише грою людської уяви або 
зімітований за допомогою інших об’єктів [15]. Застосуванню терміна 
«віртуальний» в комп’ютерній галузі сприяло його використання 
відносно об’єктів, яких не існує у фізичному світі, що не мають чіткої 
просторової форми.  

Однак у науках кримінально-правового циклу в аспекті 
розроблення та вдосконалення засобів боротьби зі злочинністю 
кіберпростір не можна розглядати як віртуальний, адже злочинці, 
котрі використовують його для вчинення злочину, не можуть бути 
віртуальними. До того ж, інформація в електронній цифровій формі, 
що має криміналістичне значення, за своєю фізичною природою є 
доступною безпосередньому сприйняттю через використання 
програмно-технічних засобів. Унаслідок впливу (знищення, 
модифікації, копіювання, блокування тощо) комп’ютерної інформації 
шляхом доступу до неї утворюються певні відомості, які в 
криміналістиці називають «нетрадиційними», або інформаційними 
слідами [16, с. 145–146; 17]. Їх можуть зберігати на матеріальному 
носії постачальники Інтернет-послуг (провайдери), користувачі. Для їх 
виявлення та вилучення необхідне застосування відповідних 
технічних засобів [18, с. 74–76].  

Сучасний користувач комп’ютерних мереж має можливість 
здійснювати різноманітні дії в модельованому комп’ютером 
електронному просторі в реальному часі (наприклад, під час 
комп’ютерних ігор у мережі, спілкування в соціальних мережах). Ці дії 
створюють так звану «віртуальну реальність» або «реальну 
віртуальність». Це система, в якій реальність як така (матеріальне або 
символічне існування людей) повністю занурена у віртуальні образи, 
вигаданий світ, у якому зображення не просто перебуває на екрані, 
через який передається досвід, але й саме стає досвідом [19 c. 22]. У 
сучасних словниках поняття «віртуальна реальність» подано у 
вузькому й широкому сенсі [20; 21]. У вузькому розумінні – це ті ігрові 
або необхідні в технічному плані «штучні реальності», які виникають 
унаслідок впливу комп’ютера на свідомість, коли, наприклад, на 
людину одягають «електронні окуляри» й «електронні рукавички». У 
широкому – це будь-які змінені стани свідомості, як-от: шизофренічні 
марення, наркотичне чи алкогольне сп’яніння, гіпнотичний стан, 
ігроманія. Шляхом використання різних комп’ютерних аудіовізуальних 
технологій людина може реалізовувати свою комунікативну функцію, 
контактувати не лише з іншими людьми, а й зі штучними персонажами, 
створеними іншими особами, з метою використання цих образів для 
подальшого вчинення злочину. Тож, віртуальність – це одна з ознак 
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кіберпростору, особливість, яка приваблює злочинців для його 
використання в механізмі вчинення злочину.  

Іншою особливістю функціонування кіберпростору є те, що 
Інтернет провайдери як головні суб’єкти глобальної мережі, що 
забезпечують доступ до інформації та надають відповідні послуги, не 
здатні контролювати весь обсяг розміщеної в Інтернеті інформації, 
оскільки фактично її може бути розміщено на комп’ютері – www-
сервері, розташованому в будь-якій частині світу [22]. Зобов’язання 
щодо здійснення такого контролю має для суспільства як позитивні, 
так і негативні наслідки.  

Так, з одного боку, визнання на державному рівні (у Російській 
Федерації, Китаї, Ірані та деяких інших країнах) суверенного права 
держави регулювати комунікаційні можливості в Інтернеті призводить до 
технічних помилок електронного зв’язку через надмірну обережність 
провайдерів. Також це зумовлює негативний ефект відносно загального 
права на свободу слова, спричиняючи певні обмеження.  

З іншого боку, незабезпечення державою належної правової 
охорони відносин у кіберпросторі, наявність неузгодженості щодо 
чинності законів конкретної держави в межах Інтернету є 
обставинами, що приваблюють особу, котра має намір віддалено від 
себе (дистанційно) отримати реальний злочинний результат. Адже 
правоохоронні органи стикаються зі значними труднощами, коли під 
час розслідування встановлюють факт перебування під юрисдикцією 
іншої держави телекомунікаційної мережі, використаної для вчинення 
злочину, або власника інформаційного ресурсу, якого необхідно 
захищати від протиправного посягання.  

Зрештою, однією з особливостей кіберпростору як складної 
технічної системи є можливість користувачів здійснювати обмін 
інформацією в електронній цифровій формі. Такому обміну 
притаманна оперативність створення, поширення, модифікації або 
знищення інформації Саме тому в процесі вчинення окремих видів 
злочинів використання кіберпростору значно прискорює досягнення 
злочинної мети, а також сприяє якісному приховуванню фактів їх 
учинення. Тому для ефективної боротьби зі злочинами, вчиненими з 
використанням кіберпростору, необхідно враховувати як особливості 
вчинення злочину певної кримінально-правової кваліфікації, так і 
можливості, які створює кіберпростір для їх учинення, вплив останніх 
на методику розслідування окремих видів злочинів. У механізмі такої 
злочинної діяльності кіберпростір як обстановка злочину є 
передумовою більш ефективного та швидкого досягнення злочинного 
результату, порівняно з традиційною речовинною обстановкою 
вчинення злочину.  

Соціальна природа кіберпростору. Згідно з першим законом 
технологій М. Крацберга, виведеним дослідником під час вивчення 
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розвитку технологій та їх взаємодії з соціокультурними змінами, 
«сама по собі технологія є ні гарною, ні поганою, але й нейтральною її 
не назвеш» [23]. Дійсно, результати використання нових технологій 
залежать від мети суб’єкта їх застосування. Однак саме технології 
стають визначальним чинником у формуванні стилю життя, 
цінностей, інститутів та інших елементів сучасного суспільства. Тому, 
виникнувши як суто технічний спосіб передавання інформації, 
кіберпростір перетворився на важливе соціальне явище, пов’язане з 
комунікаційною складовою Інтернет-технологій.  

Комунікаційні технології кіберпростору (електронна пошта, скайп, 
чати, форуми, вебінари, відеоконференції, соціальні мережі) слугують 
для формування взаємозв’язків зі значними масами населення, 
впливу на них або взаємодії з ними, інформаційного захоплення чи 
тиражування інформаційного продукту [24, с. 48]. Користувачі можуть 
здійснювати один з двох типів доступу до інформаційного простору: 
а) on line доступ, що дозволяє використовувати мережу в режимі 
реального часу; б) off line доступ – коли підготовка завдання для 
мережі відбувається заздалегідь, а з’єднання необхідне лише для 
передавання чи прийому підготовлених даних.  

Учасники комунікації в кіберпросторі взаємодіють між собою з 
певною мотивацією: діловою (отримання або надання послуг, 
ведення бізнесу); комунікаційною (спілкування з однодумцями, участь 
у визначеній загальними інтересами спільноті); пізнавальною 
(отримання освіти); розважальною (інтерактивні ігри, перегляд 
телебачення) тощо. Тож, кіберпростір слугує альтернативою 
реальному матеріальному світові. Своєю чергою, користувачі мережі 
є учасниками суспільних відносин, що набули поширення в сучасному 
інформаційному суспільстві, утворили визначені за певним критерієм 
соціальні групи.  

Існує безліч визначень поняття «соціальна група», проте всі 
соціологи впевнені в тому, що такою групою можна назвати 
визначену кількість людей, яка відрізняється від інших за 
характерними соціальними ознаками [25]. У межах кіберпростору діє 
аналог соціальної групи, так звана «соціальна мережа» – Інтернет-
співтовариство користувачів, об’єднаних за будь-якою ознакою на 
базі одного сайту [26]. Головним чинником об’єднання користувачів у 
соціальну мережу також є певна актуальна на окремий момент 
спільна ознака – фінансове становище, стать, приналежність до тієї 
чи іншої раси, національності, мовної групи, віросповідання, професії 
або ж інтереси (спорт, ігри, інші зацікавленості) тощо. Група в 
соціальній мережі кіберпростору відрізняється від звичайної 
соціальної групи неважливістю такого критерію, як просторова 
близькість її учасників, та здатністю постійно перебувати в 
комунікаційному процесі (що забезпечують технології on line доступу).  
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Нині соціальні мережі створили безмежні можливості для 
об’єднання віддалених одна від одної (часто безпосередньо не 
знайомих) осіб з метою спільної злочинної діяльності – у 
кримінологічному сенсі, для ефективної діяльності утворених 
організованих злочинних угруповань – у кримінальному. Адже 
скоєння терористичних актів, незаконний обіг наркотичних засобів, 
поширення порнографії; піратства та інших транснаціональних 
злочинів потребує технічного, матеріального й організаційного 
супроводження, що повною мірою забезпечують можливості 
кіберпростору. Тому організована злочинність активно використовує 
обстановку кіберпростіру для досягнення злочинної мети.  

Зрештою, такі соціальні мережі стали величезним структурованим 
масивом відомостей про реальне життя конкретної людини, її 
вподобання, пересування, коло спілкування, робочі функції тощо. За 
необхідності цю базу може бути вміло використано для вчинення 
злочину проти неї. 

З огляду на зазначене, кіберпростір слід розуміти як 
інформаційний простір взаємодії між людьми за допомогою 
інфраструктури електронних інформаційних технологій, що вміщує 
Інтернет, інші телекомунікаційні мережі, комп’ютерні системи та 
пристрої, обмін інформацією в яких здійснюється на базі єдиної 
системи стандартів і протоколів, що забезпечують процес 
перетворення вихідної інформації на інформаційний продукт для 
іншого користувача. Проведений нами вище аналіз використання 
кіберпростору зі злочинною метою, узагальнення матеріалів судово-
слідчої практики дозволяють визначити певні особливості 
кіберпростору, які злочинець використовує з метою досягнення 
злочинного результату: 

1) віддаленість (дистанційність) доступу до предмета посягання з 
використанням кіберпростору, що забезпечує транскордонну 
складову такої злочинної діяльності, яка викликає необхідність 
вирішення слідчим питань територіальної юрисдикції; 

2) оперативність створення, поширення, модифікації або 
знищення інформації в кіберпросторі, що є предметом злочинного 
посягання або слідом злочину – це сприяє значному прискоренню та 
якісному прихованню злочинної діяльності;  

3) віртуальність, що забезпечує відносну конфіденційність 
інформації про особу злочинця та можливість упливати на свідомість 
певної категорії осіб; 

4) комунікативність, яка уможливлює створення злочинних груп та 
ефективну діяльність уже наявної організованої злочинності;  

5) недосконалість забезпечення інформаційної безпеки та правової 
охорони відносин у кіберпросторі, що надає злочинцю можливість 
уникати кримінальної відповідальності за вчинений злочин. 
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З урахуванням технічної та соціальної складової такого змісту 
кіберпростору, останній накладає суттєвий відбиток на механізм 
цього правопорушення. В цьому аспекті кіберпростір в 
криміналістичних дослідженнях може розглядатися як: 

а) середовище (обстановка), в якому окремі його елементи 
(телекомунікаційна мережа, комп’ютерна система тощо) могли бути 
використані як знаряддя досягнення протиправної мети – порушення 
нормального функціонування цього середовища або заволодіння 
об’єктами інтелектуальної власності, платіжними засобами, 
матеріальними цінностями; 

б) специфічна обстановка, в яку були внесені зміни в результаті 
правопорушення (його сліди), які можуть виступати джерелами 
доказів у кримінальному провадженні.  

Використана для досягнення злочинного результату обстановка 
кіберпростору, маючи притаманні лише їй подвійні чинники технічної 
та соціальної природи, зумовлює необхідність застосування 
оновлених методів, засобів і прийомів вирішення практичних завдань 
розслідування такої злочинної діяльності.  
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ПРИРОДА КИБЕРПРОСТРАНСТВА КАК ОБЪЕКТА 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Е. С. Самойленко  

 
В статье на основании анализа двойственной природы 

киберпространства, в частности технической и социальной его сути, 
определена природа киберпространства как объекта криминалистического 
исследования. Проведен анализ использования киберпространства с 
преступной целью. Это позволило определить особенности 
киберпространства, которые преступник использует с целью достижения 
преступного результата, в частности: 

1) отдаленность (дистанционность) доступа к предмету посягательства с 
использованием киберпространства, что обеспечивает трансграничную 
составляющую такой преступной деятельности, которая вызывает 
необходимость решения следователям вопросов территориальной 
юрисдикции; 

2) оперативность создания, распространение, модификации или 
уничтожение информации в киберпространстве, что является предметом 
преступного посягательства или следом преступления – это способствует 
значительному ускорению и качественному сокрытию преступной 
деятельности;  

3) виртуальность, которая обеспечивает относительную 
конфиденциальность информации о личности преступника и возможности 
влиять на сознание определенной категории лиц; 

4) коммуникативность, которая делает возможным создание преступных 
групп и повышает эффективность деятельности уже имеющейся 
организованной преступности;  

5) несовершенство обеспечения информационной безопасности и 
правовой охраны отношений в киберпространстве, что предоставляет 
преступнику возможность избежать уголовной ответственности за 
совершенное преступление. 

С учетом технической и социальной составляющей такого содержания 
киберпространства, оно накладывает существенный отпечаток на механизм 
уголовного правонарушения. В этом аспекте киберпространство в 
криминалистических исследованиях может рассматриваться как: 

а) среда (обстановка), в которой отдельные его элементы 
(телекоммуникационная сеть, компьютерная система и тому подобное) могли 
быть использованы как орудие достижения противоправной цели – 
нарушение нормального функционирования этой среды или завладение 
объектами интеллектуальной собственности, платежными средствами, 
материальными ценностями; 

б) специфическая обстановка, в которую были внесены изменения в 
результате правонарушения (его следы); последние выступают источниками 
доказательств в уголовном производстве.  

Использованная для достижения преступного результата обстановка 
киберпространства, имея присущие лишь ей двойные факторы технической и 
социальной природы, обуславливает необходимость применения 
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обновленных методов, средств и приемов решения практических заданий 
расследования такой преступной деятельности.  

 
NATURE OF СYBERSPACE AS AN OBJECT OF CRIMINALISTICS 

RESEARCH 
 

О. Samoilenko 
 

In the article on the basis of analysis of ambivalent nature of cyberspace, in 
particular his essence technical and social, nature of cyberspace as an object of 
criminalistics research is defined. The analysis of the use of cyberspace with a 
criminal purpose is conducted. It allowed to define the features of cyberspace, 
which a criminal uses with the purpose of achievement of criminal result, in 
particular: 

1) remoteness (remotability) of access to the subject of infrigement with the 
use of cyberspace, that provides a transboundary component of such criminal 
activity which causes the necessity of decision to the investigators of questions of 
territorial jurisdiction; 

2) the efficiency of the creation, distribution, modification or destruction of 
information in cyberspace, which is the subject of a criminal offense or the 
consequence of a crime – it contributes to a significant acceleration and qualitative 
concealment of criminal activity;  

3) virtuality, which provides the relative confidentiality of information about the 
offender’s personality and the ability to influence the consciousness of a certain 
category of persons; 

4) communicative, which makes possible the creation of criminal groups and 
increases the efficiency of existing organized crime;  

5) imperfect provision of information security and legal protection of relations 
in cyberspace, which gives the offender the opportunity to avoid criminal 
responsibility for the crime. 

Taking into account the technical and social component of such cyberspace 
content, it imposes a significant imprint on the mechanism of a criminal offense. In 
this aspect, cyberspace in criminalistics research can be considered as: 

а) environment (situation), in which its separate elements (telecommunication 
network, computer system, etc.) could be used as an instrument for achieving an 
illegal purpose – violation of the normal functioning of this environment or seizure 
of intellectual property objects, payment facilities, material values;  

b) the specific circumstances in which changes were made as a result of the 
offense (its traces);  

The used cyberspace environment stipulates necessitates the use of updated 
methods, means and techniques for solving practical tasks for the investigation of 
such criminal activities to achieve a criminal result, having only dual technical and 
social factors. 
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У слідчій практиці при розслідуванні злочинів іноді виникає 

необхідність отримання різного роду зразків для проведення 
експертизи. Отримані зразки слугують об’єктами, що 
використовуються для порівняльного дослідження з іншими 
об’єктами, – речовими доказами, документами, живими людьми і 
трупами з метою ідентифікації або встановлення групової 
належності [1, с. 507]. Значну їх частку утворюють біологічні зразки – 
об’єкти крові, інших тканин та виділень. Ці зразки (матеріали) 
одержали в процесуальному законі й експертній практиці 
найменування зразків для порівняльного дослідження. 

Підготовка порівняльного матеріалу для експертного 
дослідження залишається важливою і актуальною проблемою. 
Можливість проведення окремих видів судових експертиз, а також 
правильність висновків значною мірою залежать від обсягу і якості 
наданого порівняльного матеріалу для експертного дослідження. 
Тому дуже важливою є правильна робота слідчого зі збирання 
порівняльного матеріалу. 

Правила та порядок відібрання окремих зразків для експертного 
дослідження відображені у певних нормативно-правових актах та 
навчально-методичній літературі. Однак, зазначає О.В. Пиріг, на 
сучасному етапі розвитку експертних технологій, із розширенням 
можливостей державних експертних закладів різних міністерств, серед 
інших і МВС, на практиці виникають проблеми в частині застосування 
широкого обсягу спеціальних знань та нових методів під час відібрання 
зразків у ході проведення нових видів експертиз [2, с. 316]. 
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У криміналістичній та кримінально-процесуальній літературі 
проблеми одержання зразків для експертного дослідження 
розглядали В. О. Гавриков, Н. І. Долженко, В. А. Жбанков, В. Н. 
Калінін, С. Г. Качурін, Н. І. Клименко, А. П. Рижаков, М. Ф. Сокиран, 
В. В. Циркаль, М. Г. Щербаковський та інші вчені. 

Стаття 245 КПК України [3] закріплює можливість проведення 
слідчим спеціальної дії по одержанню зразків для експертизи. 
Відповідно до положень спеціального підзаконного акту – Інструкції 
про призначення та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень від 08.10.1998 в ред. від 23.05.2017 [4], для проведення 
експертизи (дослідження) до експертної установи (експерту) 
надаються, зокрема, зразки для порівняльного дослідження. 

Отримання зразків для експертизи – це самостійна 
процесуальна дія, що проводиться стороною кримінального 
провадження, яка звернулася за проведенням експертизи, слідчим 
суддею у випадках, якщо експертиза призначена за клопотанням 
сторони провадження або судом з метою забезпечення проведення 
експертизи та встановлення обставин, що мають значення для 
кримінального провадження. Звертатися за проведенням 
експертизи під час досудового розслідування мають право слідчий, 
прокурор, а стороні захисту надається право звертатися до них з 
клопотанням про залучення експерта та залучати експерта 
безпосередньо за угодою. Зразки, отримані для експертизи, не є 
доказами у кримінальній справі, проте несуть в собі інформацію, що 
має доказове значення. Така інформація стає доступною і може 
бути застосована в доведенні по кримінальному провадженню лише 
в результаті проведення експертизи. Саме тому зразки для 
порівняльного дослідження мають особливий процесуальний статус, 
являють собою матеріал для отримання нового або перевірки вже 
наявного доказу. 

Правила вилучення, відібрання, упаковки і оформлення 
матеріалів, у тому числі різних зразків для почеркознавчої, 
трасологічної, балістичної, дактилоскопічної та інших видів судової 
експертизи, які проводяться у науково-дослідних інститутах та 
лабораторіях судової експертизи Міністерства юстиції і Міністерства 
внутрішніх справ, а також бюро судово-медичної експертизи, 
викладені у відомчих інструкціях і методичних посібниках. 

Використання їх допомагає правильному вилученню або 
відібранню зразків відповідно при призначенні криміналістичних, 
судово-медичних та деяких інших видів судової експертизи. У той же 
час бурхливий розвиток науки, впровадження її досягнень у 
виробництво постійно приводить до розширення видів сировини, 
напівфабрикатів та виробів, які нерідко стають речовими доказами і 
об’єктами експертного дослідження. 
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На основі досягнень науки розширяється коло об’єктів 
порівняльного дослідження, виникають нові види судових експертиз 
(наприклад, вибухових пристроїв та речовин і продуктів пострілу; 
матеріалів і засобів відео-звукозапису; будівельно-технічна; 
транспортно-трасологічна; комп’ютерної техніки та програмних 
продуктів тощо). У зв’язку з цим ускладнюються прийоми вилучення 
й відібрання зразків, а також правила підготовки їх до експертного 
дослідження. Зростає необхідність при одержанні зразків 
використання спеціальних професійних знань та участь у даній 
слідчій дії спеціалістів (криміналістів, товарознавців, технологів, 
хіміків, біологів тощо). 

У криміналістичній літературі і відомчих інструкціях, відповідно 
до ст. 199 КПК України й інструкцій про підготовку матеріалів на 
криміналістичні та інші види судових експертиз, викладені загальні 
правила й умови отримання окремих видів зразків. Є також загальні 
вказівки про участь спеціалістів при вилученні і відібранні зразків. 

Люди – не єдині джерела одержання порівняльних матеріалів. 
Зразки для порівняльного дослідження можуть бути отримані від 
предметів (знарядь, інструментів, транспортних засобів і т.п.), від 
тварин; вони можуть являти собою результати експериментальних 
процесів або дій. 

У криміналістичній і кримінально-процесуальній літературі 
питання про сутність одержання зразків і віднесення їх до 
визначеної категорії в загальній системі дій слідчого трактується 
неоднозначно. Позиція одних авторів така, що одержання зразків – 
самостійна слідча дія; інші автори, підкреслюючи допоміжний 
характер одержання зразків стосовно слідчих дій, називають його 
«інструментом», «тактичним прийомом, убраним у процесуальну 
форму, об’єктивного і раціонального провадження слідчої дії 
(зокрема, призначення тієї чи іншої експертизи)» При вирішенні 
даного питання варто виходити із сутності і значення самих зразків у 
кримінальному процесі, визначення мети, для досягнення якої 
слідчий одержує зразки. Аналізуючи природу зразків, можна 
помітити, що поява їх у кримінальному процесі обумовлена 
необхідністю провадження порівняльного дослідження, на що 
слушно звертається увага багатьма вченими. 

Мета дії слідчого по одержанню зразків уявляється досить 
конкретною – забезпечити можливість проведення порівняльного 
дослідження в справі. Таким чином, початком зазначених положень 
є висновок про те, що одержання слідчим зразків забезпечує 
встановлення обставин, що мають значення для справи, за 
допомогою проведення порівняльного дослідження. 

Викладене вище дозволяє визначити одержання слідчим зразків 
як організаційний захід щодо підготовки порівняльного дослідження і 
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віднести його до відповідного комплексу заходів у загальній системі 
дій слідчого. 

У літературі існує думка про можливість проведення 
порівняльного дослідження самим слідчим. Так, В. Жбанков пише: 
«Таке порівняння зразків, що відображають приватні фіксовані 
ознаки інших матеріальних об’єктів і речовинних доказів, може 
зробити також і слідчий, якщо він має відповідну криміналістичну 
підготовку» [5, с. 47]. Цю думку він аргументує умовним прикладом, 
коли на місці події виявлено слід пальця, зовсім відмінний від 
відбитків пальців, що перевіряються. У таких випадках В. Жбанков 
рекомендує слідчому скласти протокол огляду сліду і зразків, не 
роблячи висновків про наявність відсутності тотожності, зафіксувати 
результати огляду, описавши групові ознаки капілярного рисунку, 
що відобразився в сліді на місці події [5, с. 47]. 

Подібна рекомендація навряд чи може бути визнана 
правильною з ряду причин. По-перше, протокол огляду сліду не дає 
ніякої іншої інформації, крім даних про слід, вилучений з місця події. 
По-друге, порівняльне дослідження в процесуальному змісті 
проведено не було, оскільки процесуальне воно не закріплено. 
Тому, якщо обмежитися оглядом, то буде упущена можливість 
одержання в справі фактичних даних, що вказують на те, що слід 
залишений особою, не перевіряється, тому що результати 
порівняльного дослідження не матимуть процесуальної оцінки 
слідчого і не можуть бути залучені до матеріалів кримінальної 
справи. 

Ці причини дозволяють говорити, що зазначена рекомендація 
В. Жбанкова прийнятна лише для випадків попереднього, 
оперативного дослідження слідів шляхом їхнього порівняння, але 
ніяк не для процесу доведення. 

На підставі викладеного, будь-яке порівняльне дослідження, про 
яке згадується в ст. 245 КПК України, – це дослідження, проведене 
експертом.  

Стаття 245 КПК не містить поняття та вичерпного переліку 
зразків, які одержуються для порівняльного дослідження. В слідчій 
та судово-експертній практиці вважається загальноприйнятим, що 
зразки – це об’єкти, які відображають властивості або особливості 
людини, тварини, трупа, предмета, матеріалу або речовини, а також 
інші зразки, необхідні стороні кримінального провадження або суду 
для призначення судової експертизи, а експерту – для проведення 
досліджень і наданні висновку. Зразки, отримані для проведення 
експертизи, самі по собі не встановлюють обставин, що входять до 
предмета доказування, вони потрібні для порівняльного 
дослідження під час проведення експертизи. Такі зразки повинні 
мати репрезентативність (достатність у їх кількості і якості) та бути 



Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів 

 189

порівнюваними (створювати можливість порівняння). Отримання 
зразків для експертизи повинно здійснюватися з дотриманням таких 
вимог: забезпечення прав і свобод людини; одержання зразків 
належною особою у передбаченому порядку; забезпечення безсум-
нівності походження зразків від конкретного об’єкта, їх достовірності; 
правильне документування ходу і результатів слідчої дії. 

Юридичною підставою для отримання зразків є постанова 
слідчого, прокурора (ч. 3 ст. 110 КПК), що здійснює досудове 
розслідування, або ухвала слідчого судді, суду (ст. 164 КПК), а 
науковою – неможливість вирішення поставлених експерту питань 
без спеціально підібраного порівняльного матеріалу. Рішення щодо 
отримання зразків, необхідних для експертизи, повинно прийматися 
стороною кримінального провадження, яка звернулася за 
проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза 
призначена слідчим суддею, з урахуванням конституційних гарантій 
прав і свобод людини. Саме тому при отриманні зразків для 
експертизи не повинні використовуватися методи, небезпечні для 
життя й здоров’я людини або ті, що принижують її честь і гідність, а 
способи відбору зразків, реалізація яких вимагає проведення 
проникнення до житла чи іншого володіння особи, до приміщень 
тощо передбачає проведення таких дій у порядку, що встановлений 
для проведення відповідних слідчих (розшукових) дій. 

Для отримання зразків для експертизи необхідно винести 
вмотивовану постанову (ч. 5 ст. 110 КПК), в якій коротко описують 
обставини кримінального провадження, що зумовлюють 
необхідність одержання зразків, конкретні види зразків і перелік 
осіб, у яких вони будуть вилучатися з обов’язковим зазначенням 
процесуального становища останніх. За законом сторона 
кримінального провадження має право отримати у підозрюваного 
або обвинуваченого зразки, необхідні для порівняльного 
дослідження. У потерпілого або свідка припускається отримання 
зразків лише за необхідності перевірки, чи не залишені цими 
особами сліди в певному місці або на речових доказах, а після 
отримання зразків скласти протокол (ст. 104 КПК), в якому 
обов’язково повинні бути зазначені такі відомості: який саме зразок 
вилучено (його точну назву, характеристику та кількість); у кого він 
отриманий (у підозрюваного, обвинуваченого, свідка чи 
потерпілого); в який матеріал або ємність він упакований 
(поміщений) і яким чином посвідчена його ідентичність; де він буде 
зберігатися; зауваження, які надійшли від учасників при проведенні 
цієї слідчої дії. 

При підготовці до отримання зразків особа, яка призначає 
експертизу, повинна вирішити питання про участь у названій дії 
спеціаліста певного профілю знань і запросити його для участі в 
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слідчій (розшуковій) дії. На етапі вилучення або відібрання зразків 
може бути використана допомога спеціаліста у створенні обставин 
та умов отримання зразків, застосуванні інструментів і приладів, 
визначенні якості та достатньої кількості отриманих зразків, 
роз’ясненні правил і способів їх вилучення або одержання, 
пакування і зберігання до часу передачі експерту тощо. При 
складанні протоколу спеціаліст допоможе слідчому правильно 
описати назву зразків, їх якість, особливості упаковки та інші 
обставини, які повинні бути у ньому відображені. Крім загальних 
процесуальних і тактичних правил при отриманні окремих зразків, 
важливо додержуватися й специфічних правил, які випливають з їх 
особливостей, а також існуючих технічних, санітарних та інших 
нормативів. Допомога спеціаліста має важливе значення не тільки 
при відборі зразків, а й при оцінці їх достатності та придатності для 
дослідження. Спеціаліст, який знає технологічні умови і вимоги 
Держстандарту, може визначити та вказати на відповідність 
отриманих зразків пред’явленим вимогам. У разі їх невідповідності 
він з’ясовує причину, повідомляє про це особу, яка призначила 
експертизу, і надає необхідну допомогу в повторному або 
додатковому їх відборі відповідно до існуючих правил та інструкцій. 

Крім загальних процесуальних і тактичних правил при одержанні 
окремих зразків, важливо додержуватися й специфічних правил, які 
випливають з їх особливостей, а також існуючих технічних, 
санітарних та інших нормативів. Так, зразки речей, сировини, 
напівфабрикатів і виробів характерні тим, що при їх відібранні для 
експертного дослідження необхідно керуватися відповідними 
Державними стандартами України або технічними умовами. 

Більш складним є відбір зразків на хімічну, біологічну, 
товарознавчу експертизи, що часто зустрічається у справах про 
заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 
довірою; випуск або реалізація неякісної продукції; злочини у сфері 
службової діяльності. Пояснюється це тим, що за зазначеними 
злочинами як об’єкти на експертизу можуть бути направлені різні 
речовини, напівфабрикати і готові вироби. Правильний відбір таких 
зразків сприяє чіткому формуванню завдань дослідження, знання 
призначення речей, сировини, напівфабрикатів, готової продукції і 
промислових товарів, а також наявності Держстандартів або 
технічних умов, уміння користуватися відповідними технічними 
засобами. 

Оскільки такими знаннями не володіють, навіть, досвідчені 
слідчі, то при відібранні зразків різних сипучих речовин, рідини, 
сировини і готової продукції, як правило, повинен залучатися 
відповідний спеціаліст. Залежно від призначеної експертизи таким 
може бути хімік, біолог, товарознавець певного профілю, інженер-
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технолог тощо. Спеціаліст допоможе слідчому визначити цілі і 
завдання експертизи, з’ясувати, які речовини і предмети можуть 
бути порівняльними зразками, їх кількість, ознайомитися з чинними 
Державними стандартами України та іншими документами, що 
визначають порядок і правила відбору останніх. 

Для отримання зразків сипучих речовин і рідини часто потрібні 
спеціальні пристосування (щупи для вилучення зерна, мірники для 
рідини тощо), а також посуд і пакувальні матеріали. Наприклад, 
кислоти мають відбиратися у скляний посуд з притертою скляною 
пробкою. При вилученні зразків рідких, сипучих або газоподібних 
речовин головну увагу необхідно приділяти забезпеченню їх 
однорідності. Зразок повинен відображати особливості своєї маси 
(мати репрезентативність). 

Готуючи об’єкти на хімічне чи біологічне дослідження, слід 
дотримуватися таких правил. Якщо речові докази виявлені у великій 
кількості, то від них необхідно відібрати з різних місць і рівнів виїмки, з яких 
складається середній зразок рідини (наприклад, з бочки); потрібно 
старанно її перемішати, а потім виділити необхідну кількість (приблизно 1 
л). Зразки відбираються окремо з кожної ємкості. Середній зразок сипучих 
речовин (борошно, цемент, зерно тощо) відбираються так. Спеціальним 
щупом з різних за глибиною місць упаковки (наприклад, з мішка) 
відбирається 3-5 виїмок (зверху, зсередини і з дна). Виїмки перемішують і 
від загальної суміші відбирається середній зразок вагою 1-2 кг. Середній 
зразок речовин, які знаходяться у великих ємкостях (наприклад, вагон, 
склад, комора), відбираються аналогічно з кожного кута і по центру. Іноді 
при відібранні рідких речовин доводиться використовувати спеціальні 
прилади й інструменти. Так, відбір зразків вибухонебезпечних і хімічних 
рідин здійснюється за допомогою відповідної хімічної апаратури. 

Отже, спеціаліст, котрий здійснює відбір проб, зобов’язаний 
знати і надати відповідні пояснення слідчому, зокрема, якими 
властивостями наділена ця речовина, та забезпечити дотримання 
правил техніки безпеки. 

При вилученні високов’язких продуктів їх необхідно розігріти. 
Режим розігріву повинен визначатися за нормативно-технічною 
документацією по конкретному матеріалу. Відібрані зразки слід 
охороняти від впливу атмосферних явищ, які можуть призвести до 
зміни їх властивостей. Наприклад, підлягають консервації (щільній 
закупорці) світлі нафтопродукти з метою виключення зміни їхнього 
складу внаслідок фракційного випару. Зразки повинні зберігатися у 
тому вигляді, у якому були виявлені і вилучені. У цих випадках 
важливо враховувати вимоги Держстандартів і технічних умов, 
використовувати зазначені у них методи відбору проб і зразків. У 
тому разі, коли відібрання проводить спеціаліст, він зобов’язаний 
пояснити слідчому і особам, котрі беруть участь у цій дії, умови і 
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методи, які ним застосувались при відборі зразків, якими 
положеннями, інструкціями, нормами він керувався, тощо. 

Дуже складною є підготовка зразків ґрунту на відкритій 
місцевості (для порівняння зі слідами Ґрунту на одязі, тілі, взутті, 
транспортному засобі тощо), їх відбір доцільно проводити за 
допомогою спеціаліста. Зразки повинні відбиратися у зонах 
можливих контактів об’єктів з ґрунтом, а також з різних точок місця 
події, які назве спеціаліст, у кількості 50-200 гр. Правильний відбір 
зразків ґрунту звільняє експертів від необхідності направлення 
запитів про надання додаткових проб.  

Допомога спеціаліста має важливе значення не тільки при 
відборі зразків, а й при оцінці їх достатності й придатності для 
дослідження. Спеціаліст, який знає технологічні умови і 
Держстандарти, завжди може визначити та вказати на відповідність 
отриманих зразків пред’явленим вимогам. У разі їх невідповідності 
він з’ясовує причину, повідомляє про це слідчого і надає необхідну 
допомогу в повторному або додатковому їх відборі відповідно до 
існуючих правил та інструкцій. 

Є види зразків, відбір яких вимагає обов’язкової участі 
спеціаліста. Так, зразки крові та інші виділення людського організму 
мають відбиратися лише в умовах медичного закладу при 
дотриманні санітарних норм, що виключали б можливі шкідливі 
наслідки для здоров’я особи, у якої вони відбираються. При такому 
відібранні слідчий повинен керуватися відповідними інструкціями і 
методичними рекомендаціями. Перед відбором зразків з організму 
людини необхідно дотримуватися наступних тактичних 
рекомендацій. Після ознайомлення із завданнями по відбору зразків 
та обговорення підготовчих заходів спеціаліст за дорученням 
слідчого готує відповідний інструментарій (шприци, пробірки, гумові 
або коркові пробки, сургуч, віск). 

Зразки крові у осіб, які проходять у справі, мають відбиратися у 
відділеннях судово-медичної експертизи, а також поза ними особами, які 
володіють даною маніпуляцією. Відібрані зразки рідкої крові у кількості 3-
5 мл вміщуються у стерильну пробірку (флакон) і опечатуються. На 
упаковці повинно бути зазначено, що у ній міститься. Це засвідчується 
слідчим і спеціалістом. Виявлені сліди крові на речових доказах повинні 
детально описуватися із зазначенням їх розміщення, кольору, форми, 
розмірів, характеру країв, наявності і ступеня просякнення тканини, її 
ущільнення у місці сліду, наявності кірочок та інших особливостей. 
Одночасно зі слідами крові на речових доказах для дослідження 
направляються для контролю розміщені у безпосередній близькості від 
них ділянки речових доказів, вільні від крові. 

Під час проведення судово-медичних експертиз при дослідженні 
інших виділень людського організму (зокрема, при вирішенні 
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питання про можливість походження виділень від цієї особи) 
встановлюють ступінь «виділень» антигенів у підозрюваних або 
обвинувачених (якщо під час проведення експертизи ці особи 
відомі), а коли виникає потреба, то і у потерпілих. 

Аналіз слідчої та експертної практики свідчить, що при 
проведенні таких видів експертиз (у більшості випадків) 
використовуються зразки слини. Останні відбираються у пробірку, 
після чого виливаються на складений у 5-6 шарів бинт (марлю), який 
потім висушують (подалі від нагрівальних приладів і без впливу 
прямих сонячних променів) на аркуші чистого паперу за кімнатної 
температури у приміщенні, де не повинно бути випарів формаліну і 
йоду. Після відбору зразків бинт (марлю) із слиною вміщують у 
пакет. Окремо упаковують шматок незаплямованої частини бинта 
(марлі) для контролю. На пакетах роблять пояснювальні надписи. 

Виходячи з викладеного вище можна зробити наступні висновки. 
1. Природа зразків для порівняльного дослідження та речових 

доказів є відмінною, оскільки зразки не мають усіх властивостей 
останніх. Визнавати їх самостійним процесуальним джерелом 
доказів не має потреби, оскільки вся інформація, що в них міститься 
та має значення для кримінального провадження, після проведення 
відповідного експертного дослідження стає змістом висновку 
експерта. І таким чином, дотримується вимога допустимості щодо 
належного джерела доказів. 

2. Експерти згідно з кримінально-процесуальним законом не 
відносяться до суб’єктів доведення, але, проводячи експертизи, 
вони не тільки досліджують доказову інформацію, а часом її 
виявляють (при провадженні багато об’єктних почеркознавчих 
експертиз експерти за своєю ініціативою іноді встановлюють осіб, 
причетних до підробки документів, що не проходять у кримінальній 
справі). Така слідча дія, як призначення й провадження судової 
експертизи, повинна мати назву слідчо-експертна. 

3. Доказове значення висновків експерта, що базуються на 
дослідженні зразків, отриманих з порушенням процесуального 
законодавства, можуть бути поставлені під сумнів. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
А. И. Жеребко 

 
В статье рассмотрена юридическая природа образцов для экспертного 

исследования, проанализированы проблемы получения образцов для 
экспертного исследования.  

По результатам проведенного исследования сделан вывод о том, что природа 
образцов для сравнительного исследования и вещественных доказательств 
является отличной, поскольку образцы не имеют всех свойств последних. 
Признавать их самостоятельным процессуальным источником доказательств нет 
потребности, поскольку вся информация, которая содержится в них и имеет 
значение для уголовного производства, после проведения соответствующего 
экспертного исследования, становится содержанием заключения эксперта. И 
таким образом, соблюдается требование допустимости доказательств. 
Доказательственное значение выводов эксперта, основанное на исследовании 
образцов, полученных с нарушением процессуального законодательства, могут 
быть поставлены под сомнение. 

Эксперты в соответствии с уголовно-процессуальным законом не 
относятся к субъектам доказывания, но, проводя экспертизы, они не только 
исследуют доказательственную информацию, а порой ее обнаруживают (при 
производстве много объектных почерковедческих экспертиз эксперты по 
своей инициативе иногда устанавливают лиц, причастных к подделке 
документов, не проходят по уголовному делу). Такое следственное действие, 
как назначение и производство судебной экспертизы, должно называться 
следственно-экспертное. 

 
LEGAL NATURE OF SAMPLES FOR COMPARATIVE STUDIES 

 
А. Zherebko 

 
The article examines the legal nature of the samples for expert research, 

analyzes the problems of obtaining samples for expert research. 
The results of the conducted study concluded that the nature of the samples 

for comparative study and physical evidence is excellent, since the samples do not 
have all the properties of the latter. It is not necessary to recognize them as an 
independent procedural source of evidence, since all the information that is 
contained in them and is important for criminal proceedings, after carrying out the 
relevant expert examination, becomes the content of the expert’s conclusion. And 
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thus, the requirement of admissibility of evidence is observed. The evidential value 
of the expert’s conclusions based on the examination of samples obtained in 
violation of procedural legislation can be questioned. 

Experts in accordance with the criminal procedure law do not relate to the 
subjects of proof, but when carrying out expert examinations, they not only 
examine the evidentiary information, but at times find it (in the production of many 
object penciled expert examinations, experts on their own initiative sometimes 
identify persons involved in forgery of documents, do not pass in the criminal 
case). Such an investigative action, as the appointment and production of a 
forensic examination should be called investigative and expert. 
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На сьогодні експерт виступає як самостійний суб’єкт 

кримінального провадження, що володіє власними процесуальними 
обов’язками і правами, які відрізняють його від інших суб’єктів. 
Самостійність положення експерта серед інших суб’єктів процесу, що 
сприяють здійсненню правосуддя, забезпечується його функцією 
надання доказів у вигляді висновку експерта, а також особливою 
процесуальною формою реалізації цієї функції. Важливим питанням 
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для з’ясування та розуміння правового статусу судового експерта є 
визначення компетенції судового експерта та його компетентності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми, показує, що до питань компетентності та 
компетенції судового експерта, зокрема у кримінальному судочинстві, 
вже зверталися вчені і практики. Так, ці питання певним чином 
висвітлювалися у роботах Т. В. Авер’янової, В. Д. Арсеньєва, 
Р. С. Бєлкіна, А. І. Вінберга, В. Г. Гончаренка, Н. І. Клименко, 
В. К. Лисиченка, О. Р. Шляхова та багатьох інших, які присвятили свої 
праці питанням методології наукового пізнання, доказування та 
використання спеціальних знань у кримінальному процесі. 

Проте, слід зазначити, що комплексних наукових досліджень із 
проблем, пов’язаних із визначенням співвідношення компетенції та 
компетентності судового експерта у кримінальному провадженні, у 
останні роки майже не проводилося. Серед таких наукових праць ми 
можемо назвати тільки наукову статтю М. Г. Щербаковського та 
Л. П. Щербаковської [1]. Отож, можна констатувати, що питання щодо 
компетентності та компетенції судового експерта у кримінальному 
провадженні врегульовані недостатньо. Особливої актуальності вони 
набувають сьогодні після внесення суттєвих змін у законодавство, що 
регулює судово-експертну діяльність. 

Метою статті є проведення аналізу різноманітних визначень та 
змісту понять «компетентність судового експерта» та «компетенція 
судового експерта» у кримінальному провадженні; дослідження 
проблемних питань щодо співвідношення зазначених понять; 
особливостей встановлення компетентності та компетенції судового 
експерта особою, що залучає судового експерта у кримінальне 
провадження. 

У кримінальному процесі основною вимогою, що пред’являється 
до судового експерта як учасника процесу, є наявність певного рівня 
компетентності, що дозволяє йому вирішити поставлене завдання. 
Так, відповідно до частини 1 статті 69 Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК України) експертом у кримінальному 
провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими 
спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України 
«Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено 
провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості 
про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати 
висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і 
стосуються сфери її знань. До того ж, відповідно до частини 6 
зазначеної статті, експерт невідкладно повинен повідомити особу, яка 
його залучила, чи суд, що доручив проведення експертизи, про 
неможливість проведення експертизи через відсутність у нього 
необхідних знань.  
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Відповідно до «Нового тлумачного словника української мови» 
компетенція – це «добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень 
якої-небудь організації, установи, особи», а компетентний – це: «1) 
який має достатні знання в якій-небудь галузі; який з чим-небудь 
добре обізнаний; тямущий; який ґрунтується на знанні; 
кваліфікований; 2) який має певні повноваження; повноправний, 
повновладний» [2, с. 874]. Тобто, компетенція – це певна норма, 
досягнення якої може свідчити про можливість правильного 
вирішення якого-небудь завдання, а компетентність – це оцінка 
досягнення (або недосягнення) цієї норми [3, с. 24]. 

На сьогодні в теорії судової експертизи існують різні визначення 
понять «компетентність судового експерта» та «компетенція судового 
експерта». 

Н. І. Клименко трактує ці поняття наступним чином. Компетенція 
експерта – це коло його повноважень, наданих експерту 
процесуальним законом (процесуальна), і обсяг спеціальних знань і 
навиків, якими він повинен володіти (спеціальна). Компетентність же 
експерта – це суб’єктивна характеристика здібностей конкретного 
експерта вирішувати поставлені перед ним завдання і ступінь 
володіння ним теорією, методами і методиками експертного 
дослідження. Компетентність визначається досвідом експерта, його 
базовою освітою і рівнем спеціальної підготовки [4, с. 21]. 

Експертом у процесуальному сенсі є фізична особа незалежно від 
посади, яку вона обіймає, яка залучається у кримінальне 
провадження. Надані законом права та обов’язки експерта складають 
його процесуальну правомочність, а спеціальні знання та навички, 
якими він володіє, – його професійну компетенцію, що є фактичною 
підставою для здійснення цієї правомочності під час залучення його 
експертом [5, с. 56–57]. 

Компетенція експерта, на думку Р. С. Бєлкіна, – це комплекс 
знань у галузі теорії, методики і практики експертизи певного роду, 
виду. Розрізняють об’єктивну компетенцію експерта (обсяг знань, 
якими повинен володіти експерт) і суб’єктивну компетенцію експерта 
(ступінь володіння конкретним експертом цими знаннями). Останню 
іноді іменують компетентністю експерта. Права та обов’язки експерта 
визначені процесуальним законом. Питання, які вирішуються 
експертом відповідно до його компетенції, не можуть стосуватися 
юридичної сторони кримінального провадження, що відноситься до 
компетенції слідчого і суду [6, с. 259]. 

Поняття компетентності має об’єктивну і суб’єктивну сторони, 
зазначав О. Р. Шляхов. Науковець писав, що за загальним правилом 
експерти є компетентними у вирішенні всіх питань, що становлять 
предмет якого-небудь роду, виду експертизи. Для окремих експертів: 
медиків, бухгалтерів, криміналістів – це вірно. Але чимало експертів є 
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досвідченими особами лише в окремих видах або навіть різновидах 
експертиз. Деякі молоді фахівці можуть визнаватися компетентними у 
провадженні нескладних експертиз конкретного виду експертизи. Тобто 
особиста компетентність експерта-криміналіста не завжди відповідає 
загальному змісту спеціальних пізнань, загальноприйнятому уявленню 
про предмет окремого роду експертизи та всіх її видів. Цю обставину 
необхідно враховувати стороні кримінального провадження, яка залучає 
конкретного експерта для провадження експертизи. Експерт при суворому 
виконанні вказівок закону зобов’язаний відмовитися від дачі висновку, 
якщо він недостатньо (не повністю, частково) компетентний у вирішенні 
поставленої перед ним групи питань, що відносяться до різних родів та 
видів експертизи [7, с. 82–83]. 

Компетенцію експерта можна розглядати у двох аспектах. По-
перше, це коло повноважень, права і обов’язки експерта, що 
визначені процесуальними кодексами. По-друге, це комплекс знань в 
області теорії, методики і практики судової експертизи певного роду, 
виду. Крім того, розрізняють об’єктивну компетенцію, тобто обсяг 
знань, якими повинен володіти експерт, і суб’єктивну компетенцію – 
ступінь володіння конкретним експертом цими знаннями. Суб’єктивну 
компетенцію часто називають компетентністю експерта. Вона 
визначається його освітнім рівнем, спеціальною експертною 
підготовкою, стажем експертної роботи, досвідом у вирішенні 
аналогічних експертних задач, індивідуальними здібностями. 

Існує думка, що надання експертові права відмовитися від 
провадження експертизи, коли він не компетентний вирішувати 
поставлені перед ним питання, допускає можливість порушення меж 
компетенції експерта. Експерт зобов’язаний відмовитися від дачі 
висновку, коли вирішення поставлених перед ним питань не входить 
до його компетенції, причому мотиви відмови експерта повинні бути 
обґрунтовані. Особа, що залучила експерта у кримінальне 
провадження, має переконатися в тому, що експерт дійсно є 
некомпетентною особою у вирішенні поставлених перед ним питань, 
а не ухиляється від дачі висновку або необґрунтовано відмовляється 
від провадження експертизи [8, с. 21]. 

В. М. Вальдманом, І. П. Кононенком та Г. М. Надгорним 
висловлювалася пропозиція передбачити на законодавчому рівні 
підставою для відводу експерта його некомпетентність [9, с. 6; 10, 
с. 19–20]. 

Володіння спеціальними знаннями – достатня підстава для 
виклику особи як експерта. Вони ж є змістом наукової компетенції 
експерта, яка, як зазначає І. Л. Петрухін, являє собою певний обсяг 
наукових знань спеціаліста (мається на увазі «спеціаліст» в широкому 
сенсі слова, а не як особливий суб’єкт кримінального процесу), 
достатній для того, щоб він був призначений експертом [11, с. 14]. 
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Виділяють такі складові елементи спеціальних наукових знань 
експерта: а) основні базові спеціальні знання різних наук, які 
отримуються під час навчання особи; б) додаткові базові спеціальні 
знання, які здобуваються особою в процесі підготовки для отримання 
кваліфікації судового експерта з певної спеціальності; в) додаткові 
правові знання, які необхідні для правильного орієнтування в 
правовому полі кримінального судочинства, оволодіння 
теоретичними та методичними основами судових експертиз, 
розуміння їх особливостей та ролі в системі доказів, процесуальної 
функції експерта, правильного оформлення експертних висновків 
тощо [12, с. 10]. 

Від компетенції експерта відрізняють його компетентність, тобто 
фактичне володіння ним спеціальними пізнаннями (у тому числі 
навичками), а не тільки формальне, що пов’язане з наявністю у нього 
відповідного документа (диплома, атестата тощо). Звідси саме 
некомпетентність експерта є обставиною, що тягне його відвід. 

У експертів – співробітників експертних установ – у зміст наукової 
компетенції входить ще володіння ними теорією та методикою 
експертизи, що є важливою умовою високої якості експертних 
досліджень в установах судової експертизи (експерт, що не належить до 
співробітників такої установи, володіючи необхідними спеціальними 
знаннями та навичками, може і не володіти методикою). Окрім наукової 
компетенції, в літературі розрізняють також процесуальну компетенцію 
експерта, тобто сукупність його прав і обов’язків. Її ще іменують 
«повноваженнями експерта» [13, с. 57]. 

Процесуальний статус судового експерта у кримінальному 
судочинстві визначений КПК України, Законом України «Про судову 
експертизу» і низкою нормативно-правових актів. 

М. Г. Щербаковський за ступенем спільності та змістом поділяє 
компетенцію три рівні: процесуальний, науковий і індивідуальний [1, 
с. 96]. Так, процесуальна компетенція експерта характеризує права 
та обов’язки судового експерта. Нею володіють всі судові експерти, 
які залучаються для проведення експертиз в будь-яких галузях 
судочинства. Процесуальна компетенція експертів регламентується 
законодавством України, а її важливою особливістю є обов’язок 
володіння особою, яка залучається експертом, спеціальними 
знаннями. 

Наукова (або професійна) компетенція експерта визначає обсяг 
спеціальних знань, якими повинен володіти експерт певної експертної 
спеціальності. Вона тісно пов’язана з предметом роду відповідної 
експертизи. Визначення наукової компетенції експерта відіграє 
важливу роль для визначення висновку експерта допустимим 
джерелом доказів. Всі судові експертизи однієї спеціальності мають 
однакову наукову компетенцію, яка визначається предметом роду 
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(виду) експертизи. Наукова компетенція визначається наявністю у 
особи свідоцтва на право проведення певного роду (виду) експертизи 
[12, с. 15]. 

Індивідуальна компетенція експерта – це коло знань, отриманих 
особою під час навчання у вищому навчальному закладі і стажування 
у державних спеціалізованих експертних службах за певною 
експертною спеціальністю. Фахівці, яким присвоєна кваліфікація 
судового експерта, включаються до державного Реєстру атестованих 
судових експертів. 

О. Р. Россинська розрізняє об’єктивну компетенцію, тобто обсяг 
знань, якими повинен володіти експерт, та суб’єктивну компетенцію – 
ступінь, в якому конкретний експерт володіє цими знаннями, й також 
розглядає її в правовому та науковому аспектах [14, с. 88]. 

Важливим є питання оцінки компетенції та компетентності 
експерта. Так, оцінюючи висновок експерта, необхідно 
проаналізувати: 

– чи відображена у висновку інформація, що характеризує 
експерта з точки зору фахівця у певній галузі знань; 

– чи відповідають ці спеціальні знання питанням, які поставлені 
перед експертом; 

– чи потрібні для вирішення поставлених перед експертом 
питань спеціальні знання даного профілю; 

– чи відповідають компетенції та спеціалізації експерта ті 
засоби і методи, які він використовував для вирішення поставлених 
перед ним питань [15, с. 161].  

Крім того, необхідно встановити, чи не вийшов експерт за межі 
своєї компетенції, відповівши на питання, що не входять до кола його 
спеціальних знань, або для вирішення яких достатньо суб’єктивних 
суджень, що ґрунтуються на здоровому глузді та життєвому досвіді. 

Оскільки питання компетентності експерта під час призначення 
судової експертизи є одним з найактуальніших, необхідно розуміти 
критерії оцінки або «ознаки» компетентності. Цікавою є думка, 
висловлена Г. М. Пилипенко, про необхідність під час залучення 
судового експерта звернення уваги не тільки на дані, які надаються 
судовим експертом та закріплені у Реєстрі судових експертів (посада, 
вчені ступінь і звання, стаж тощо). Дослідник пропонує спиратися на 
дані, отримані методом взаємооцінки (тобто коли оцінку 
компетентності конкретного експерта дають інші експерти – фахівці у 
цій галузі) [15, с. 164]. На наш погляд, такий підхід не є досконалим, 
оскільки на оцінку колег-експертів можуть впливати суб’єктивні 
фактори – відносини у колективі, антипатії тощо. 

Н. І. Клименко вказує, що про компетентність експерта в 
конкретній експертизі свідчать результати та умовиводи щодо 
проведеного дослідження, відображені у висновку експерта, а 
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відомості про освіту, кваліфікацію, підготовку експерта 
характеризують його компетенцію. Тобто, компетентність експерта в 
конкретній експертизі визначається за результатами всебічної оцінки 
висновку експерта, спрямованої на з’ясування повноти проведеного 
дослідження, правильності вибору методик і методів аналізу 
виявлених властивостей і ознак об’єктів, кінцевих і проміжних 
висновків. Таким чином, компетентність експерта встановлюється 
після провадження дослідження та надання висновку [12, с. 17]. 
Виходячи з наведеної на початку статті тези про те, що 
компетентність – це оцінка досягнення (або недосягнення) норми, 
друга точка зору, на нашу думку є більш прийнятною.  

Підсумовуючи вищевикладене, зауважимо, що розглянуте 
питання є багатоаспектним та потребує подальшої уваги науковців, 
оскільки розмежування понять «компетенція» та «компетентність» 
судового експерта викликає суперечки і розбіжності. Крім того, на 
нашу думку, на сьогодні залишається недостатньо висвітленим у 
науковій літературі питання критеріїв та методів оцінки 
компетентності експерта. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ СУДЕБНОГО 

ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Д. П. Гурина 
И. В. Калинина 

 
В статье проведен анализ различных определений и содержания 

понятий «компетентность судебного эксперта» и «компетенция судебного 
эксперта» в уголовном производстве; исследуются проблемные вопросы 
соотношения указанных понятий; особенности установления компетентности 
и компетенции судебного эксперта лицом, которое привлекает судебного 
эксперта в уголовное производство. 

Авторы статьи отмечают, что компетенцию эксперта можно 
рассматривать в двух аспектах. Во-первых, этот круг полномочий, права и 
обязанности эксперта, определенные процессуальными кодексами. Во-
вторых, это комплекс знаний в области теории, методики и практики 
судебной экспертизы определенного рода, вида. Кроме того, авторы 
различают объективную компетенцию, то есть объем знаний, которыми 
должен обладать эксперт, и субъективную компетенцию – степень овладения 
конкретным экспертом этими знаниями. Субъективная компетенция эксперта 
определяется его образовательным уровнем, специальной экспертной 
подготовкой, стажем экспертной работы, опытом в решении аналогичных 
экспертных задач, индивидуальными способностями. 

От компетенции эксперта отличают его компетентность, то есть 
фактическое владение им специальными познаниями (в том числе 
навыками), а не только формальное, что связано с наличием у него 
соответствующего документа (диплома, аттестата и т.д.). Отсюда именно 
некомпетентность эксперта является обстоятельством, влекущим его отвод. 

В статье проанализированы подходы к критериям оценки 
компетентности и компетенции судебного эксперта. Компетентность 
судебного эксперта может быть установлена после проведенного им 
исследования и отражена в заключении эксперта. 

По результатам проведенного исследования сделан вывод о 
дискуссионном характере рассматриваемых вопросов и необходимости 
разработки критериев оценки компетентности судебного эксперта.  
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TO THE QUESTION OF THE COMPETENCY AND COMPETENCE OF 
FORENSIC EXPERT IN CRIMINAL PROCEEDING 

 
D. Hurina 
I. Kalinina 

 
The article analyzes various definitions and content of the concepts of 

«competency of a forensic expert» and «competence of a forensic expert» in 
criminal proceedings; the problematic issues of the correlation of these concepts 
are studied; peculiarities of establishing the competency and competence of a 
forensic expert by a person who draws the forensic expert in criminal proceedings. 

The authors of the article note that an expert’s competence can be 
considered in two aspects. First, this is the range of powers, rights and 
responsibilities of an expert defined by procedural codes. Secondly, it is a complex 
of knowledge in the field of the theory, methodology and practice of forensic 
expertise of a certain kind, type. In addition, the authors distinguish the objective 
competence, that is the amount of knowledge that should have an expert and 
subjective competence, that is, the degree to which a particular expert masters 
this knowledge. The subjective expert competence is determined by his level of 
education, special expert training, expert work experience and experience in 
solving similar expert tasks, individual abilities.  

The competence of the expert is distinguished by his competency, that is his 
actual possession of special knowledge (including skills), and not only formal, 
which is due to the availability of a corresponding document (diploma, certificate, 
etc.). Hence, the expert’s incompetence is the circumstance that entails his/her 
withdrawal. 

The article analyzes the approaches to the criteria for assessing the 
competency and competence of a forensic expert. The competency of a forensic 
expert can established after his/her research and it is reflected in the expert’s 
opinion. 

According to the results of the study it was drawn the conclusion about the the 
controversial nature of the issues and the need to develop criteria for assessing 
the competence of a forensic expert. 
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ПРО МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРСПЕКТИВИ ГРАФОЛОГІЇ ЯК 
ГАЛУЗІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗНАННЯ 

 
У статті продовжено дослідження проявів одного з поки що 

нетрадиційних почеркознавчо – криміналістичних вчень – графології. У 
загальних рисах проаналізовано низку аспектів так званого світоглядного 
характеру стосовно перспективи графології як галузі криміналістичного 
знання, насамперед, у сенсі виокремлення самостійного напряму 
експертного дослідження – графологічної експертизи. 

Ключові слова: криміналістика, почерк, почеркознавство, експертиза, 
графологія, графологічна експертиза, об'єкт, суб'єкт. 

 
 
Розвиток судового почеркознавства – це процес наукового 

дослідження закономірностей письма та почерку на основі чималої 
кількості галузей науки і удосконалення, передусім, методики судово-
почеркознавчої експертизи. Сучасне судове почеркознавство є 
високорозвиненими предметними підрозділами Теорії судової 
експертизи і Криміналістики. Характерним для нього є активний і 
системний розвиток теоретичних засад судового почеркознавства; 
експериментальних розробок; узагальнень експертної практики; 
удосконалення існуючих методів і створення нових, більш 
ефективних методів експертного дослідження почерку. 
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Незважаючи на те, що судово-почеркознавчі дослідження є 
одними із найстаріших криміналістичних досліджень, до сьогодні у 
вчених-криміналістів, експертів і практичних співробітників виникають 
питання стосовно можливостей судово-почеркознавчої та суміжних з 
нею експертиз. Власне у цьому сенсі на сторінках вітчизняних 
наукових видань все частіше можна зустріти поки що несміливі, однак 
на нашу думку цілком слушні розмірковування про «…абсолютно 
новий напрям розвитку судового почеркознавства, яким є 
графологія…. Почерк акумулює у собі основні характерологічні 
особливості людини, а графологія є однією зі спроб їх розпізнати. 
Практичне значення графології суттєве, потреба в їх проведенні 
зумовлена запитами слідчої та судової практики» [1, с. 253]. Саме у 
цій практиці використання методів психолого-почеркознавчого 
(графологічного) аналізу може виявитися корисним, принаймні, під 
час: встановлення мотивів вчиненого злочину; вирішення питання про 
причетність конкретної людини до події злочину; вивчення 
властивостей особи у момент вчинення інкримінованого діяння (якщо 
виконання рукопису пов'язане з подією, що розслідується); експрес-
діагностики психологічних властивостей особи підозрюваного, 
обвинуваченого, потрепілого, свідка; досліджень підроблених і 
сумнівних документів як доказів в ході розслідування відповідних 
злочинів тощо. 

До речі, встановлення особистісних характеристик важливе не 
лише для забезпечення успіху в розслідуванні кримінальних 
правопорушень, але і для своєчасного та повного вирішення багатьох 
цивільно-правових питань, що виникають стосовно фізичних і 
юридичних осіб. Перспективним також виглядає використання аналізу 
почерка і в кадровій роботі для встановлення такої якості особи, 
необхідної оперативним співробітникам, як стійкість (збереження 
ефективності діяльності та розумових процесів за умов впливу 
несприятливих чинників), а також у виявленні дезорієнтуючого 
антибаланса тривожності, що може сприяти розвитку психічної 
патології за тривалої роботи людини в складних умовах. 

Відтак, коротко про низку аспектів так званого світоглядного 
характеру стосовно перспективи графології як галузі 
криміналістичного знання. 

Безпідставно заперечувати відому тезу, що сучасний рівень 
криміналістичної техніки адекватно дозволяє не лише творчо 
пристосовувати для потреб протидії злочинності знань різних наук, 
але і сприяти їх розвитку за рахунок трансформації криміналістики, як 
вдало відзначав Р. С. Бєлкін, зі «споживача» у «замовника» [2, с. 43]. 
І ця тенденція, що вже також не заперечиш, простежується на 
прикладі генотипоскопії, психофізіологічної детекції завідомої 
неправди (поліграфології), інструментальних методів ототожнення 
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людини за запаховими слідах (ольфактроніки як розділу одорології) і 
низки інших видів дослідження.  

Згідно закону інтеграції наукового знання [3, с. 351] нові знання, 
засоби і методи спочатку використовуються криміналістикою в 
неадаптованому виді, тобто безпосередньо запозичуються з «великої 
науки». Багато з них на цьому етапі розглядаються як «нетрадиційні» 
[4, с. 302–311]. Відтак не відразу знаходять своє місце як у системі і 
криміналістичних, і кримінально – правових та дотичних до них знань, 
так і в системі кримінального провадження. Застосування практично 
будь-якого нового для криміналістики методу, як правило, 
закономірно породжує думки про рівень його наукового 
обгрунтування і достовірність. Більше того, опоненти використання 
такого методу у кримінальному провадженні стовідсотково 
аргументують своє не сприйняття поверхневих помилок з практики 
його застосування. Однак, в міру поглиблення та інтеграції знань 
нетрадиційні засоби і методи удосконалюються, розробляються 
власне криміналістичні методики їх застосування, обгрунтовуються 
можливості їхнього використання в процесі слідознавства та 
доказування. З часом вони перестають іменуватися 
«нетрадиційними» трансформуючись у невід'ємну частину 
криміналістики, а на зміну їм приходять нові засоби і методи, які 
знову-таки спочатку виокремлюються як «нетрадиційні», вимагачи 
серйозної перевірки з точки зору їх придатності для використання у 
протистоянні злочинності. 

Так чи інакше, в останнє десятиліття XX ст. унаслідок 
максимально динамічної модифікації злочинності як соціального 
явища істотно зріс об'єктивний інтерес до використання, власне, 
«нетрадиційних» методів дослідження криміналістично значущої 
інформації. І як вже було зазначено, потреба у впровадженні в 
практику роботи органів правопорядку одного з таких методів, а саме 
методу графологічного аналізу, себто графології, є відчутною. 

Однак, необхідно враховувати й те, що процес наповнення 
Криміналістичної техніки новими підрозділами зумовлює необхідність 
дотримання відповідного рівня «демаркаційної процедури» [5, с.75–
76], лише за чинниками якої й виправдано буде робити висновок про 
існування нового напряму. Йдеться про постановку і вирішення 
специфічних для криміналістичної науки завдань, а також про рівень 
розробленості та затребуваності нового для криміналістики напряму 
як в методологічному, так і в методичному аспектах.  

Отже, щоб графологічні дослідження зайняли гідне місце в 
інструментарію співробітників вітчизняних органів правопорядку, 
потрібне виконання, принаймні, таких умов: побудова науково 
обгрунтованих і психологічно прийнятних способів аналізу і класифікації 
графологічних ознак; розробка надійного комплексу психологічних описів 
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індивідуальних особливостей суб'єктів з виходом на практичну 
«типологію осіб»; створення спеціальної техніки співвідношення 
комплексу графічних ознак з комплексом психологічних характеристик 
людини і, зрештою, узагальнити все це у вигляді традиційного як для 
криміналістичної науки окремого вчення (теорії) – як складової загальних 
положень Криміналістичної техніки тощо. 

На загал виправдано констатувати, що графологічний метод за 
своїм змістом і гносеологічною спрямованістю знаходиться на стику 
між психологією і криміналістикою. Не вдаючись поки що у деталі, 
допустимо погодитись із вже наявною оцінкою стосовно того, що в 
адаптованому виді у вирішенні окремих завдань слідчого, судового і 
експертного пізнання він є структурним елементом почеркознавчого і 
лексико-стилістичного криміналістичних методів дослідження [6, с.11]. 
Цієї ж або наближеної до неї точки зору дотримуються, принаймні, і  

З. С. Меленевська та Н. Г. Шпакович [7, с. 113–120], і І. В. Гора [8], 
В. А Іщенко [9], О. Д. Калаянова [10, с. 194–197], С. Й. Гонгало,.  
О. Г. Гайдук, Л. С. Волчук [11, с. 77–81; 12; 13, с. 243–244],  
І.С. Ткаченко [14, с. 65–71], К. А. Лісовий [15, с. 138–142], Е. Алієв [16, 
с. 338–354], а також вже згадувані С. Ю. Свобода та А. Ю. Захаркіна 
[1, с. 246–254]. А як тут не акцентувати увагу читача на В. К. 
Лисиченка, В. В. Ліповського і В. В. Ціркаля, які свого часу чи не 
найяскравіше виступали за активне використання, власне, графології 
і у судово-експертних дослідженнях [17, с. 103–113], і під час допиту 
учасників процесу, передусім, обвинуваченого для формування 
судження про властивості його особи, головно, з метою оцінки 
правдивості наданих показань [18, с. 53]. 

Згідно гносеологічної функції графологічний метод є логічною дією, 
яка створює інформаційну основу для подальшого «впізнання», 
ідентифікації людини в широкому значенні слова. Структура 
дослідження за допомогою графологічного методу включає фіксацію 
виокремлених в процесі аналізу істотних особистісних рис за почерком 
конкретної особи з використанням прийнятих в криміналістичному 
почеркознавстві спеціальних термінів, кожен з яких несе певну 
інформацію, а у своїй сукупності вони дозволяють відтворити образ 
конкретної людини. Очікувана ефективність застосування 
графологічного методу визначатиметься не лише наявністю спеціальної 
термінології, але передбачатиме необхідність умілої операції 
розробленими групами ознак і правилами їх опису, дотримання яких 
забезпечуватиме встановлення розшукуваної особи та інші завдання 
кримінального провадження, обумовлені його метою – встановлення 
об’єктивної дійсності щодо діяння як одного із об’єктів цього 
провадження.  

Відтак, на основі історичного аналізу здобутків графології у 
судочинстві та доволі успішної сьогоденної вітчизняної та, передусім, 
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світової практики, її цілком виправдано розглядати як перспективну і 
в майбутньому самодостатню галузь криміналістичного знання, що 
вивчає характер людини за її почерком [19, с. 21].  

До речі, чи справді є практика проведення в Україні графологічних 
досліджень у кримінальних провадженнях? Як на нас, жодних 
сумнівів – так! Адже лише одна частина завдань почеркознавчих 
експертиз згідно пункту 1.1 розділу I Науково – методичних 
рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз 
та експертних досліджень (Наказ Мінюсту України від 08.10.98 р.  
№ 53/5) без сумніву – не графологічні (ідентифікація виконавця 
рукописного тексту та ідентифікація виконавця обмежених за обсягом 
рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису). Інша ж частина, 
принаймні, установлення факту виконання рукопису під впливом 
будь-яких (природних, штучних) збиваючих чинників (факторів); 
виконання рукопису у незвичних умовах або в незвичайному стані 
виконавця; визначення статі виконавця, а також належності його до 
певної групи за віком тощо – не що інше як, у більшому і власне, 
графологічні [20, с. 56; 21, с. 11–14; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29]. Тим 
паче, що вже майже у цілому визнано, що вчення про почерк як 
різновид рухів, які відображають стать, вік, психологічні властивості і 
стани суб'єкта – виконавця рукопису сенсово вважати графологією. 
Однак, поки що фактом є й те, що можливості визначення та 
діагностування за почерком складних за своїм походженням і 
структурою властивостей (характеристик) цього суб’єкта не отримали 
переконливого наукового підтвердження, а відтак, не призвели до 
успіху та спроб знайти однозначні зв'язки між графічними ознаками 
письма і пояснюваними ними вищезгаданими рисами характеру та 
окремими іншими статево – віковими та демографо-антропологічними 
ознаками чи/та особливостями автора рукопису. 

Загальновідомо, що для використання доказової інформації, 
отриманої у ході виявлення, встановлення, розслідування і 
попередження злочинів, як і під час судового розгляду кримінальних 
справ потрібні правові підстави, під якими необхідно розглядати 
дозволеність певних дій з точки зору закону. 

У КПК безпосередньо закріплено поняття доказів (ст. 84) і які 
фактичні дані не допустимі як докази (ст.ст. 87 – 90)? У той же час, 
застосовуючи технічні засоби та спеціальні знання, необхідно 
керуватися не лише вказівками закону про дозволеність їх 
використання, але і тим, чи відповідає це застосування меті, 
завданням і засадам кримінального провадження? Використання 
різних засобів доказування – у рамках Криміналістичної техніки, 
Криміналістичної тактики і методики, не повинно порушувати 
законних прав та інтересів громадян, загрожувати їх життю і здоров'ю, 
суперечити нормам процесуального законодавства.  
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Застосування засобів криміналістичної техніки, результатів 
проведення різних процесуальних дій, підлягає обов'язковій фіксації у 
протоколі цієї дії або у висновку експерта. Зокрема, у ст. 104 КПК сказано, 
що у випадках, передбачених цим Кодексом, хід і результати проведення 
процесуальної дії фіксуються у протоколі. У випадку ж фіксування 
процесуальної дії під час досудового розслідування за допомогою 
технічних засобів про це зазначається у протоколі. Крім цього, визначено, 
що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних 
засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить 
відповідну процесуальну дію або ж вона це в обов’язковому порядку 
робить за клопотанням учасників процесуальної дії. Про застосування 
технічних засобів фіксування процесуальної дії заздалегідь 
повідомляються особи, які беруть участь у процесуальній дії (ст. 107 КПК). 
Відтак, вищенаведене унеможливлює негласне застосування технічних 
засобів фіксування процесуальної дії, оскільки за протилежного її 
результати, як правило, не матимуть доказової сили.  

Своєю чергою пунктом 6 ч. 1 ст. 102 КПК (як і в абзацом 18 пункту 
4.14, а також пунктом 4.15 розділу IV Інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних досліджень (Наказ 
Мінюсту України від 08.10.98 р. № 53/5) разом з іншим передбачено, 
що у висновку експерта повинен бути зазначений докладний опис 
проведених досліджень, у тому числі технічні методи та засоби, 
застосовані у дослідженні як і сам процес застосовування 
інструментальних методів дослідження та проведення експертних 
експериментів. Із чого виправдано резюмувати, що для вирішення 
того чи іншого криміналістичного чи експертного завдання має бути 
обрано найефективніший засіб (метод), що дозволяє досягти 
найкращих за змістом і оптимальних у часі результатів. Усе вище 
наведене, як на нашу думку, повною мірою має стосуватись і 
аналізованого напряму криміналістичної техніки – графології. 

Власне судово-графологічні дослідження, незважаючи, як вже 
частково було продемонстровано, на значну кількість різночасових і 
різнорівневих публікацій стосовно наукової обгрунтованості і тактико-
криміналістичної необхідності їх використання у рамках кримінальних 
проваджень, все ж, повторимось, ще далекі від їх реального 
практичного застосування. 

Загальновідомо, що процесуальний аспект використання 
результатів будь – якого технічного дослідження тих чи інших об'єктів 
в рамках кримінального провадження, безпосередньо і неуникно 
обумовлений їх доказовим значенням. І в цьому сенсі він тісно 
пов'язаний з тактичним аспектом, що передбачає забезпечення 
об'єктивності, переконливості і наочності цього дослідження. 

Відтак, власне графологія (а не частина почеркознавства) як 
різновид техніко – криміналістичного дослідження, зможе віднайти 
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належну нішу у системі знарядь праці співробітників органів 
правопорядку за умови, якщо буде визначений, крім вже зазначеного, 
також його процесуальний статус і регламентована тактика залучення 
експерта і проведення відповідного судово- експертного дослідження. З 
тим, щоб виконати ці умови, необхідно визначити основні елементи, що 
презентують графологію, як науковий напрям, використання якого 
можливе в кримінальному провадженні. Іншими словами, повинно йтися 
і про такі, так звані, методологічні поняття як: предмет, об'єкт, завдання, 
методи, суб'єкти експертно-графологічного дослідження тощо. 

На загал частково лише зазначимо, якщо вести мову про предмет 
графології, то необхідно констатувати, що як таке, наукове визначення 
предмета цього напряму у наявній літературі відсутнє. Автори робіт із 
проблематики графології, в основному, пишуть лише про об'єкт 
графології; ознаки, що можуть бути виявлені в результаті дослідження 
почерку; завдання, які може вирішувати графологія тощо.  

Загальновживане роз'яснення терміну «графологія» ми 
знаходимо у багатьох словникових чи довідникових виданнях різних 
галузей знань (філософських, психологічних, юридичних, історичних 
тощо), на кшталт: «графологія (від грец. Grapho – пишу, logos – 
вчення) – вчення про почерк як різновид виразності рухів, що 
відображають психологічні властивості і психічні стани того, хто 
пише». Проте це визначення не цілком відповідає вимогам, що 
адекватно поняттю предмета наукової галузі знання, оскільки в ньому 
відсутня вказівка на те – що ж лежить в основі дослідження почерку? 

Далі. Визначаючи об'єкт графології автори статей і монографій єдині 
в цілком раціональній думці, що це тексти, написані від руки конкретним 
індивідом. Справді – це єдино правильний підхід, оскільки сам об'єкт – 
почерк, як і специфічні особливості виконання рукописів фактично й 
визначили появу самої графології. У той же час, виправдано 
погоджуватися з думкою і тих авторів, які вважають, що серед об'єктів 
графології необхідно розглядати також рукописні підписи. 

Аналіз різноаспектної літератури психологічної, медичної, 
криміналістичної тощо спрямованості засвідчує, що практично всі 
автори дотримуються єдиної думки у визначенні завдань і сфер 
застосування графології: у виявленні, встановленні та розслідуванні 
злочинів (у розшуку правопорушника); у медицині (особливо в 
психіатрії); під час підбору кадрів в різних організаціях і підприємствах 
тощо; у профорієнтації тощо. 

Дещо деталізувавши перший із вищенаведеного переліку напрям, 
виправдано вважати перспективними наступні сфери застосування 
графології у кримінальному провадженні: оцінка особи підозрюваного, 
обвинуваченого, свідка; складання психологічного портрета 
невідомого злочинця; дослідження ідентифікаційного рівня почерку 
тощо. 
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Наступним завданням у визнанні графології як наукової сфери 
знання – визначення суб'єкта, тобто фахівця, який матиме право і 
фах проводити дослідження рукописних текстів з метою визначення 
психічного стану того, хто пише за його почерком. 

Однозначної відповіді на це питання немає. У літературі ми 
знаходимо лише наступну пропозицію: «Суб'єктом психолого-
почеркознавчого встановлення окремих рис досліджуваної особи або 
розшукуваного, є фахівець, який володіє відповідними теоретичними 
знаннями і практичними навичками. Спеціальні знання отримуються в 
результаті професійного навчання або роботи за певним фахом та 
використовуються для вирішення завдань кримінального 
судочинства» [26, с. 65]. 

Це визначення суб'єкта графологічних досліджень запропоноване 
вперше і саме цей факт необхідно визнати позитивним. Проте 
роз'яснення того, що суб'єкт – це фахівець який «володіє 
відповідними теоретичними знаннями і практичними навичками» 
досить розпливчате і не конкретне. У зв'язку з цим виникають 
зустрічні запитання: «Які ж знання необхідні та в якому обсязі? Де 
можна отримати ці спеціальні знання і практичні навички? Хто 
визначає необхідний обсяг знань? Як можна перевірити – чи достатні 
знання фахівця для проведення психолого-почеркознавчих 
досліджень?» 

Подальше роз'яснення авторів також не вносить зрозумілість у 
вирішення проблеми вибору фахівця: «Професійні знання графолога, 
безумовно, є «спеціальними» в контексті кримінально-
процесуального законодавства. Фахівець-графолог – це особа, яка 
має спеціальні знання в галузі криміналістичного почеркознавства, 
психофізіології письма, психодіагностики і графології, у використанні 
яких виникає необхідність у ході розслідування злочинів».  

Ще й про таке. На противагу поліграфним перевіркам і одорології, 
які супротивники їхнього застосування вважають неприпустимими 
унаслідок «приниження гідності людей», графологія позбавлена 
підстав до критики схожого ґатунку. Справді, дослідження, що 
проводяться фахівцем-графологом, в основному здійснюються у 
рамках судочинної діяльності, коли на рівні діагностичних досліджень 
рукописного тексту, встановлюються психофізіологічні 
характеристики людини, наразі невідомої органу правопорядку. І в 
цьому сенсі, графологія не потребує застосування дій, яким 
притаманний бодай якийсь примус.  

Наступний аспект. У разі, якщо буде прийнято рішення про 
переведення графології в статус одного з родів криміналістичної 
експертизи (в ідеальному варіанті) чи статус одного з видів 
почеркознавчої експертизи (хоча б так…), тоді в обов'язковому 
порядку постане питання про такий забезпечувальний чинник 
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можливого ідентифікаційного дослідження, як потреба у порівняльних 
зразках почерку. 

У спеціальній літературі є вказівки на те, як отримувати так звані 
вільні зразки для графологічного дослідження: «Вільні зразки почерку 
бажано отримувати в результаті виконання випробовуваним 
психологічного автопортрета у письмовій формі, причому без 
інформування випробовуваного про інтерес дослідників до його 
почерку. Відтак вся увага випробовуваного має бути спрямована на 
змістовну сторону написання, лексичний і стилістичні звороти, тому 
спроби прикрасити або видозмінити почерк практично відсутні. Зразки 
почерку, одержані так само, найдостовірніше відображають 
індивідуальні почеркові особливості того, хто що пише» [30, с.188]. 

Проте, і в цьому випадку не важко не зауважити певну подвійність 
в обґрунтуванні достовірності та доказового значення результатів, 
отриманих в ході проведення психолого-почеркознавчих досліджень. 
Хоча б тому, що графологічний аналіз неможливий без використання 
положень психології, у тому числі психологічної діагностики [31, с. 69].  

Відтак, якщо положення і правила психології та психодіагностики 
забезпечують та унормовують графологічні дослідження, зокрема, 
тоді вони ж апріорі повинні у повному обсязі свого галузевого 
напрацювання бути дотримані і під час підготовки й проведення 
судово-графологічних експертиз в цілому. У той же час, вказівка на 
необхідність прихованості в отриманні зразків почерку «без 
інформування випробовуваного про інтерес дослідників до їх 
почерків», суперечить, принаймні, правилам, відповідно до яких будує 
свою роботу психолог: «Професійна діяльність психолога, в якій би 
сфері він не працював (профорієнтація, організація праці, клінічна, 
вікова, педагогічна психологія, судово-психологічна експертиза, 
викладацька або наукова діяльність), характеризується його 
особливою відповідальністю перед клієнтами, суспільством і 
психологічною наукою. Щоб бути корисним, психолог потребує довіри. 
Довіра суспільства до психолога може бути досягнута тільки за 
дотримання етичних основ їх поведінки» [31, с. 78].  

Усе це підтверджує лише те, що в роботі як і будь – якого 
фахівця, так і фахівця – графолога, не повинно бути «подвійної 
моралі» – якщо в майбутньому, для вирішення відповідних, 
передусім, ідентифікаційних завдань виникне необхідність в 
отриманні вільних зразків почерку. Отже, людина, яка їх надаватиме, 
має право знати, для яких завдань вони призначені. На нашу думку, 
тільки так можна вирішити етичний аспект проведення графолого-
експертних досліджень і використання їх результатів у кримінальному 
провадженні. 

З урахуванням викладеного і на перспективу, графологію 
виправдано розглядати як галузь криміналістичного знання, що 
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вивчає характер людини за її почерком. Почерк акумулює у собі 
основні характерологічні особливості людини, а графологія є однією 
зі спроб їх розпізнати.  

Використання методів психолого-почеркознавчого 
(графологічного) аналізу може виявитися корисним під час: 
встановлення мотивів вчиненого злочину; вирішення питання про 
причетність конкретної людини до події злочину; вивчення 
властивостей особи у момент вчинення інкримінованого діяння (якщо 
виконання рукопису пов'язане з подією, що розслідується); експрес-
діагностики психологічних властивостей особи підозрюваного, 
потерпілого, свідка; досліджень підроблених і сумнівних документів як 
доказів в ході розслідування злочинів, кримінальна відповідальність 
за вчинення яких передбачена відповідними статтями КК України. 

Для того, щоби графологічні дослідження зайняли належне місце 
в системі інструментів праці співробітників вітчизняних органів 
правопорядку, потрібне виконання, принаймні, таких умов: побудова 
науково обгрунтованих і психологічно прийнятних способів аналізу і 
класифікації графологічних ознак; розробка надійного комплексу 
психологічних описів індивідуальних особливостей суб'єктів з 
виходом на практичну «типологію осіб»; створення спеціальної 
техніки співвідношення комплексу графічних ознак з комплексом 
психологічних характеристик людини і, зрештою, узагальнити все це у 
вигляді традиційного як для криміналістичної науки окремого вчення, 
що міститиме обов’язкові як для цього методологічні поняття про 
предмет, об'єкт, завдання, методи, суб'єкти експертно-графологічного 
дослідження тощо. 

Фахівцями-графологами мали б виступати співробітники 
криміналістичних підрозділів органів правопорядку, співробітники 
спеціалізованих науково-дослідних криміналістичних підрозділів, 
професорсько-викладацький склад кафедр вищих навчальних 
закладів, а також інші особи, досвідчені у галузі психолого-
почеркознавчого дослідження особи» [20].  

 
Перелік посилань 

 
1. Свобода Є. Ю., Захаркіна А. Ю. Судово – почеркознавча 

експертиза: сучасний стан і актуальні питання // Криміналістика і судова 
експертиза: міжвідом. наук.- метод. зб. / Київський НДІ судових 
експертиз; редкол.: О. Г. Рувін (відповід. ред.) та ін. Київ, 2016. Вип. 61. 
С.246–254. 

2. Белкин Р. С. Репортаж из мастерской следователя. Москва, 
1998. 333 с.  

3. Когутич І. І. Закономірності пристосувань досягнень 
криміналістики у вирішення завдань судочинства // Проблеми 
державотворення і захисту прав людини в Україні: мат-ли ХVІІ 
регіональної наукової конференції. Львів, 2011. С. 351–352. 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63 

 214 

4. Качурін С. Г. Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в 
розслідуванні злочинів: можливості використання // Актуальні проблеми 
права: теорія і практика. 2013. № 26. С. 302–311. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2013_26_43. 

5. Когутич І. І. Проблема демаркації наукових досліджень у 
криміналістиці // І. І. Когутич. Криміналістичні та кримінально-
процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування: матеріали 
дистанц. конф., м. Одеса, 25 листопада 2016 р. / відповід. за вип.:  
В. В. Тіщенко та ін; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса, 2016. С.75–81. 

6. Лисиченко В. К. Использование данных естественных и 
технических наук в следственной и судебной практике: учеб. пособ. К., 
1979. 88 с. 

7. Меленевська З. С., Шпакович Н. Г. Судове почеркознавство: 
проблеми і перспективи розвитку // Криміналістичний вісник. 2015. № 1. 
С. 113–120: [Електронний ресурс] Режим доступу доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/krvis_2015_1_20. 

8. Гора І. В. Сучасні проблеми криміналістичного дослідження 
письма // Часопис Академії адвокатури України. № 15 (2'2012) 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: e-pub.aau.edu.ua/index.php/ 
chasopys/article/view/304. 

9. Іщенко В. А. Становлення та розвиток почеркознавства: 
автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2012 . 16 с.  

10. Калаянова О. Д. Сучасні підходи до складання комплексу 
завдань криміналістичної експертизи почеркових об’єктів // 
Південноукраїнський правничий часопис. 2015. №3. С. 194–197 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2015_3_59. 

11. Гонгало С. Й. Графологія чи почеркознавча експертиза? // 
Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали Міжнар. 
круглого столу, м. Одеса, 2015. С. 77–81. 

12. Гонгало С. Й, Гайдук О. Г., Волчук Л. С. Неідентифікаційні 
дослідження у почерку: сучасний стан та перспективи розвитку // Часопис 
Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». Вип. 
1(9) [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15hsytpr.pdf. 

13. Гонгало С. Й. Чи є місце графології у сучасній криміналістиці? // 
Малиновські читання: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. 
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014.  
С. 243–244 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user= G5nMGZMAAAAJ&hl 
=uk#d=gs_md_citad&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26h
l%3Duk%26user%3DG5nMGZMAAAAJ%26citation_for_view%3DG5nMGZM
AAAAJ%3ALkGwnXOMwfcC%26tzom%3D-180. 

14. Ткаченко I. С. Стан і перспективи комплексних діагностичних 
досліджень почерку // Вісник ОНДІСЕ. 2017. Вип. 2. С.65–71 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ondise.od.ua 
/DOC/vipusk2/Stan1.pdf. 

15. Лісовий К .А. Діагностування індивідуально-психологічних 
особливостей особи за її почерком // Вісник Національного університету 



Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз 

 215

оборони України. 2010. Вип. 3. С. 138–142. Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2010_3_28. 

16. Алиев Э. Криминалистическое исследование 
психофизиологических качеств испольнителя рукописного текста и 
медицинская наука // Науковий вісник НАВС, № 2 (99), 2016 С. 338–354. 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.naiau.kiev.ua/scientbul/ 
images/documents/ vupysk – 2-2016/ru/29.pdf. 

17. Лисиченко В. К., Липовский В. В. Исправленному не верить. 
Київ, 1990. 128 с.  

18. Лисиченко В. К., Циркалъ В. В. Использование специальных 
знаний в следственной и судебной практике. Киев, 1987. 100 с.  

19. Образцов В. А., Богомолова С. Н. Криминалистическая 
психология. Москва, 2002. 448 с. 

20. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд. доп. 
Москва, 2000. 334 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
elcat.pnpu.edu.ua/docs/Криминалистическая%20 энциклопедия.doc. 

21. Гуревич Л. Характер и почерк Размышления о графологии // 
Знание – Сила. 1975. № 2. С. 11–14 [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: www.library.omsu/.../cgiirbis_64.exe.  

22. Исаева Е. Д. Практическая графология: как узнать характер 
человека по почерку. Москва, 2010. 256 с. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: https://www.e-reading.club/book.php?book=1009049. 

23. Ищенко Е. П. Поговорим о графологии. Почерк – зеркало души. 
Москва, 2014. 216 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://bonvoyage.kh.ua.upeer.com/viewtopic. php?t=25543. 

24. Кравченко В. И. Графология: характер по почерку: учеб.-метод. 
пособ. Санкт-Петербург, 2006. 92 с. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://www.bnti/showart.asp?aid= 973&lvl=01.02.06. 

25. Малеспин Э. Графография и ее применение // International 
criminal police revuew. 1951. oct. № 51. (Сборник переводов по 
криминалистической технике. № 3. Почерковедческие исследования 
(1951 – 1964 гг.). Москва, 1966. 

26. Алесковский С. Ю., Комиссарова Я. В. Основы графологии. 
Москва, 2006. 216 с. 

27. Петрова С. И. Теоретические и методические основы 
диагностирования психологических свойств исполнителя рукописи по 
почерку при расследовании преступлений: дис…канд. юрид. наук: 
12.00.12. Москва, 2017. 208 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://search.rsl./record/01008931913. 

28. Попова О. А. Диагностика типа мыслительных задач 
исполнителя рукописи. Томск, 2013. 152 с. 

29. Симакова Е. С. Отражение в почерке психологических свойств и 
состояний личности: Криминалистический, уголовно-процессуальный и 
психологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Томск: ТГУ, 2003 204 
с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.dissercat.com/.../otrazhenie-
v-pocherke-psikhologiches. 

30. Алесковский С. Ю., Аубакиров А. Ф. Нетрадиционная 
криминалистика: учеб. пособ. / Алматы, 2003. 188 с. [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: www: old-site.karlib.kz/lawcenter/bibliografiya.doc. 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63 

 216 

31. Кирсанов З. И., Рогозин А. П. Методика распознавания по 
почерку возраста и пола исполнителя рукописи // Вероятно-
статистические методы почерковедческих исследований: сб. ст. Москва, 
1974. С. 67–85 [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.krimex.com/ 
novosti/article.html. 

 
О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ГРАФОЛОГИИ 

КАК ОТРАСЛИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 

И. И. Когутич  
               

В статье продолжается исследование проявлений одного из до сих пор 
нетрадиционных почерковедческих судебных исследований – графологии. В 
общих чертах анализируется ряд аспектов так называемого 
мировоззренческого характера, касающихся перспективы графологии как 
отрасли судебных знаний, в первую очередь, в смысле выделения 
самостоятельной области экспертного исследования – графологической 
экспертизы. 

Несмотря на то, что судебное почерковедческое исследование является 
одним из самых старых судебных исследований, на сегодняшний день 
криминологи, практики по-прежнему имеют вопросы о возможностях судебной 
экспертизы и других соответственных документов. В последнее десятилетие  
XX века в результате максимальной динамики модификации преступности как 
социального феномена значительно возросла объективная заинтересованность 
в использовании, по сути, «нетрадиционных» методов изучения 
криминологической значимой информации. Таким образом, существует 
ощутимая потребность внедрить один из таких методов в практику 
правоохранительных органов, а именно метод графологического анализа, то 
есть графологию. Чтобы графологические исследования могли занять 
надлежащее место в использовании представителями внутренних 
правоохранительных органов, необходимо выполнить, по крайней мере, 
следующие условия: создать научно обоснованные и психологически 
приемлемые методы анализа и классификации графологических особенностей; 
разработать надежный набор психологических описаний индивидуальных 
характеристик субъектов с доступом к практической «типологии лиц»; создать 
специальную методику корреляции комплекса графических объектов с 
комплексом психологических характеристик человека и, наконец, обобщить все 
это в форме традиционной доктрины для судебной науки и т. д. 

В целом, принято утверждать, что графологический метод в его 
содержании и научной ориентации находится на стыке между психологией и 
криминологией. По мнению большинства ученых, этот метод является 
структурным элементом письменных и лексико-стилистических методов 
судебной экспертизы. На основе исторического анализа достижений 
графологии в судебном процессе и довольно успешной современной 
отечественной и, прежде всего, мировой практики, вполне оправданно 
рассматривать ее как перспективную и будущую самостоятельную отрасль 
судебных знаний, характер человека по ее почерку. 

Судебные исследования, несмотря на большое количество 
разнообразных во времени и многоуровневых публикациях, касающихся 
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научной обоснованности и тактической и судебной необходимости их 
использования в уголовных процессах, все еще далеки от их фактического 
практического применения. 

На самом деле графология (а не часть почерковедческой экспертизы) как 
своеобразное техническое и судебное исследование может занять свою нишу 
как средство работы сотрудников правоохранительных органов при условии, что 
в дополнение к вышесказанному его процессуальный статус и регулируемая 
тактика привлечения эксперта, а также проведения соответствующих судебно-
экспериментальных исследований. Чтобы выполнить эти условия, необходимо 
определить основные элементы, которые представляют графологию как 
научное направление, использование которого возможно в уголовном процессе. 
Другими словами, следует обратиться к так называемым методологическим 
понятиям, как предмет, объект, задачи, методы, предметы экспертно-
графологических исследований и т. д. 

 
METHODOLOGICAL ASPECTS OF PERSPECTIVES OF GRAPHOLOGY 

AS A FIELD OF CRIMINALISTIC KNOWLEDGE 
 

I. Kohutych  
                  

The article continues the research of manifestations of one of the so far non – 
traditional handwriting forensic studies – graphology. In general, a number of aspects 
of the so-called ideological nature are analyzed that relate to the perspective of 
graphology as a branch of forensic knowledge, primarily in the sense of isolating an 
independent field of expert research– graphological expertise. 

Despite the fact that the forensic handwriting research is one of the oldest forensic 
research, today, criminologists, practitioners still have questions about the possibility of 
forensic examination and other relative documents. In the last decade of the XX century, 
as a result of the maximum dynamic modification of crime as a social phenomenon, the 
objective interest in the use, in essence, of “non-traditional” methods of studying 
criminologically meaningful information, has increased significantly.  

Thus, there is a significant need to implement one of these methods in the 
practice of law enforcement agencies, namely the method of graphological analysis, 
that is, graphology. To allow graphological research to take the proper place in the 
tools of the personnel of internal law enforcement agencies, it is necessary to fulfill, at 
least, the following conditions: the construction of scientifically based and 
psychologically acceptable methods of analysis and classification of graphological 
features; development of a reliable set of psychological descriptions of individual 
characteristics of subjects with access to a practical “typology of persons”; the creation 
of a special technique for correlating a complex of graphic features with a complex of 
psychological characteristics of a person, and, finally, to generalize it all in the form of a 
traditional doctrine for forensic science, etc.  

In general, it is reasonable to assert that the graphological method in its 
content and epistemological orientation is at the junction between psychology and 
criminology. According to most scholars, this method is a structural element of the 
writing and lexical-stylistic forensic research methods. On the basis of historical 
analysis of the achievements of graphology in the legal process and quite 
successful modern domestic and, above all, world practice, it is justified to 
consider it as a promising and future independent branch of forensic knowledge 
that studies the character of a person by her handwriting. 
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Forensic studies, despite a large number of diverse in time and multilevel 
publications concerning the scientific validity and tactical and forensic necessity of 
their use in criminal proceedings, are still far from their actual practical application. 

In fact, graphology (not a part of the handwriting expertise) as a kind of technical 
and forensic research may take its niche in the means of labor law enforcement 
officers, provided that in addition to the above, its procedural status and the regulated 
tactics of engaging an expert and conducting relevant forensic research. To fulfill these 
conditions, it is necessary to identify the main elements that represent graphology as a 
scientific discipline, the use of which is possible in the criminal proceedings. In other 
words, one should refer to such so-called methodological concepts as subject, object, 
task, methods, subjects of expert-graphological research, etc.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПІДВИДІВ  
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 
Cтатя присвячена розгляду комплексу питань, що пов’язані з 

перспективами розвитку лінгвістичних підвидів судової експертизи, а 
саме: 

– створенням третього підвиду – семантико-текстуального 
аналізу; 

– розробкою критеріїв оцінки результатів дослідження голосу та 
усного мовлення фізичними та лінгвістичними методами; 

– налагодженням співпраці з академічними та освітніми установами 
з метою обміну науковою інформацією; 

– налагодженням співпраці з колегами з інших відомчих установ; 
– підготовкою нових спеціалістів; 
– налагодженням співпраці з відповідним підрозділом ENFSI. 
Ключові слова: судова експертиза, лінгвістичне дослідження усного 

мовлення, лінгвістичне дослідження писемного мовлення, семантико-
текстуальний аналіз, лінгвістичні та фізичні методи дослідження голосу та 
мовлення. 

 
 

Еволюція будь якого знання пов’язана з подоланням проблем, що 
виникають з об’єктивних причин. Вони обумовлені необхідністю 
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відмови від застарілих методів та підходів роботи та конкретизацією 
нових можливостей розвитку.  

Ця стаття присвячена розгляду перспектив розвитку лінгвістичних 
підвидів судової експертизи, які наразі представлені в переліку видів 
судових експертів та експертних спеціальностей двома підвидами: 
7.3 Лінгвістичне дослідження усного мовлення (підвид експертизи 
відеозвукозапису) і 1.2 Лінгвістичне дослідження писемного мовлення 
(підвид експертизи почеркознавства).  

Велика актуальність цієї теми пов’язана з тими серйозними 
проблемами, які наразі виникли на шляху їх розвитку і гальмують 
його. Їх вирішення дозволить чітко визначити предмет, об’єкт 
лінгвістичного дослідження кожного з зазначених підвидів, їх місце у 
серед інших видів судової експертизи, визначити основні 
методологічні та методичні зміни, необхідні для їх подальшого, більш 
ефективного функціонування в галузі судочинства.  

Так, певні проблеми пов’язані з існуванням формальних підходів 
до визначення предмету дослідження в межах цих спеціальностей.  

Предметом дослідження за спеціальністю 7.3 Лінгвістичне 
дослідження усного мовлення є мовленнєві особливості певної особи, 
форма її висловлювання, особливості комунікативної ситуації, в якій 
реалізувалося мовлення і які проявлялися в ньому в вигляді 
лінгвістичних та інших мовленнєвих ознак. 

При проведенні лінгвістичного дослідження усного мовлення 
традиційно вирішуються такі питання та завдання:  

– чи промовлені гр. Н. слова та висловлювання, що зафіксовані 
в відео- або звукозапису досліджуваної розмови і позначені в 
наданому протоколі огляду символом «Ч1»? 

– чи однією й тією ж особою промовлені слова та 
висловлювання, що зафіксовані в відео- або звукозапису 
досліджуваних розмов № 1 і № 2 і позначені в наданому протоколі 
огляду символом «Ч1»? 

– мовлення скількох осіб зафіксовано в відео- або звукозапису 
досліджуваної розмови? 

– чи є мовлення досліджуваної особи спонтанним, 
підготовленим (завченим) чи спонтанним непідготовленим?  

– чи є в мовленні досліджуваної особи ознаки читання тексту? 
– чи є в мовленні досліджуваної особи ознаки імітації 

мовленнєвих навичок іншої людини або спотворення своїх? 
– чи є в мовленні досліджуваної особи ознаки мовлення 

нерідною мовою? 
– чи є в мовленні особи лінгвістичні ознаки, що характеризують 

соціально-біографічні риси її особистості? 
– провести текстове відтворення змісту досліджуваної розмови 

або її фрагменту. 
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– чи відповідає зміст відео-, аудіозапису досліджуваної 
розмови, що зафіксована на (назва носія звукової інформації, а також 
сторона, файл тощо), його текстовому відтворенню, наведеному в 
протоколі огляду ? Якщо не відповідає, то провести його текстове 
відтворення. 

Що стосується спеціальності 1.2 Лінгвістичне дослідження 
писемного мовлення, в її межах, по суті, проводяться експертизи у 
двох лінгвістичних напрямках: традиційна, авторознавча та 
семантико-текстуальний аналіз писемного та усного мовлення. 

Предметом авторознавчої експертизи є мовні особливості автора 
тексту з метою його ототожнення (ідентифікації), а також інформація 
про умови, особливості складання тексту, факти викривлення ознак 
писемного мовлення, місце формування мовленнєвих навичок, рідну 
мову, освіту автора документа тощо.  

Під час проведення авторознавчих досліджень вирішуються 
ідентифікаційні завдання (щодо ототожнення особи автора тексту), а 
також діагностичні завдання (щодо умов, особливостей складання 
тексту, факту викривлення ознак писемного мовлення, місця 
формування мовленнєвих навичок, рідної мови, освіти автора 
документа тощо). 

При проведенні авторознавчої експертизи традиційно 
вирішуються такі питання: 

– чи є певна особа автором наданого на дослідження тексту? 
– чи є певна особа автором декількох різних текстів? 
– чи є автор та виконавець тексту однією або різними особами? 
– чи даний текст складений кількома авторами? 
– які риси соціально-біографічного портрета автора можна 

встановити за даним текстом? 
– якою є основна мова спілкування певної особи – автора 

даного тексту? 
– яким є місце формування мовленнєвих навичок (рідна мова) 

певної особи – автора даного тексту? 
– чи спостерігаються в тексті ознаки, які свідчать про складання 

тексту автором під впливом будь-яких збиваючих факторів? 
– чи складено текст документа особою самостійно або під 

диктування чи його виконано шляхом переписування? 
– чи складений текст документа зі свідомим перекручуванням 

ознак писемного мовлення? 
У межах авторознавчої експертизи можуть вирішуватися також 

інші питання. 
Предметом дослідження під час проведення семантико-

текстуального аналізу є зміст мовлення – писемного та усного, а 
саме: зміст понять, лексичного значення слів або словосполучень, 
використаних в тих або інших текстах, їх стилістична забарвленість, 
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смислове навантаження, характер інформації, що міститься в текстах 
(чи може така інформація розглядатися як образлива, чи містить вона 
загрозу конкретній особі (особам) тощо), тобто вирішення питань 
мовленнєвого характеру, не пов’язаних із встановленням фактичних 
даних про автора (мовця), про його мовленнєву особистість. 

При проведенні семантико-текстуального аналізу вирішуються 
такі питання: 

– які значення мають певні слова, словосполучення, фрази, 
зафіксовані в досліджуваному тексті або в мовленні? 

– яке значення має певний термін? 
– чи містяться у тексті (мовленні) висловлювання, виражені у 

формі закликів до певних дій (вказати, яких саме)? Якщо так, то чи є 
ці заклики публічними (або який характер та форму мають ці 
заклики)? 

– чи є ознаки підтекстового (або двоякого) тлумачення слів та 
висловлювань в усному мовленні досліджуваної особи? 

– чи міститься в тексті інформація позитивного або негативного 
характеру щодо певної особи, установи, підприємства тощо та її 
діяльності? 

– чи містить даний текст (мовлення) висловлювання, який 
носить нетактовний, принизливий характер, принижує честь, гідність 
певної особи, ділову репутацію певної організації, установи тощо? 

– чи відповідає текст за своїми побудовою, змістом, стилістичним 
оформленням, стандартам офіційно-ділового листування? 

– чи відповідає текст за своїми побудовою, змістом, стилістичним 
оформленням, стандартам складання певних нормативно-правових актів? 

– чи спостерігаються в даному тексті запозичення з іншого 
конкретного тексту? 

– чи використані в даному тексті фрагменти іншого конкретного 
тексту? 

– чи містяться в даному тексті пропозиції щодо передачі грошей 
через особу 1 особі 2? Якщо так, то вказати, яку саме грошову суму, 
яким чином і за що?  

– чи містяться в даному тексті (мовленні) погрози вчинення 
певних дій насильницького характеру? 

– чи містяться в даному тексті (мовлення) висловлювання 
певної особи. які спонукають іншу особу до вчинення певних дій? 

– чи містяться у даному тексті (мовленні) заклики до агресивної 
війни, розв’язування воєнного конфлікту, зміни державних меж 
України, насильницької зміни чи повалення конституційної влади або 
до захоплення державної влади? 

– чи містяться в даному тексті (мовленні) вислови, спрямовані 
на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та 
ненависті, на приниження національної честі та гідності? 
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– чи можна, виходячи з мовних особливостей даного тексту 
(мовлення), що його автор повідомляє конкретну інформацію 
(фактичні дані) про ділові якості та професійний рівень певної 
категорії осіб? 

– чи є висловлювання стосовно певної особи фактичним 
твердженням або оціночним судженням? 

– чи містяться в тексті висловлювання образливого характеру 
стосовно певної особи? 

– чи містяться в мовленні досліджуваної особи публічні заклики 
(висловлювання) до певних дій (вказати, яких саме)? 

Вказане коло питань, що вирішується експертами-лінгвістами, не 
є вичерпним. Під час проведення семантико-текстуальної експертизи 
можуть вирішуватись і інші питання, що стосуються її предмета. 

Таким чином, у межах спеціальності 1.2 Лінгвістичне дослідження 
писемного мовлення, по суті, проводяться два види лінгвістичних 
експертиз з різним предметом дослідження, з використанням різних 
наукових та методологічних засобів тощо. 

Крім того, на цей час існує й інша, більш злободенна проблема, 
пов’язана з протиріччям між закріпленою в самій назві спеціальності 
писемною формою матеріалу, що досліджується, і тотальним 
збільшенням об’єктів дослідження в усній формі, які надходять до 
експертних установ для проведення семантико-текстуального аналізу.  

Причиною виникнення проблеми є те, що в період становлення 
цього напрямку дослідження матеріал надходив переважно в 
писемній формі. Але з часом, з масовим розповсюдженням 
телебачення, Інтернету тощо, коли відеозвукозапис публічних 
виступів став повсякденним явищем, зросла громадська потреба в 
проведенні семантико-текстуального аналізу усного мовлення 
(висловлювань у формі усного мовлення).  

У зв’язку з цим виникає питання: у межах якої з двох лінгвістичних 
спеціальностей, 7.3 чи 1.2 має проводитись семантико-текстуальний 
аналіз усного мовлення. За формою висловлювання виходить, що 
дослідження мають проводити експерти зі спеціальності 7.3 
Лінгвістичне дослідження усного мовлення. Але в її межах питання, 
що стосуються змісту мовлення, ніколи не вирішувались. 

У той же час, експерти зі спеціальності 1.2 Лінгвістичне 
дослідження писемного мовлення мають необхідні методики щодо 
проведення семантико-текстуального аналізу мовлення і, 
найголовніше, накопичений певний досвід дослідження усного 
мовленнєвого матеріалу.  

На наш погляд, виділення семантико-текстуального аналізу 
писемного і усного мовлення в окрему, третю лінгвістичну 
спеціальність допоможе вирішити одразу дві назрілі важливі 
проблеми.  
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1. Буде проведено розподіл авторознавчої експертизи й 
семантико-текстуального аналізу за предметом дослідження.  
А.Р. Шляхов писав: «Судова експертиза взагалі і криміналістична 
експертиза зокрема можуть бути поділені на галузі знання по 
сукупності трьох її суттєвих ознак: предмета, об’єкта і методики 
експертного дослідження. Лише в сукупності вони утворюють окрему 
галузь спеціальних знань, самостійний вид експертизи» [1, 27–28]. 
Виходячи з того, що ці два напрямки мають усі три зазначені 
складові, можна стверджувати, що наразі створено умови для 
виділення нового виду/підвиду експертної діяльності із 
«материнського» і самостійне функціонування вже трьох 
лінгвістичних експертних спеціальностей. Логічно виникає питання 
про необхідність об’єднання трьох зазначених вище спеціальностей в 
новий вид експертизи – в лінгвістичну експертизу. Однак якщо 
відділення семантико-текстуального аналізу від «материнської», 
авторознавчої експертизи сприймається як природне, спеціальності 
7.3 Лінгвістичне дослідження усного мовлення і 7.2 Дослідження 
диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних 
сигналів та середовищ в межах експертизи відеозвукозапису є більш 
взаємопов’язаними і нечітким окресленням певних процесуальних 
аспектів їх взаємодії. Предметом дослідження методами, що 
використовуються при застосуванні спеціальності 7.2, є голос мовця 
(диктора), який вивчається із застосуванням спеціальних програмних 
засобів, призначених для дослідження фізичних параметрів голосу. 
Таким чином, спеціальності 7.2 і 7.3 відрізняються один від одного 
предметом і методами дослідження.  

Кожен із цих методів має свої переваги і вади, які враховуються 
під час аналізу мовленнєвого матеріалу різної тривалості і якості 
(розбірливості/якості запису). Наприклад, у відповідності до 
методичних вимог щодо визначення його придатності для проведення 
лінгвістичного дослідження, тривалість досліджуваного мовлення має 
складати щонайменше 1-2 хвилини, а зразків усного мовлення особи, 
що перевіряється, щонайменше 3-5 хвилин, але звукозапис може 
бути і не дуже якісним з технічної точки зору; найголовніше, щоб вона 
була придатною для перцептивного сприйняття. У той же час, 
методичні вимоги щодо проведення дослідження диктора за 
фізичними параметрами голосу надають можливість роботи з 
мовленнєвим матеріалом меншої тривалості, але високої якості 
запису. Це означає, що мовленнєвий матеріал, придатний для 
проведення лінгвістичного аналізу не завжди придатний для 
проведення дослідження з застосуванням фізичних методів і навпаки. 
Слід відмітити, що в нормативних актах, зокрема в Інструкції про 
призначення та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 
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та призначення судових експертиз та експертних досліджень (Наказ 
від 08.10.1998 № 53/5) не визначено окремі особливості використання 
цих двох методів під час ототожнення особи за голосом та 
мовленням, а саме: 

– чи обов’язково проводити аналіз голосу та мовлення обома 
методами, – чи можна проводити дослідження тільки одним з двох 
методів?якщо обов’язково необхідно проводити дослідження з 
використанням обох методів, як поступати, якщо в спеціалізованій 
установі є експерт тільки з однієї з двох спеціальностей? 

– чи в такому разі можна вважати експертні висновки 
половинчастими/повноцінними? 

– яким чином оцінювати висновки експертів із двох 
спеціальностей, якщо вони відрізняються; наприклад, один з них 
надав категоричний висновок, а інший – ймовірний? Чий висновок є 
пріоритетним у таких випадках? 

На нашу думку, у таких ситуаціях слід вважати пріоритетним 
критерієм те, що ефективність використання того чи іншого методу 
має визначатись за отриманим кінцевим результатом: якщо один з 
методів надає можливість отримання більш чіткої і повної відповіді на 
питання, поставлене перед експертом, це означає, що висновок, 
набутий з використанням цього методу є пріоритетним. Відсутність 
можливості отримання результату з використанням певного метода 
дослідження не означає, що результати, набуті в результаті 
використання іншого метода, мають викликати сумніви. 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що необов’язково 
проводити ототожнення особи з використанням обох методів. Якщо 
мовленнєвий матеріал придатний для дослідження, його можна 
проводити тільки одним з них. Яким саме, можна визначити, виходячи 
з навантаження й досвіду експертів, складності завдання тощо. 
Зазвичай експерти тісно співпрацюють у ситуаціях, коли виникає 
необхідність проведення дослідження обома методами, або виникає 
необхідність вирішення поставленого ініціатором завдання іншим 
методом. 

Зазначені особливості використання спеціальностей 7.2 і 7.3 в 
межах експертизи відео- та звукозапису звичайно вирішуються за 
«виробничою необхідністю». Але в разі переведення спеціальності 
7.3 (умовно) в підвид лінгвістичної експертизи обов’язково виникнуть 
проблеми процесуального характеру, пов’язані, зокрема, з 
визначенням виду експертизи в постанові про її призначення. Наразі 
в зазначеному процесуальному документі ініціатор призначення 
експертизи визначає її як «експертизу відеозвукозапису». Якщо 
спеціальність 7.3 в подальшому буде ідентифікуватись як підвид 
лінгвістичної експертизи, то ініціатор має винести постанову про 
призначення лінгвістичної експертизи, або, якщо він призначить 
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експертизу за спеціальністю 7.2, – то постанову про призначення 
експертизи відеозвукозапису. Як ініціатору самостійно визначитись з 
видом експертизи? Як поступити експертам, коли мовленнєвий 
матеріал непридатний для проведення дослідження з застосуванням, 
наприклад, лінгвістичних методів і виникає необхідність застосування 
фізичних методів дослідження голосу? Яким чином повинна 
здійснюватись передача матеріалів на дослідження з застосуванням 
методів з експертизи відеозвукозапису, якщо ініціатором призначено 
лінгвістичну експертизу?  

Об’єднання трьох лінгвістичних підвидів в один вид експертизи 
обумовлює необхідність впорядкування їх назв у відповідності до 
нових реалій. Так, хоча назва «Авторознавча експертиза» не охоплює 
всі аспекти дослідження писемного мовлення, які проводяться в 
межах цього підвиду (за виключенням семантико-текстуального 
аналізу мовлення), вона, в цілому, визначає традиційний обсяг 
питань, що вирішуються під час її проведення. Тому припустимо 
назвати спеціальність 1.2 саме «Авторознавчою експертизою». 

Назва «Семантико-текстуальний аналіз мовлення» відповідає 
своєму предмету дослідження.  

Певні сумніви викликає назва спеціальності 7.3 Лінгвістичне 
дослідження усного мовлення, що обумовлено двома причинами: 

1.  Якщо три лінгвістичні підвиди об’єднуються в межах одного 
виду експертизи – лінгвістичної, виникає розуміння логічної 
системності їх назв. В авторознавчій експертизі предметом 
дослідження є автор тексту, авторські особливості його складання і 
не вказується писемна форма висловлювання.  

2. Збереження назви «Лінгвістичне дослідження усного 
мовлення» автоматично викликає питання про те, чому в такому разі 
в межах цієї спеціальності не проводиться семантико-текстуальний 
аналіз усного мовлення. Тобто в назві має бути чітко окреслено 
предмет дослідження. на наш погляд, предмет дослідження з 
найбільшою точністю відображають два варіанти назви спеціальності: 

– лінгвістичне дослідження мовленнєвої індивідуальності особи; 
– дослідження особи за лінгвістичними ознаками мовлення. 
Ще одним аспектом проблематики, що пов’язана з розвитком 

лінгвістичних підвидів експертиз, є налагодження співпраці з колегами 
з інших експертних установ Міністерства юстиції України, інших 
відомчих експертних установ України, а також інститутом 
мовознавства АН України та відповідними кафедрами університетів 
України.  

Робота експерта ґрунтується на наукових знаннях, а наука 
рухається вперед. Для експерта нові знання це нові можливості 
вдосконалення науково-методичних підходів у вирішенні поставлених 
перед ним питань, накопичення нових знань, що підвищують рівень 
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об’єктивності експертних висновків, допомагають вирішувати питання, 
які до того вважались невирішальними.  

У той же час, слід відмітити, що необхідність вирішення певної 
лінгвістичної проблеми, пов’язаної з мовленням досліджуваної особи 
саме зараз, а не коли з’являться нові наукові знання, необхідні для 
цього, інколи штовхають експерта на проведення самостійних 
наукових досліджень, які могли б стати корисними і для академічної 
науки. На наш погляд, існує необхідність сумісної розробки окремих 
складних проблем мовознавства в галузі просторіччя, зокрема, так 
званого суржику, міжмовної інтерференції, лінгвокультурології тощо.  

Украй необхідно налагодити співпрацю з кафедрами прикладної 
лінгвістики університетів, оскільки це надає можливість яким чином 
на базі цих кафедр можна організувати підготовку молодих експертів 
з можливістю проведення експертних досліджень голосу мовця за 
його фізичними параметрами. Крім того, це надасть можливість 
проведення сумісних досліджень з метою розробки математичних 
методів аналізу та оцінки результатів досліджень експерта-лінгвіста. 
У свою чергу, студенти отримують перспективу працевлаштування в 
галузі судової експертизи. 

Існує велика необхідність у розробці вузькоспеціальних 
термінологічних словників: пояснювальних, російсько-українських, 
українсько-російських, українсько-англійських, англо-українських за 
участю спеціалістів академічних установ. Це стосується не тільки 
понять і термінології, що має відношення до лінгвістичної експертизи. 
Обов’язково за участю експертів-лінгвістів необхідно розробити такі 
словники і з інших експертних спеціальностей. Також слід відмітити, 
що характерною вадою спеціальних підручників та словників, що 
підготовлені без участі експертів-практиків, є їх поверховість, 
неточність, неповнота, що пов’язано з нерозумінням специфіки роботі 
експертів.  

Ще складніша ситуація з підготовки молодих експертів. Йдеться 
про те, що в жодному вузі немає програми підготовки експертів-
лінгвістів (так само, як і експертів з інших спеціальностей) у 
відповідності до вимог певної спеціальності. Спецкурсі, що 
організовуються викладачами, які не знайомі зі специфікою 
експертної роботи, не надають навіть приблизного розуміння суті та 
специфіки роботи експерта. Особливо це стосується спеціальностей 
7.3 і 1.2. 

Тому, на наш погляд, робота в напрямку налагодження співпраці з 
академічними та освітніми установами знаходиться та початковому 
етапі. 

Більш менш налагоджено співпрацю між представниками однієї 
спеціальності, що функціонують в системі Мінюсту, та з колегами с 
інших відомчих експертних установ. Але й тут накопичено багато 
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проблем, пов’язаних з необхідністю уніфікації існуючих методик, 
термінології, підходів до вирішення питань експертами різних 
експертних установ. Це обумовлено необхідністю уникнення 
проблем, що виникають на етапі, зокрема, судочинства, коли в різних 
експертних установах аналогічні питання вирішуються по-різному, 
застосовуються різні терміни для позначення того ж самого поняття 
тощо. Це викликає сумніви об’єктивності висновків експертів, надає 
можливість їх оспорювання.  

На наш погляд, ефективним способом вирішення цих питань 
могло б стати створення міжвідомчих робочих груп на постійній 
основі, на засіданнях яких можна було б обговорювати актуальні 
проблеми, шукати й знаходити шляхи їх вирішення, проводити сумісні 
науково-методичні розробки тощо.  

Ще одним актуальним напрямком співпраці, стало налагодження 
відносин з експертними установами Європи. Завдяки тому, що 
Київський НДІ судових експертиз став першою експертною установою 
в Міністерстві юстиції України, яка стала членом Європейської мережі 
судово-експертних установ (ENFSI), виникла реальна можливість 
ознайомлення з формами судової експертної діяльності, що склалися 
в різних країнах Європи, провести аналіз функціональної структури та 
ролі лінгвістичних видів судової експертної діяльності в 
спеціалізованих установах цих країн. Це обумовлено необхідністю 
вивчення досвіду колег з інших країн, у тому числі, з метою знайти 
вирішення проблемних питань, наведених вище, проаналізувати, що 
ми можемо їм пропонувати, а що маємо використати в своїй системі.  

На наш погляд, з нашого боку, програма співпраці в цьому 
напрямку включає: 

– переклад основних нормативних документів, що регулюють 
судову експертну діяльність лінгвістів в різних країнах Європи, 
оскільки не існує єдності в розумінні меж компетенції, обсягу завдань, 
що вирішуються, правових функцій лінгвістичної експертизи в різних 
країнах; 

– вивчення цих документів з метою визначення точок збігу та 
розбіжностей в системах функціонування лінгвістичної експертизи в 
європейських країнах і в Україні; 

– вивчення можливостей наведення української теорії й 
практики в цій галузі у відповідність до європейських стандартів; 

– вивчення можливостей пропозиції досягнень українських 
експертів; 

– пошук можливостей участі українських експертів в певних 
напрямках їх експертної і методологічної діяльності,  

а також створити умови для оволодіння експертами іноземних 
мов, що б суттєво полегшило можливість контактування, а в цілому, 
підвищило б ефективність міжнародної співпраці.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПОДВИДОВ 
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
А. Л. Ованнисян 

 
В статье рассматривается комплекс проблем, связанных с 

перспективами развития лингвистических подвидов судебной экспертизы. 
1. Создание третьего подвида – семантико-текстуального анализа устной 

и письменной речи, обусловлена спецификою его предмета, объекта, 
методики исследования, проблемами, которые возникают при его 
проведении в рамках специальностей «Лингвистическое исследование 
письменной речи» и «Лингвистическое исследование устной речи».  

2. Объединение лингвистических подвидов экспертизы в единый вид 
экспертизы – лингвистический.  

3. Разработка критериев оценки результатов исследования голоса и 
устной речи физическими и лингвистическими методами обусловлена 
отсутствием четких процессуальных требований относительно 
обязательности проведения исследования видео- звукозаписи речи и 
физическими и лингвистическими методами, критериев выбора метода 
исследования и, соответственно, назначения экспертизы, оценки значимости 
полностью/частично не совпадающих результатов при проведении 
исследования обеими методами.  

3. Сотрудничество с академическими и образовательными 
учреждениями с целью обмена научной информацией. 

4. Конструктивное сотрудничество с коллегами из других ведомственных 
учреждений с целью обмена опытом, унификации методов проведения 
исследования, терминологии и т.д. 

5. Создание узкоспециальных терминологических словарей разного 
профиля. 

6. Подготовка новых специалистов. 
7. Сотрудничество с соответствующим подразделением ENFSI. 
 

THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC SUB-
TYPES OF FORENSIC EXPERTISE 

 
А. Оvannisian 

 
The article deals with a set of problems related to the prospects for the 

development of linguistic sub-types of forensic expertise. 
1. The creation of the third sub-types, the semantic-textual analysis of oral 

and written speech, is conditioned by the specificity of its subject, object, research 
methodology, problems that arise during its conduct in the specialties “Linguistic 
study of written speech” and “Linguistic study of oral speech”. 

2. The combination of linguistic sub-types of expertise into a single type of 
examination – linguistic. 

3. The development of criteria for assessing the results of the study of voice 
and speech by physical and linguistic methods is due to the lack of clear 
procedural requirements regarding the compulsion to conduct a study of video 
recording of speech and physical and linguistic methods, criteria for choosing the 
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method of research and, accordingly, non-coincident results in conducting the 
study by both methods. 

3. Cooperation with academic and educational institutions for the purpose of 
exchanging scientific information. 

4. Constructive cooperation with colleagues from other departmental institutions in 
order to exchange experience, unify research methods, terminology, etc. 

5. Creation of highly specialized terminological dictionaries of different 
profiles. 

6. Training of new specialists. 
7. Cooperation with the relevant ENFSI unit. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇЇ СУДОВИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ 

ЕКСПЕРТИЗ 
  

У статті проведено аналіз затребуваності судових лінгвістичних 
досліджень, нових видів експертиз; досліджуються проблемні питання та 
особливості розвитку теорії судових лінгвістичних експертиз, методики 
лінгвістичного моніторингу. 

Ключові слова: судова лінгвістика, судова лінгвістична 
експертиза,види експертиз, теорія судових лінгвістичних експертиз, 
методика лінгвістичного моніторингу. 

 
 
Демократизація українського суспільства та виникнення сфери 

публічної політики в 90-х рр. XX ст. призвели до появи нових 
дисциплін прикладної лінгвістики. А саме, виникнення на 
вітчизняному грунті юридичної лінгвістики, політичної лінгвістики, 
формування напрямку вивчення мови реклами, розвиток прикладних 
методик лінгвістичного моніторингу мови засобів масової інформації. 
Метою яких є розвиток лінгвістичної теорії і культури мовлення, а 
також виявлення змін в структурі суспільної свідомості за даними 
мови і т.п. До напрямків мовознавства, які успішно розвиваються, 
відноситься і лінгвістичне консультування – використання знань про 
структуру і функціонування мови для оптимізації використання мови в 
ЗМІ, публічній політиці, в викладанні, в законодавчій діяльності, в 
юридичній сфері, в забезпеченні ефективного документообігу і т.п.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що в лінгвістичній 
площені теорія лінгвістичних експертиз розглядається як напрям 
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прикладної лінгвістики і як складова частина «судової лінгвістики». 
Лінгвістичні експертизи припускають використання знань щодо 
структури і функціонування мови, отримані в рамках теоретичної 
лінгвістики. А. Н. Баранов підкреслює, що «типологія лінгвістичних 
експертиз включає офіційні і неофіційні експертизи, експертизи усної 
мови, експертизи письмового тексту, експертизи товарних знаків, 
авторознавчи експертизи, вербально-візуальні експертизи» [1, с.1–6]. 

До галузи лінгвістичного консультування безпосередньо входить 
забезпечення проведення лінгвістичних експертиз різної цільової 
спрямованості – і перш за все для судової сфери, області 
патентознавства і товарних знаків. Лінгвістичні експертизи в судовій 
сфері іноді називаються в літературі юрислінгвістикой. У Німеччині 
близькі напрямки мають найменування – forensische Lingustik букв. 
«судова лінгвістика», Rechtslinguistik букв. «правова лінгвістика» 
[Untersuchungen 1986]. При цьому forensische Lingustik найчастіше 
розуміється як використання знань про функціонування мови в 
проведенні слідства, а Rechtslinguistik охоплює область 
функціонування мови в суді, мовну форму юридичної аргументації, 
мовні вимоги до оформлення юридичних документів, інтерпретацію 
семантики текстів документів і т. д. Звісно, що сфера лінгвістичних 
експертиз, пов'язаних з використанням знань про функціонування 
мови, не збігається ні з «юрислінгвістикой», ні з «правовой 
лінгвістікой». Наприклад, лінгвістична експертиза товарного знака не 
обов'язково пов'язана з юриспруденцією, хоча і може 
використовуватися для регулювання правових відносин. Аналогічно, 
авторознавча експертиза – експертиза щодо встановлення авторства 
тексту – не завжди передбачає судовий розгляд. Сам термін 
«експертиза» розуміється в цьому випадку кілька розширено – як 
вираз думки професійного лінгвіста про ті чи інші мовні феномени. 
При цьому істотно, що ця думка використовується за межами 
лінгвістики – в останньому випадку в літературознавстві, історії і т.д. 
В силу сказаного для позначення даної галузі лінгвістичного 
консультування природніше використовувати більш розширювальний 
термін, наприклад, «лінгвістичне експертознавство», «лінгвістична 
експертологія» або «теорія лінгвістичних експертиз». Перші два 
терміни містять неологізми, ступінь прийнятності яких неочевидна. 
Надалі в якості робочого терміна в зазначеному значенні 
використовується вираз лінгвістична експертологія або теорія 
лінгвістичних експертиз» [1, с.1–6]. 

Розвиток міждисциплінарної теорії, а самє загальної теорії 
судової експертизи в Україні дало початок розвитку приватних теорій 
судових експертиз, а саме судової лінгвістичної експертизи. 
Показовим в призмі затребуваності судових лінгвістичних досліджень 
є існування державного підприємства в складі Національної академії 
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наук України. Вже з 2005 року в Україні діє та проводить лінгвістичне 
дослідження різних рівнів складності так зване «Українське бюро 
лінгвістичних експертиз НАН України» (м.Київ) під керівництвом 
доктора філологічних наук Богдана Миколайовича Ажнюка. Бюро 
здійснює лінгвістичні експертизи різного профілю, проводить науково-
дослідну, кодифікаційну та інформаційно-консультативну діяльність з 
юридичної лінгвістики та лінгвістичної експертології. Основні види 
експертиз, що здійснюються в «Українському бюро лінгвістичних 
експертиз НАН України»:1) експертиза текстів у документальних 
спорах: дослідження спірних інтерпретацій текстів нормативно-
правових актів, контрактів, угод, листування, заповітів, розписок і  
т. ін.; 2) експертиза перекладу в порівнянні з оригіналом: чи 
еквівалентні тексти, сегменти текстів або окремі їх елементи, як 
співвідносяться між собою термінологічні позначення в текстах 
різними мовами і т. ін.; 3) експертиза тексту в справах про захист 
честі, гідності й ділової репутації: чи містить текст негативну 
інформацію про особу, в якій формі (твердження, чи оцінного 
судження) подано інформацію, чи є підстави вважати, що інформацію 
виражено в брутальній, принизливій або непристойній формі;  
4) експертиза тексту щодо закликів, погроз тощо: (1) чи є в тексті 
заклики, погрози тощо і (2) який зміст цих закликів, погроз тощо;  
5) експертиза діалогічного тексту (записи переговорів, розмов, інтерв’ю, 
обмінів СМС-повідомленнями і т. ін.): чи є в тексті висловлення, що 
спонукають адресата до вчинення певних дій (наприклад, у справах 
про шахрайство), приховані засоби мовленнєвого впливу на особу, 
якщо є, то в чому полягає такий вплив і т. ін.; 6) експертиза тексту в 
справах про введення в оману (переважно стосується реклами, 
інструкцій до товарів та лікарських засобів, технічних регламентів, 
текстових матеріалів на етикетках, упаковці): чи є в текстовому 
матеріалі лінгвістичні передумови для двозначного тлумачення 
якихось його елементів або двозначного тлумачення тексту в цілому, 
чи є в тексті вказівка на те, що ефект від застосування певного засобу 
є гарантованим і т. ін.; 7) експертиза тексту в справах про 
розпалювання міжнаціональної ворожнечі: виявлення і аналіз 
текстових елементів, що викликають негативне ставлення до 
представників певної етнічної (расової, релігійної) групи, вказують на 
вищість однієї етнічної (расової) групи над іншими тощо;  
8) експертиза документальних записів власних назв: встановлення 
ідентичності орфографічно відмінних записів власної назви, 
виконаних однією або кількома мовами, визначення нормативної 
(рекомендованої) форми запису власної назви українською або іншою 
мовою. У справах про забезпечення юридичної охорони товарного 
знака експертиза власних назв зазвичай пов’язана із встановленням 
подібності власних назв до ступеня сплутування або їх несхожості [2]. 
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З часом удосконалення загальної теорії судових експертиз в 
Україні сприяло вливанню новітніх междісциплінарних пластів та 
використанню нових спеціальних знань в різних видах судочинства, 
запитів, що виникають в ході доказування та суперечок сторін, 
виділенню нових видів та родів експертиз, потреб експертної 
практики (виділення нових завдань , питань, об'єктів та методів 
дослідження).  

Показовим є те, що «в кінці 80-х – початку 90-х років XX століття 
склалися об'єктивні передумови формування нової 
міждисциплінарної теорії – загальної теорії судової експертизи та 
визнання її більшістю криміналістів (а розробляли її саме 
криміналісти): 

− глибокі соціально-економічні перетворення в країні, розвиток 
цивільного судочинства істотно збільшили потребу в використанні 
спеціальних знань, основною процесуальною формою використання 
яких у всіх видах судочинства була судова експертиза; 

– був накопичений великий емпіричний матеріал в окремих 
родах (видах) експертиз і на цій основі створено цілий ряд приватних 
теорій цих експертиз, розроблені і систематизовані методи і методики 
експертного дослідження; 

– розроблено методологічні, правові та організаційні засади для 
різних родів судових експертиз, видокремлено те спільне, що має 
бути властиве будь-якому роду експертизи, в тому числі і при 
створенні нових; 

– були численні теоретичні та прикладні роботи по загальним і 
окремим проблемам судової експертизи та судово-експертної 
діяльності; 

– існувала розвинена система державних судово-експертних 
установ в різних відомствах країни, які координують свою практичну 
та наукову діяльність, а також з'явилися перші недержавні експертні 
установи» [3, с.10–18]. 

Сучасна класифікація лінгвістичних експертиз може проводитися 
за різними параметрами. Формальні критерії не уявляють істотного 
інтересу з точки зору власне теорії лінгвістичних експертиз, хоча і 
впливають на процедуру виконання експертизи і спосіб 
представлення результату. По формальному параметру лінгвістичні 
експертизи (і не тільки власне лінгвістичні) поділяються на дві великі 
групи: офіційні і ініціативні. Офіційні експертизи виконуються за 
постановою суду і мають статус доказів. Ініціативні експертизи 
виконуються з ініціативи будь-яких зацікавлених фізичних та 
юридичних осіб (в тому числі відповідачів і позивачів, адвокатів, 
приватних фірм, державних організацій, патентних повірених і т. д.). 
Ініціативні експертизи можуть визнаватися як правомірний доказ 
тільки за рішенням суду або органів дізнання. За кількістю експертів 
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різняться комісійні та некомісійні експертизи. Комісійні експертизи 
виконуються декількома експертами, а некомісійні – лише одним. 

В теоріі лінгвістиці по об'єкту лінгвістичних експертиз виділяються 
експертизи усної мови, експертизи письмового тексту і вербально-
візуальні експертизи. В експертизах усної мови досліджуються 
акустичні характеристики мовних висловлювань, зокрема, для 
визначення автора мовного повідомлення. Якщо в експертизах 
звукової мови використовується спеціальний інструментарій акустики, 
фонетики і фонології, то експертизи письмового тексту різноманітні за 
своєю спрямованістю і використовуваним методикам. В експертизах 
такого роду може використовуватися і морфологічний аналіз 
(наприклад, при дослідженні подібності і відмінностей товарних 
знаків), і синтаксичний аналіз (наприклад, при встановленні 
синтаксичної складності текстів при встановленні авторства), і 
семантичний аналіз (наприклад, семантичне дослідження інвектив в 
експертизах по справам щодо захисту честі і гідності), і аналіз тексту 
(наприклад, в експертизах за визначенням семантичного подібності 
текстів), і лінгво-статистичний аналіз (наприклад, в експертизах щодо 
встановлення авторства). Вербально-візуальні експертизи в якості 
об'єкта для дослідження мають складно організований феномен – 
поєднання вербальної і невербальної інформації, тобто комбінація 
тексту і зображення. Це виявляється необхідним, наприклад, при 
оцінці ступеня близькості товарних знаків, коли по набору символів, 
графем або «буквоподобних» елементів товарні знаки близькі, але 
зображально подані по-різному (наприклад, по товарному знаку 
AIGLE та ін.). Аналіз зображення і тексту в єдності потрібно і в тих 
випадках, коли семантика тексту або його фрагментів, що ілюструють 
зображенн На сьогоднішній така експертиза як лінгвістична активно 
розвивається в теоретичному і методологічному плані, стає більш 
затребуваною в процесі слідчих і судових дій [4, с.175]. Лінгвістична 
експертиза для вирішення своїх питань використовує спеціальні 
знання в галузі лінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики тощо.  
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ПІДРОБЛЕНІ ПІДПИСИ, ЯК ОБ’ЄКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
У статті розглядаються питання криміналістичного дослідження 

підписів, виконаних з наслідуванням оригіналу, а також підписів, виконаних 
печаткою факсиміле та технічними приладами «Autopen».  

Ключові слова: несправжні підписи, факсиміле, технічне виконання 
підписів факсиміле.  

 
 
У судовому почеркознавстві криміналістичне дослідження підписів 

від імені певних осіб відноситься до категорії складних експертиз 
особливо, якщо це несправжні підписи, виконані з наслідуванням 
оригіналу та попереднім тренуванням виконавця їх виконувати. Такі 
підписи були об’єктами наукових досліджень Ароцкера Л. Є., 
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Клименко Н. І., Ліповського В. В., Орлової В. Ф., Лисенка А. М. та 
інших науковців, водночас питання щодо встановлення дійсного 
виконавця несправжніх підписів залишаються актуальними і на цей 
час. Це зумовлено в першу чергу:  

– малим обсягом графічного матеріалу в досліджуваних 
об’єктах, в яких ознаки рухової навички виконавця не відображаються 
в обсязі, достатньому для його ідентифікації;  

– індивідуальністю письмово-рухової навички виконавців 
несправжніх підписів, що унеможливлює якісне узагальнення 
результатів наукових досліджень та надання ефективних практичних 
рекомендацій щодо дослідження таких об’єктів;  

– складністю самих наукових досліджень, оскільки виконання 
підроблених підписів відноситься до нестійких об’єктів з багатьма 
невідомими складовими частинами, якими є психофізіологічні 
властивості виконавця, як суб’єктивний фактор, умови, в яких 
виконується підпис, як об’єктивний фактор, та їх поєднання: 

відсутністю технічних засобів та програмного забезпечення, яке 
можна було б використовувати для отримання не суб’єктивного 
поділу досліджуваного підпису на інформативно-значимі частки та їх 
порівняння зі зразками почерку та підписів ймовірних виконавців;  

– належного кадрового та фінансового забезпечення таких 
досліджень.  

Запропонована ще в 1993 році Орловою В. Ф. та Лисенком А. М. 
модель методики дослідження підписів, виконаних з наслідуванням 
оригіналу після попереднього тренування виконавця, не отримала 
практичного застосування через складність таких досліджень та 
ймовірності результатів, які отримуються на основі статистичних 
методів дослідження [3]. Тому на цей час такі об’єкти експертами 
досліджуються, переважно, з використанням якісно кількісних методів 
та суб’єктивного переконання в тому, що встановлена сукупність 
ознак є індивідуальною, неповторною та в своїй сукупності 
достатньою для висновку про те, що підпис від імені «Х» виконаний 
самим «Х». або підпис виконаний не «Х», а іншою особою. У таких 
випадках подальше дослідження передбачає встановлення 
виконавця несправжнього підпису, якщо слідчий має підозрюваного. 
Слід зазначити, що в подальших дослідженнях більш якісними 
зразками для порівняння є зразки почерку ймовірного виконавця 
підробленого підпису, оскілки як власні підписи, так і підроблені 
формуються і виконуються на основі вже сформованої письмово-
рухової навички та біомеханічних умінь писати ручкою в певному 
положенні, просторі та часі. При цьому, більшу перспективу щодо 
встановлення виконавця мають несправжні підписи, які виконані 
високовиробленими і координованими рухами ніж маловиробленими 
чи середньовиробленими рухами з ознаками порушення координації, 
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як дія фактору незвичних умов чи незвичного психофізіологічного 
стану виконавця. У першому випадку встановлені ознаки почерку 
відображають властивості письмово-рухової навички виконавця і, 
зазвичай, достатні для категоричного позитивного висновку, а в 
другому та третьому випадку – встановлені ознаки відображають 
впливом на письмову навичку незвичного психофізіологічного стану 
та незвичних умов, в яких перебував виконавець несправжнього 
підпису, а тому й категоричного висновку експерти дати вже не 
можуть. Водночас бувають випадки, коли несправжній підпис 
виконаний високовиробленими рухами, а зразки почерку та підписів 
підозрюваного середньовиробленими чи маловиробленими рухами. У 
таких випадках різниця в ступені виробленості письмово-рухової 
навички дійсного виконавця та підозрюваного є підставою для 
категоричного негативного висновку про виконавця такого підпису. 
Тому подальші наукові та експериментальні пошуки покращення 
методики дослідження підроблених підписів з метою встановлення 
виконавців є актуальними на цей час. 

Також слід зазначити, що в експертній практиці набувають 
поширенням дослідження факсимільних підписів нанесених 
печаткою, які традиційно досліджуються судово-технічною 
експертизою документів, але можуть досліджуватись і експертами 
почеркознавцями, як об’єкти, що відображають графічне зображення 
підпису від імені існуючої особи. Якщо такий підпис представлений в 
одному екземплярі, то експерт, при попередньому дослідженні даного 
підпису в ультрафіолетових та інфрачервоних променях, встановлює 
відсутність слідів попередньої технічної підробки і може сприйняти 
даний підпис, як виконаний пишучим приладом з відповідним 
барвником, оскільки вдавлені сліди не завжди можуть чітко 
відображатись на папері навіть при мікроскопічному їх дослідженні. 
Подальше дослідження даного підпису приведе до категоричного 
позитивного висновку, тобто підпис виконаний особою, від імені якої 
він значиться. Якщо ж на дослідження надійшло декілька таких 
підписів та ще й в різних документах, то такої помилки експерт вже не 
допустить, оскільки теоретичними дослідження [2, 4] та експертною 
практикою проведення судово-почеркознавчих експертиз доведено, 
що двох однакових рукописних підписів, які б повністю співпадали в 
усіх елементах не буває. Це зумовлено тим, що виконання 
власноручного підпису конкретною особою здійснюється за 
принципом динамічного стереотипу рухів, без активної участі 
свідомості, коли кожний наступний рух кінчика пера може здійснитись 
лише після звершення попереднього біомеханічного руху в 
конкретних умовах та відповідному психофізіологічному стані 
виконавця. Виконання кожного наступного підпису це вже нові умови 
та новий стан виконавця. Стійкість такої письмово-рухової навички 
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залежить від частоти її реалізації та психофізіологічних і 
біомеханічних властивостей виконавця. Оскільки це біомеханічна 
система рухів, а не механічна (факсиміле чи інший технічний 
пристрій), то кожне наступне графічне зображення підпису 
відрізняється від попереднього в межах певної варіативності рухів, 
що є закономірним і характерним для кожної персоніфікованої особи. 
Якщо ж два чи більше підписів повністю співпадають, то це технічна 
підробка підпису, де один підпис був використаний як матриця для 
виконання іншого підпису, або ж це підписи, нанесений печаткою 
факсиміле, яка відображає графічне зображення справжнього підпису 
особи, або іншим технічним пристроєм. Маючи зразок такого підпису 
будь хто може замовити печатку факсиміле та візувати різноманітні 
документи від імені певної особи, яка може й не здогадуватись про 
такі дії до часу виникнення конфліктної ситуації. Нормативними 
документами не забороняється використання факсиміле для 
візування первинних документів господарської діяльності за 
виключенням фінансових документів, податкової і фінансової 
звітності, векселів та інших цінних паперів, які повинні підписуватись 
відповідними особами виключно власноручно, або ж електронним 
цифровим підписом [5]. Якщо у таких об’єктах дослідження відсутні 
будь-які ознаки попередньої технічної підготовки до виконання 
підписів та повністю співпадає їхня транскрипція, то вже з цього 
можна зробити висновок, що вказані підписи виконані не рукописним 
біомеханічним способом, а технічним.  

Що ж до можливості використання технічних засобів для 
виконання підписів від імені персоніфікованих осіб, то вони вже давно 
розроблені і активно використовуються за призначенням політиками, 
вищими держаними чиновниками та іншими суб’єктами для 
підписування листівок, документів і навіть законодавчих актів [6, 7, 9].  

Вперше такий технічний пристрій для дублювання підписів, 
відомий під назвою «Поліграф», розробив англієць Джон Ісак Хокінс у 
1803 році, запатентував свій винахід у США в 1804 році [9]. З цього 
часу фактично почалось використання даного приладу в першу чергу 
політиками та вищими державними чиновниками.  

Більш досконалий прилад був розроблений у 1930 році, який 
отримав назву «Autopen» автоматичне перо, або «Robot Pen» робот 
перо, який дозволяв зберігати і змінювати первинні записи чи підписи, 
які треба було автоматично виконувати на відповідних документах у 
великих обсягах. Матриця оригінального підпису методом 
гравіювання виконувалась на пластику у формі кола, яке повільно 
оберталось електродвигуном і було механічно з’єднане з системою 
ричагів, які рухались відповідно до лінії матриці підпису, а пишучий 
прилад в цей час відтворював графічне зображення підпису від імені 
конкретної особи [9, 11]. 
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Рис. 1. Матриця підпису приладу «Autopen Model 50» 
 
Виконувався такий підпис або запис з однаковим натиском будь-

яким пишучим приладом з відповідним барвником, що надавало цим 
підписам достовірного вигляду. Відсутність диференційованого 
натиску в елементах підпису є характерною особливістю, яка вказує 
на механічне виконання підпису так само, як і кожний наступний 
підпис є аналогічним попередньо виконаному підпису, оскільки він 
виконувався з однієї матриці, а тому є механічним факсиміле. 

Сучасні прилади «Autopen» як матрицю використовують оригінал 
підпису або тексту, які записані на смарт-картку або USB флеш-
накопичувач, а тому виконані з такої матриці підписи мають бути 
якісно кращими з можливим відтворенням товщини згинальних та 
розгинальних ліній, як імітація натиску на пишучий прилад. Водночас 
такі підписи, скільки б їх не було виконано, будуть мати єдину 
транскрипцію, яка повністю співпадає в усіх елементах з відповідною 
товщиною ліній, що і є незаперечним фактом їх механічної підроби, 
оскільки біомеханічна система здійснити багаторазове однакове 
виконання своїх власноручних підписів не може в принципі.  

На цей час до розробки механічної руки «robotic arm» 
долучилось чимало різноманітних фірм. Найбільш відомими є 
International Autopen Company, «Damilic Corporation», якими 
розроблені цілий модельний ряд приладів «Autopen» для різних 
потреб, а саме: Autopen Model 50; Autopen Model 60; Autopen 
Model 80; Autopen Model 85; PT; M800. Зображення цих приладів 
можна подивитись на офіційному сайті компанії «Damilic 



Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз 

 239

Corporation», але деякі з них варто показати, щоб мати уявлення, що 
це за прилади [10]. Наприклад: 

 

 
 

Рис. 2. Прилад для механічного нанесення підпису «Autopen Model 400S». 
 

 
 

Рис. 3. Прилад для механічного нанесення підпису «Autopen Model PT». 
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Щодо використання таких приладів, то відомі факти коли 
президенти США активно користувались «robotic arm». Джеральд 
Форд офіційно визнав, що він користується даним приладом. Джордж 
Буш звернувся до Міністерства юстиції із запитом щодо 
конституційності роботизованих підписів від імені президента країни, 
отримав позитивний висновок, але сам приладом не користувався. У 
2005 році Міністерство юстиції США офіційно оприлюднило юридичне 
обґрунтування можливого використання даного приладу 
Президентом США для підписування законопроектів. Цим правом 
скористався Барак Обама для підписання трьох положень до Закону 
«Про патріотизм» коли перебував з офіційним візитом до Франції, про 
подовження податкових пільг, впроваджених Джорджем Бушем, під 
час відпочинку на Гавайях [9]. 

У 2006 році канадська фірма в галузі робототехніки та систем 
управління «Quanser Consulting Inc of Canada» зареєструвала 
технічний прилад «LongPen TM» спеціально розроблений для 
дистанційного авторського підписування літературних творів відомою 
канадською письменницею, лауреатом Букерівської премії (The Man 
Booker Prize) в галузі літератури Маргарет Этвуд [12].  

Новітні зразки приладів «robotic arm» під торговою маркою 
«Signascript» мають електронну систему управління з відповідним 
програмним забезпечення та модельний ряд для різноманітних 
потреб від побутових до промислових. Модельний ряд становлять 
такі види приладів: «Signascript Model HF»; «Signascript Model TF»; 
«Signascript Model AF» та «…AF Plus»; «Signascript Model 
Atlantic» та «… Atlantic Plus»; «Signascript Model Universelle» та 
«…Universelle Plus » та інші [13, 14, 15]. 

 

 
Рис. 5. Прилад для механічного нанесення підпису «Signascript AF» 
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Такі прилади, при несанкціоно-
ваному їх використанні, можуть 
становити реальну загрозу суб’єк-
там господарювання, а тому 
потребують всебічного досліджен-
ня з точки зору того, які 
функціональні властивості закла-
ли розробники в даний прилад, та 
які властивості (якісні характе-
ристики) підписів та текстів 
можуть відтворюватись даними 
технічними пристроями. 

Про складність ідентифіка-
ційного дослідження підписів 
відтворених даними пристроями заявили самі американські та канадські 
експерти [16] та російські експерти, які вперше досліджували, ймовірно, 
такий підпис та опублікували результати в збірнику експертної практики 
[8]. Єдиним критерієм, який спонукав експертів до висновку, що вони 
мають справу з технічним підписом факсиміле були розбіжності ознак 
натиску при виконанні окремих елементів досліджуваного підпису та 
порівняльних зразків, а всі інші ознаки співпадали.  

Чи є подібні випадки в Україні? Напевно є, але експертна 
спільнота про це ще нічого не говорить, оскільки сумнівів в 
достовірності своїх висновків вони не мають. Це зайвий раз 
підтверджує необхідність наукового експертного дослідження 
підписів, виконаних технічними пристроями. Зазвичай такі підписи 
мають бути об’єктами техніко-криміналістичного дослідження, але 
оскільки ознак технічної підробки такі підписи не мають, то відповідно 
вони мають бути об’єктами судово-почеркознавчого дослідження. 
Ознаками дослідження в першу чергу мають бути біомеханічні ознаки 
власноручно виконаних підписів, які будуть відмінні від ознак підписів, 
нанесених механічним способом, що й буде підставою для 
експертного висновку.  
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ПОДДЕДЬНЫЕ ПОДПИСИ КАК ОБЪЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

А. Н. Лысенко 
 

В статье рассматриваются вопросы криминалистического исследования 
подписей, выполненных с подражанием оригиналу, а также подписей, 
выполненных печатью факсимиле и техническими системами «Autopen».  

 
 
COUNTERFEIT SIGNATURES AS OBJECTS OF FORENSIC RESEARCH  

 
А. Lysenko 

 
The article deals with the issues of forensic research of signatures executed 

with the imitation of the original, as well as signatures executed by a facsimile seal 
and technical systems «Autopen».  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНОЗЕМНОЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ, 
ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА ДОСЛІДЖЕННІ 
ПРИХОВАНИХ ВІДБИТКІВ ПАЛЬЦІВ РУК І БІОЛОГІЧНИХ РІДИН 

 
Розглянуто загальні підстави застосування криміналістичної техніки 

під час розслідування злочинів, проаналізовано можливості новітніх 
техніко-криміналістичних засобів розробки іноземних компаній, висвітлено 
новітні досягнення криміналістичної техніки і перспективи її застосування 
в сучасних умовах під час огляду місця події та проведенні судових 
експертиз. 

Ключові слова: криміналістична техніка; іноземний досвід; огляд місця 
події; відбитки пальців, експертне світло. 

 
 
З розвитком новітніх досягнень криміналістичної техніки в інших 

країнах з’являється все більша потреба у постійному оновленні 
методики використання сучасної криміналістичної техніки та 
перейняття позитивного досвіду використання досягнень науки і 
техніки в діяльності правоохоронних органів іноземних держав, 
зокрема, Великої Британії при розслідуванні злочинів та подальшої 
роботи з речовими доказами в рамках проведення судово-експертних 
досліджень. 

Під час вчинення будь-якого кримінального правопорушення 
слідчо-оперативна група має застосовувати всі можливі техніко-
криміналістичні засоби, прийоми і методи для виявлення та 
вилучення речових доказів. Як показує практика, найбільш вагомим 
доказом під час розслідування будь-якого злочину вчиненого як на 
відкритій місцевості так і в приміщеннях, є виявлення прихованих 
слідів рук чи біологічних рідин особи правопорушника, що є 
беззаперечним доказом при подальшому позитивному проведенні 
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експертизи за вказаними слідами та дозволить ідентифікувати особу, 
а також підтвердити її причетність до вчиненої події або знаходження 
в певній місцевості. 

Питанням використання криміналістичної техніки при виявленні та 
дослідженні прихованих відбитків пальців рук і біологічних рідин при 
розслідуванні злочинів присвячені праці багатьох вітчизняних та 
зарубіжних фахівців у галузі криміналістики. Ці питання досліджені, а 
результати таких досліджень викладені в ґрунтовних наукових працях 
та в окремих статтях В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, П. Д. Біленчука, 
М. С. Бокаріуса, В. Г. Гончаренка, І. В. Гори, А. В. Іщенка,  
Є. П. Іщенка, В. А. Колесника, В. К. Лисиченка, М. М. Лисова,  
О. В. Одерія, М. А. Погорецького, М. В. Салтевського, Т. А. Сєдової, 
В. С. Кузьмічова, М. Я. Сегая, В. В. Тищенка, В. Ю. Шепітька, 
М. Є. Шумила, М. Г. Щербаковського та інших вчених. Однак 
використання новітніх досягнень криміналістичної техніки при 
виявленні та дослідженні прихованих відбитків пальців рук та 
біологічних рідин при розслідуванні злочинів потребує більш 
детального розгляду, оскільки ряд проблемних питань щодо 
використання отриманих результатів в інтересах кримінального 
провадження досі залишаються недостатньо розкритими. 

Метою статті є аналіз новітніх досягнень та переваг використання 
сучасної криміналістичної техніки та обладнання іноземного 
виробництва під час огляду місця події та судово-експертного 
дослідження прихованих слідів в тому числі відбитків пальців рук, 
визначення найбільш ефективних та дієвих способів виявлення, 
вилучення та дослідження вказаних доказів. 

Слід зазначити, що криміналістична техніка застосовується на 
всіх етапах розкриття та розслідування кримінального 
правопорушення, а також при попередженні злочинів. Відповідно до 
ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового 
розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено 
дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті 
обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, 
обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують 
його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити 
прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень [1]. 
Звісно, що для виконання цих завдань використовується 
криміналістична техніка. Процес розкриття злочину починається від 
моменту прийняття інформації про вчинений злочин, а тому вже на 
початку досудового розслідування саме за допомогою техніко-
криміналістичних засобів, прийомів і методів виявляються, 
збираються, досліджуються та зберігаються докази. 

Під час розслідування кримінальних правопорушень, вкрай 
важливим на сьогоднішній день є питання ефективності огляду місця 
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події, вилучення речових доказів та проведення судових експертиз по 
ним. Запорукою оперативного розкриття злочину під час досудового 
слідства є застосування новітніх досягнень криміналістичної техніки 
для виявлення, вилучення речових доказів та їх подальшого 
експертного дослідження.  

За результатами участі представників вітчизняних експертних 
установ у березні 2018 року в міжнародних семінарах, на теми 
«Експертиза дактилоскопічних відбитків» та «Виявлення біологічних 
рідин», що проводилися всесвітньо відомою компанією-виробником 
криміналістичної техніки Foster + Freeman (Велика Британія, 
м. Евешам та м. Малверн), отримано теоретичні знання та 
практичний досвід використання надсучасних техніко-
криміналістичних засобів з пошуку прихованих відбитків пальців рук 
та інших слідів злочину. 

Зокрема, фахівцями британської компанії було продемонстровано 
останні досягнення з дослідження слідів пальців рук у відбитому 
ультрафіолетовому та інфрачервоному світлі, а також наслідки 
використання розширеного освітлення при виявленні і фіксації слідів 
пальців рук; результати впровадження новаторської технології для 
відновлення слідів пальців рук на металевих поверхнях; дослідження 
тілесних рідин на тканині; виявлення крові на темних та кольорових 
тканинах тощо. 

Українським спеціалістам під час семінарів представниками 
компанії Foster + Freeman були представлені новітні зразки 
криміналістичної техніки, зокрема, різноманітні прилади для 
виявлення прихованих слідів, одними з яких є експертне світло:  

Crime-lite 2. Одночастотні світлодіодні джерела оптичного 
випромінювання. Вузькополосні світлодіодні джерела експертного 
світла (вісім хвильових діапазонів, включаючи ультрафіолетовий). 
Нова лінійка Crime-lite 2 включає широкосмугове джерело білого 
світла для базового дослідження і 7 вузькосмугових джерел, що 
забезпечують інтенсивне випромінювання в ультрафіолетовому, 
фіолетовому, синьому, синьо-зеленому, зеленому, помаранчевому і 
червоному діапазонах [2]. 

Вказаний прилад досить зручний для виявлення слідів крові, 
виділень тіла, масляних плям, залишків хімічних речовин, волосся, 
волокон і прихованих необроблених слідів пальців рук. 

Комплекс експертного світла DNA Crime-Lite 82S. Універсальне 
джерело оптичного випромінювання для криміналістичних 
досліджень. Вказаний комплекс експертного світла призначений для 
виявлення і відео-фотофіксації слідів біологічного походження (в т.ч. крові, 
сім’яної рідини, пото-жирових слідів) в інфрачервоному, ультрафіолет-
товому та синьому діапазоні в лабораторних умовах і на місцях подій зі 
захищеною керуючою станцією. Крім того вказаний комплекс дозволяє 
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виявити сліди наркотиків та волокон, а також хімічно-оброблені відбитки 
пальців рук [2]. 

У разі роботи слідчої групи на місця злочину, що вимагає 
ретельного огляду вся лінійка приладів Crime-Lite 82S забезпечує 
різні рівні опромінення та простору використання, що в більшості 
випадків підвищує кількість і цінність отриманих доказів. Кожен 
прилад Crime-Lite 82S містить 16 світлодіодів, які обираються за 
яскравістю та точністю довжини хвилі, забезпечуючи незмінну 
продуктивність та ефективність [2]. 

Crime-Lite 82L. Опромінення поверхні під малим кутом. 
Вказаний прилад має 16 світлодіодів високої інтенсивності доступних 
у 2 діапазонах. Світлодіоди встановлені позаду циліндричної гільзи і 
забезпечують широкий світловий промінь по поверхню підлоги чи 
стіни, що дозволяє виявити приховані сліди взуття чи сміття [2]. 

При роботі з вказаним пристроєм зручно виявляти також 
приховані сліди (наприклад: зафарбовані плями крові на стіні чи 
підлозі). Crime-Lite 82L створює «широку смугу» змінної інтенсивності 
(10 %, 50 %, 100 %) світла для виявлення слідів та речовин на підлозі 
чи стіні.  

Crime-Lite 42S. Двочастотні світлодіодні джерела оптичного 
випромінювання. Вказаний прилад має 16 світлодіодів високої 
інтенсивності доступних в 7 діапазонах. При перемиканні між двома 
діапазонами з 8 світлодіодів високої інтенсивності експерт отримує 
три потужності в одному змінному оптичному випромінюванні. 
Використовуючи трьох-позиційний перемикач, можливо змінювати дві 
вузько-смугові довжини хвиль або використовувати всі 16 
світлодіодів, щоб забезпечити високу інтенсивність широкосмугового 
опромінення (використовуючи захисні окуляри з подвійним 
діапазоном хвиль). Крім того, можливо використовувати комбінацію 
ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання для 
застосування поза досяжністю зору, виявляючи приховані сліди 
(біологічні сліди людини) на поверхнях [2]. 

Crime-lite ХL (на сьогодні одне з найпотужніших ручних джерел 
оптичного випромінювання для огляду місць події). 96 світлодіодів 
високої інтенсивності доступні в 4 діапазонах, що забезпечують 115 
Вт вузько-смугового опромінення, ефективно виявляють біологічні 
рідини організму людини, наркотики, волокна та сліди вибухової 
речовини. Прилад Crime-lite ХL є портативним і пристосованим для 
інтенсивного огляду чи пошуку на широких ділянках обстеження [2]. 

За допомогою вищевказаного експертного світла виявляються 
приховані сліди та здійснюється їх фіксація. 

Крім того, на даний час у Великій Британії компанією Foster + 
Freeman розроблена технологія відновлення прихованих відбитків LTF 
(Latent Fingerprint Technology). Розроблення цієї інноваційної 
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технології стало можливим у результаті співпраці між промисловістю, 
науковими та державними установами. Foster + Freeman підписало 
ексклюзивну угоду з Науково-технологічною лабораторією Міністерства 
внутрішніх справ Великої Британії (Dstl) з метою створення та 
вдосконалення комерційного продукту із технології візуалізації відбитків 
пальців, яка значно спрощує ідентифікацію злочинців. Цей метод дає 
змогу відновлювати відбитки пальців із поверхонь, які надзвичайно 
важко чи неможливо обробити, зокрема, використаних боєприпасів, 
зброї та ножів. LFT – найсучасніша технологія, що використовує новітній 
процес хімічного покриття для проявлення відбитків пальців на складних 
для обробки поверхнях, включаючи ті, що піддаються екстремальному 
нагріванню (наприклад, гільзи після пострілу), та предмети, які були 
протерті чи вимиті для запобігання ідентифікації [2]. 

Для виявлення слідів рук в Україні, як і у більшості країн світу 
використовується прилад RUVIS виробництва компанії «SIRCHIE», 
робота якого побудована на формуванні зображення у відбитому 
ультрафіолетовому світлі. За допомогою цього приладу 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 
умовах: при денному світлі або в повній темряві, в закритому приміщенні 
або на відкритій місцевості; він дає можливість на відстані виявити та 
сфотографувати латентні сліди рук [4].  

Спектрофотометричний пристрій RUVIS використовується для 
пошуку, візуалізації та фіксації прихованих відбитків пальців та інших 
слідів біологічного походження на різних непористих поверхнях. 

Електронно-оптичний перетворювач в поєднанні з оптикою, 
призначеною для зображення короткохвильового (ультрафіолетового) 
світла, дозволить без обробки поверхонь порошками або хімічними 
реактивами побачити приховані відбитки пальців. 

Унікальний подвійний слайд-фільтр, розроблений для УФ 
об`єктива, дозволяє користувачеві обрати потрібний йому об’єкт у 
звичайному світлі, після чого швидко перемкнутися на перегляд в УФ 
світлі. Новий телескопічний механізм фокусування забезпечує 
можливість візуалізувати об’єкти від 70 мм до нескінченності без 
використання додаткових адаптерів або лінз. 

Стабілізаційна система Black Talon дозволяє проводити вимірю-
вання, аналіз і візуалізацію відбитків в будь яких умовах. Легка 
конструкція для забезпечення правильної фокусної відстані від об`єкти-
ва обладнання до об`єкта вимірювання задля найзручнішого прицілю-
вання, і, відповідно, найкращої якості обробки відбитого УФ-сигналу. 

Вбудовані високоточні шкали з лазерним гравіюванням поділок 
дозволяють легко позиціонувати обладнання як в зоні огляду, так і 
поза нею. 
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Дві 4 Вт короткохвильові УФ-лампи кріпляться до системи Black 
Talon з можливістю регулювання позиції (на гнучких тримачах, які 
кріпляться на поворотних кронштейнах), що забезпечує можливість 
обрання кутів падіння, необхідних для досягнення максимального 
контрасту зображення [4]. 

Однак, найпоширенішим способом виявлення невидимих слідів 
папілярних узорів в Україні та більшості іноземних держав 
залишається порошковий метод. Цей метод орієнтований на жирову 
складову потожирової речовини. На багатобарвних поверхнях 
рекомендується використовувати люмінесцентний порошок, який 
світиться в ультрафіолетових променях, що полегшує подальшу 
фіксацію слідів за допомогою фотозйомки [3, с. 230]. 

Перспективним досягненням у виявленні прихованих слідів 
пальців рук у Великій Британії є розроблення компанією Foster + 
Freeman ІЧ флуоресцентних порошків для відбитків пальців fpNatural 
1 та fpNatural 2. Вказані флуоресцентні порошки для виявлення 
відбитків пальців рук дозволяють проявляти високий рівень контрасту 
відбитків пальців разом із придушенням фонового впливу. Обидва 
порошки випромінюють яскраву флуоресценцію в ІЧ – області 
спектру. Порошок fpNatural 1 збуджується червоним або синім 
світлом, а порошок fpNatural 2 збуджується ближнім інфрачервоним 
освітленням. Візуалізація обох порошків досягається за допомогою 
інфрачервоної чутливої камери, оснащеної ІЧ – прохідним фільтром, 
щоб блокувати всі інші довжини хвиль [2]. Вказані порошки на даний 
час використовуються правоохоронними органами Великої Британії 
під час оглядів місць вчинення кримінальних правопорушень у 
приміщеннях. 

Аналіз розвитку сучасної іноземної криміналістичної техніки 
показує необхідність здійснення актуальних розробок та 
впровадження техніко-криміналістичних засобів вітчизняними 
виробниками, а також взяття на озброєння новітніх зразків іноземного 
виробництва. Ще однією проблемою залишається досить низька 
кваліфікація органів досудового розслідування для застосування 
сучасних засобів криміналістичної техніки. Для уникнення даної 
проблеми, на думку фахівців, потрібно весь час спостерігати за 
розвитком криміналістичної техніки, відвідувати курси, підвищувати 
кваліфікацію, брати до уваги досвід зарубіжних країн [5]. 

Використання новітніх досягнень в криміналістичній техніці при 
виявленні прихованих слідів пальців рук та біологічних слідів людини, 
є запорукою формування якісної доказової бази та ідентифікації 
конкретної особи під час проведення досудового розслідування. 
Новим кроком в криміналістиці в найближчій перспективі стане 
використання технології відновлення прихованих відбитків LTF (Latent 
Fingerprint Technology) розробки компанії Foster + Freeman (Велика 
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Британія), з візуалізації відбитків пальців, яка значно спрощує 
ідентифікацію злочинців та дає змогу відновлювати відбитки пальців 
із поверхонь, які надзвичайно важко чи неможливо обробити, зокрема 
використаних боєприпасів, зброї, ножів тощо, за допомогою 
новітнього процесу хімічного покриття для проявлення відбитків на 
складних для обробки поверхнях. Вказане дасть змогу не лише 
розкрити ряд резонансних злочинів, вчинених як на території України 
так і на території інших країн, а й допоможе попередити вчинення 
інших тяжких злочинів. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНОСТРАННОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И ИССЛЕДОВАНИИ 
СКРЫТЫХ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ РУК И БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЖИДКОСТЕЙ 
 

А. В. Яковлев 
О. А. Парфило 

 
В статье рассмотрены общие основания применения 

криминалистической техники при расследовании преступлений, в частности 
показано, что наиболее весомым доказательством при расследовании 
любого преступления совершенного как на открытой местности так и в 
помещениях, является выявление с помощью технико-криминалистических 
средств скрытых следов рук или биологических жидкостей личности 
правонарушителя, что позволяет идентифицировать лицо, а также 
подтвердить его причастность к событию преступления. 

На примере новейших разработок британской компании Foster + 
Freeman в статье проанализированы возможности технико-
криминалистических средств, применяемых при осмотре места 
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происшествия, в частности, приведено описание некоторых образцов 
экспертного освещения. 

Установлено что инновационная технология восстановления скрытых 
отпечатков LTF (Latent Fingerprint Technology), разработанная британской 
компанией, позволяет восстанавливать отпечатки пальцев с поверхностей, 
которые чрезвычайно трудно или невозможно обработать, в частности, 
использованных боеприпасов, оружия и ножей. В ней используется 
новейший процесс химического покрытия для проявления отпечатков 
пальцев на сложных для обработки поверхностях, включая те, что 
подвергаются экстремальному нагреванию (например, гильзы после 
выстрела), и предметы, которые протирались или вымывались для 
предотвращения идентификации. 

Анализ развития современной иностранной криминалистической техники 
показывает необходимость осуществления актуальных разработок и 
внедрения технико-криминалистических средств отечественными 
производителями, а также принятия на вооружение новейших образцов 
иностранного производства.  

В процессе подготовки статьи использованы материалы участия в 
международных семинарах на темы «Экспертиза дактилоскопических 
отпечатков» и «Выявление биологических жидкостей», которые проводились 
всемирно известной компанией-производителем криминалистической 
техники Foster + Freeman (Великобритания, г. Евешам и г. Малверн). 

 
TRENDS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN CRIMINALISTICS 

TECHNIQUES USED AT THE DETECTION AND INVESTIGATION OF HIDDEN 
FINGERPRINTS OF HANDS AND BIOLOGICAL LIQUIDS 

 
A. Yakovliev 

O. Parfylo 
 

The general reasons for the use of forensic techniques in the investigation of 
crimes are examined in the article, in particular, it is shown that the most 
significant evidence in the investigation of any crime committed both in the open 
and in the premises is the detection, with the help of technical and forensic tools, 
of hidden traces of hands or biological fluids of the offender’s personality, which 
allows you to identify the person, as well as confirm his involvement in the event of 
the crime. 

Using the example of the latest developments of the British company Foster + 
Freeman, the article analyzes the possibilities of technical and forensic tools used 
in the inspection place of incident, in particular, a description of some samples of 
expert lighting is given. 

It is established that the innovative LTF (Latent Fingerprint Technology) 
recovery technology developed by the British company allows restoring 
fingerprints from surfaces that are extremely difficult or impossible to process, in 
particular, used ammunition, weapons and knives. It uses the newest chemical 
coating process to develop fingerprints on complex surfaces for processing, 
including those that are subjected to extreme heat (for example, cartridge cases 
after a shot), and objects that have been rubbed or washed to prevent 
identification. 
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Analysis of the development of modern forensic technology shows the need 
for actual development and implementation of technical and forensic tools by 
domestic manufacturers, as well as the adoption of the newest models of foreign 
production. 

During the preparation of the article, materials were used for participation in 
international seminars on the subject «Examination of fingerprints» and 
«Identification of biological fluids», which were conducted by the world famous 
manufacturer of criminalistics technology Foster + Freeman (Great Britain, 
Evesham and Malvern). 
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Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України 
 

ДО ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАВНИНИ ВИНИКНЕННЯ 
СЛІДІВ ПАПІЛЯРНИХ УЗОРІВ ЛЮДИНИ, 

УТВОРЕНИХ ПОТОЖИРОВОЮ РЕЧОВИНОЮ 
 

У статті проаналізовано методичне забезпечення експертизи 
встановлення давнини утворення слідів папілярних ліній, утворених 
потожировою речовиною, показано необхідність його (забезпечення) 
актуалізації з урахуванням сучасних технологій з виявлення, фіксації та 
вилучення видів інформації (одорологічного, дактилоскопічного, генного, 
дерматогліфічного, біологічного тощо інформаційних полів), що може 
нести в собі потожирова речовина. 

Ключові слова: давнина утворення потожирових слідів папілярних 
узорів людини. 

 
 
Питання: «Як довго пальцевий відбиток зберігається на 

предметі?», здавна бентежило [наприклад: 1, с. 63] та продовжує 
бентежити [наприклад: 2, с. 107, с. 145] уми криміналістів. На 
сьогоднішній день, це обумовлено рядом причин, перш за все 
необхідністю: 

– встановлення часу вчинення неочевидного злочину; 
– встановлення факту залишення слідів у конкретний період 

часу, що свідчить про їх (сліди) «відношення» до події; 
– вибору оптимального методу виявлення латентних 

(невидимих) слідів або підсилення контрасту слабковидимих слідів 
тощо. 

На першому етапі осмислення зазначеного питання мова велася 
про конкретні хімічні речовини та їх суміші для виявлення 
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потожирової речовини (її складових – понад 120), що, як правило, 
нашаровувалася на предмет-слідоносій папілярними лініями 
(гребнями) долонної поверхні (рук) або стоп (ніг) людини протягом 
певного часу. Наприклад, при повідомленні про вчинення злочину в 
закритому приміщенні на попередньому етапі огляду місця події 
вирішуються питання щодо часових рамок вчинення злочину, 
встановлення часу, що пройшов з моменту утворення слідів, у тому 
числі слідів папілярних узорів, утворених потожировою речовиною. 
Останнє вкрай необхідно для визначення методів (комплексу методів) 
виявлення латентних та підсилення контрасту слабковидимих слідів 
на предметах-слідоносіях, що не можуть бути вилучені з місця події, 
чутливих до її (потожирової речовини) складових. При цьому 
враховується температура навколишнього середовища, морфологія 
матеріалу слідосприймаючої поверхні тощо. Невірне визначення часу 
утворення слідів потожирової речовини тягне за собою можливість 
вибору методу, яким неможливо буде виявити зазначені сліди. 

У подальшому це питання («Як довго пальцевий відбиток 
зберігається на предметі?») почало вирішуватися в іншій площині. В 
цьому сенсі показовий наступний випадок із нашої практики. 

У 2006 році до Державного науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України звернувся за консультацією 
слідчий Головного управління Міністерства внутрішніх справ в м. Києві. 
Йшлося про встановлення давнини утворення двох слідів пальців рук на 
поверхні фасадних дверцят меблів, виявлених дактилоскопічним 
порошком «Малахіт» під час огляду місця крадіжки особистого майна, що 
сталася 22.05.2005 в одному з багатоквартирних будинків в м. Києві. При 
проведенні дактилоскопічної експертизи зазначені сліди були визнані 
придатними для ідентифікації. Пізніше було встановлено особу злочинця, 
який залишив ці сліди та після затримання, під час досудового слідства, 
дав покази щодо вчинення ним описаної вище крадіжки. На стадії 
судового розгляду звинувачений у вчиненні крадіжки відмовився від своїх 
показів та пояснив суду, що він встановлював дверцята меблів, на яких 
були виявлені його сліди, понад рік раніше, працюючи на підприємстві з 
виготовлення та монтажу меблів, яке і отримало заказ від господарів 
обкраденої квартири. Крім того, зберігання слідів рук на протязі понад 
одного року він пояснив властивостями поверхні слідоносія (штучний 
шпон), забрудненістю рук при монтажі, обробкою поліроллю «Пронто» та 
т. і., що не було враховано під час попереднього слідства. Перед 
слідством стало завдання визначення давнини утворення слідів рук у 
конкретних умовах. Незважаючи на нетривіальність завдання, відсутність 
методик під час консультації експерти дійшли до висновку про можливість 
його (завдання) вирішення. У постанові про призначення комплексної 
криміналістичної експертизи основним питанням було питання щодо 
встановлення давнини утворення слідів рук в конкретних умовах. Для 
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проведення експертизи були надані ті ж самі дверцята та поліроль 
«Пронто». З метою вирішення основного завдання проводився 
експертний експеримент, під час якого на поверхні дверцят залишалися 
групи слідів трьома донорами, у тому числі із застосуванням вказаної 
поліролі. Дверцята на протязі усього експерименту зберігалися у 
спеціальному приміщенні при 18˚С, відносній вологості 50-60 %, 
оптимальною для зберігання слідів рук. Періодичним виявленням 
експериментально залишених груп слідів дактилоскопічним порошком 
«Малахіт» встановлено, що сліди на дверцятах були утворені протягом 1-
7 днів до моменту їх виявлення та могли бути виявленими протягом 1-15 
днів з моменту їх утворення. Після направлення експертизи до суду судові 
експерти, які проводили експертизу, до суду не викликалися. Встановлені 
під час проведення експертизи факти щодо термінів утворення та 
виявлення слідів пальців рук, утворених потожировою речовиною в 
конкретних умовах, було покладено в основу обвинувального вироку. 

Описана ситуація не так часто зустрічається на практиці, проте 
все ж таки, на наш погляд, потребує відповідного методичного 
забезпечення, що є, на сьогодні, недосконалим. 

Так, у 1990 році Красноярським університетом було видано 
фундаментальну колективну монографію «Дактилоскопическая 
экспертиза: современное состояние и перспективы развития» [3], в 
якій надавався аналіз, сучасного на той час, стану дактилоскопічної 
експертизи за результатами узагальнення теоретичних та практичних 
надбань не тільки в СРСР, а і за кордоном. Монографія включала до 
себе інформацію про властивості папілярних узорів и способи 
виявлення їх слідів, експертні методики розпізнавання властивостей 
людини (статі, захворювань) за слідами, експертні методики 
ідентифікації людини за слідами рук, батьків за папілярними узорами 
дітей. Зокрема мова велася про: 

– методики виявлення та фіксації латентних слідів папілярних 
узорів (загальна та окремі); 

– методику розпізнавання пальця та руки, якими залишені 
сліди; 

– методику розпізнавання ділянки слідоутворюючої внутрішньої 
поверхні кисті людини за слідами рук; 

– методика розпізнавання статі за слідами кінцевих фаланг 
пальців рук; 

– методику розпізнавання статі, віку за слідами від долонь; 
– методику встановлення захворювання за папілярними 

узорами; 
– методику діагностики давнини слідів рук методом 

термовакуумного напилення; 
– методику ідентифікації людини за слідами пальців рук, коли 

визначено коло осіб, що підлягають перевірці; 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63 

 254 

– методику проведення пороскопічної експертизи; 
– методика ідентифікації людини за слідами пальців рук, коли 

особу злочинця не встановлено. 
Слід зазначити, що розділ діагностики давнини слідів рук методом 

термовакуумного напилення монографії розроблявся за 
результатами експериментів однієї із частин дисертаційного 
дослідження [4], виконаного у Київському НДІСЕ Міністерства юстиції 
України. Експерименти проводилися із двома групами слідів: свіжими 
(2-3 години) та давнішніми (1,5 місяця). Свіжі сліди були більш 
контрастнішими (роздільна здатність була вищою), ніж чим аналогічні 
параметри давнішніх слідів. Крім того, при застосуванні методу 
фотометрії при переміщенні реєстраційного засобу поперек 
відображення папілярних ліній, синусоїди кривих почорніння свіжих 
слідів мали в три рази більшу амплітуду, ніж чим амплітуди синусоїд 
давнішніх слідів [3, с. 161–162; 4, с. 190–196]. Фактично, у цьому 
випадку було розроблено методичний підхід для діагностики 
відносної давнини утворення сліду, проте у практиці він (підхід) не 
знайшов свого розповсюдження. 

Окремо в монографії розглядалися наукові передумови до 
ідентифікації батьків за папілярними узорами дітей, а також стан та 
перспективи розвитку медико-біологічних досліджень потожирової 
речовини, зокрема: визначення групи крові за системою АВ0, 
розпізнавання віку, статі, а також діагностика давнини утворення 
слідів рук. 

Інформаційним пошуком (з моменту видання зазначеної 
фундаментальної колективної монографії і до наших днів) нами 
виявлено тільки одно джерело, що стосується, у тому числі, 
встановлення давнини утворення потожирових слідів людини – 
монографія Т. Ф. Моісеєвої «Комплексное криминалистическое 
исследование потожировых следов человека» – в якій наведено 
методику проведення експертизи із встановлення давнини утворення 
слідів папілярних узорів за ліпідним складом потожирової речовини 
(ліпіди (жири) складають основну частину сухого залишку 
потожирової речовини), що відноситься до медико-біологічних 
досліджень потожирової речовини [3, с. 158–182]. Методичний підхід 
у встановленні давнини утворення слідів потожирової речовини 
полягає у встановленні методом тонкошарової хроматографії 
кінетики зміни змісту тригліцеридів у складі потожирової речовини, 
залишених у тих же умовах і тією ж людиною (експериментальні 
сліди), що і досліджувані сліди (основні об’єкти дослідження), 
протягом перших 5-6 місяців зберігання (до повного гідролізу 
тригліцеридів). Відповідно до зазначеної методики нами у підрозділах 
Експертної служби МВС України було організовано проведення 
досліджень з встановлення кількості ліпідів в потожировій речовині 
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експериментально залишених слідів рук давниною 1, 3 та 6 місяців. 
Отриманими результатами було підтверджено дані, зазначені у 
монографії Т. Ф. Моісеєвої, проте і цей метод не знайшов 
застосування на практиці. 

В інших виявлених нами джерелах наводяться терміни давнини 
утворення слідів потожирової речовини та методи, якими їх (сліди) 
можна виявити залежно від цих термінів [наприклад: 2, с. 186–187; 6, 
с. 222–224; 7]. 

Окрім іншого слід звернути увагу на те, що завдання з 
встановлення давнини утворення слідів рук, враховуючи 
використання якої-небудь частини потожирової речовини для його 
(завдання) вирішення, повинно «вписуватися» в алгоритми 
виявлення слідів рук з точки зору послідовності виявлення, фіксації та 
вилучення певних видів інформації (інформаційних полів), що несе в 
собі потожирова речовина: в першу чергу одорологічну, 
дактилоскопічну та генну, вилучення якої дає змогу встановити особу 
злочинця, який залишив ці сліди, тобто провести індивідуальну 
ідентифікацію. Поряд із вказаними вище інформаційними полями 
існує можливість встановлення за допомогою дерматогліфічних та 
біологічних досліджень з встановлення статі, віку, патологічних та 
інших особливих станів, зовнішніх ознак, спадковості людини тощо, 
тобто провести групову ідентифікацію. 

Резюмуючи викладене, слід зазначити, що питання методичного 
забезпечення експертних досліджень з встановлення давнини 
виникнення слідів папілярних ліній, утворених потожировою 
речовиною, потребує суттєвої актуалізації з урахуванням сучасних 
технологій з виявлення, вилучення та фіксації цих слідів, 
інформаційних полів, що вони несуть в собі, починаючи від дій 
спеціаліста-криміналіста при огляді місця події до роботи судового 
експерта в лабораторних умовах при проведенні експертиз. 
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К ВОПРОСУ УСТАНОВЛЕНИЯ ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛЕДОВ ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОРОВ ЧЕЛОВЕКА, 

ОБРАЗОВАННЫХ ПОТОЖИРОВЫМ ВЕЩЕСТВОМ 
 

А. А. Полтавский 
 
Вопрос, касающийся давности образования потожировых следов 

папиллярных линий тревожит криминалистов издавна. Актуален он (вопрос) 
и по сегодняшний день. Это обусловлено рядом причин, прежде всего 
необходимостью: 

– установления времени совершения неочевидного преступления; 
– факта образования следов в конкретный промежуток времени, что 

свидетельствует об отношении этих следов к событию преступления; 
– выбору оптимального метода выявления невидимых следов либо 

усиления контраста слабовидимых и т. д. 
На первом этапе осмысления вопроса речь велась о конкретных 

химических веществах и их смесях для выявления потожирового вещества, 
которое, как правило, наслаивается на предмет-следоноситель 
папиллярными линиями ладонной поверхности рук или ступней ног. При этом 
должны учитываться период времени с момента образования следа, 
температура окружающей среды, морфология следовоспринимающей 
поверхности и т. п. Неверное определение времени образования следа 
тянет за собой возможность выбора метода, которым невозможно будет 
выявить невидимые следы. 

В дальнейшем вопрос установления давности образования потожировых 
следов папиллярных линий перешел в иную плоскость. Перед экспертами 
стали ставиться задачи по установлению давности следов, исходя из 
механизма их образования и выявления, путем проведения экспертных 
экспериментов, в ходе которых моделировались процессы 
следообразования и выявления следов в конкретно заданных условиях. 

Анализ методического обеспечения экспертных исследований по 
установлению давности образования потожировых следов папиллярных 
линий показал его (обеспечение) несовершенность на современном этапе. 

Фактически существует два методических подхода установления 
давности образования следов: с помощью метода термовакуумного 
напыления (свежих (2-3 дня) и давнишних (15 дневных) следов) и метод 
исследования липидов с помощью тонкослойной хроматографии (до 6 
месяцев. 

При этом указанные методы рассматривались без учета других видов 
информации, которые могут нести в себе потожировые следы папиллярных 
линий (одорологичный, дактилоскопический, генный, дерматоглифический, 
биологический и другие виды информационных полей). 
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Сделан вывод об необходимости актуализации методического 
обеспечения экспертных исследований по установлению давности 
образования потожировых следов папиллярных линий с учетом современных 
технологий по выявлению, фиксации и изъятию таких следов, 
информационных полей, которые они (следы) несут в себе, начиная от 
действий специалиста-криминалиста при осмотре места происшествия и 
заканчивая работой судебного эксперта в лабораторных условиях при 
проведении экспертиз. 

 
TO THE ISSUE OF THE ESTABLISHING TIME LIMITS OF THE HUMAN 

PAPILLARY PATTERNS, FORMED BY SWEAT AND GREASE SUBSTANCE 
 

А. Poltavskyi 
 
The issue concerning the establishing time limits of sweat and grease traces 

of the papillary lines has been of concern to forensic scientists for a long time. It is 
a pressing issue up to this day. This is due to a number of reasons, first and 
foremost the need: 

– to set the time for committing a non-obvious crime; 
– the fact of the formation of traces in a specific period of time, which 

indicates the relationship of these traces to the event of the crime; 
– the choice of the optimal method for detecting invisible traces or 

enhancing the contrast weakly-visible traces, etc. 
At the first stage of comprehension the issue it was discussed about specific 

chemicals and their mixtures for the detection of the sweat and grease substance, 
which, as a rule, is layered on the subject-trace carrier by papillary lines of a palm 
surface of the hands or feet. Here it should be taken into account the period of 
time since the formation of the trace, the temperature of the environment, the 
morphology of the trace surface, etc. The incorrect definition of the time of trace 
formation entails the choice of a method that will not be able to reveal invisible 
traces. 

Subsequently, the issue of establishing time limits of the formation of sweat 
and grease traces of papillary lines has shifted to a different plane. Before experts 
were posed the issue to establish time limits of traces, based on the mechanism of 
their formation and detection, by conducting experiments, during which were 
simulated the processes of trace formation and detection of traces in specified 
conditions. 

The analysis of the methodological provision of expert studies on the 
establishment of time limits of the formation sweat and grease traces of papillary 
lines showed its imperfection at the present stage. 

In fact, there are two methodological approaches to establishing time limits of 
traces: using the method of thermo-vacuum spraying (fresh (2-3 days) and ancient 
(15-day) traces) and the method of lipid analysis using thin-layer chromatography 
(up to 6 months). 

At the same time, these methods were considered without taking into account 
other types of information that can carry sweat and grease traces of the papillary 
lines (odorology, dactyloscopic, gene, dermatological, biological and other types of 
information fields). 
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It is concluded that it is necessary to update the methodological support for 
expert studies to establish time limits for the formation of sweat and grease traces 
of papillary lines, taking into account modern technologies for identifying, fixing 
and removing such traces, information fields that they (traces) carry in themselves, 
starting from the actions of the forensic specialist during examination the scene of 
the incident and ending with the work of the forensic expert in the laboratory 
during the expertise. 
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ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ У ФОРМІ ID-КАРТКИ ЯК 

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕЛЕКТРОННОЇ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ 

 
Статтю присвячено актуальній проблемі сьогодення – впровадженню 

в Україні сучасних технологій електронної ідентифікації громадян. Автор 
визначив можливості використання паспорта громадянина України у формі 
картки як сучасного інструменту електронної та криміналістичної 
ідентифікації особи. Матеріал, викладений в статті, буде цікавим для 
працівників правоохоронних органів при вирішенні питань, пов’язаних з 
використанням біометричної інформації. 

Ключові слова: ID-картка, криміналістична ідентифікація, 
ідентифікатор. 

 
 
Останнім часом значно підвищився інтерес до тематики 

використання біометричної інформації про власника документа для 
достовірної ідентифікації особи, що напряму пов’язано із зростанням 
загроз міжнародного тероризму, активізації нелегальної міграції. А 
інтерес до інструментів електронної ідентифікації, пов’язаний з 
розвитком каналів доступу до нових електронних сервісів. 

Успішному здійсненню таких основних державних функцій, як 
забезпечення національної безпеки і публічного порядку сприяє 
створення умов, при яких стає неможливим використання 
персональних даних і документів, що засвідчують особу, для 
вчинення кримінальних правопорушень. А для надання ефективних 
державних послуг важливе значення має впровадження в Україні 
сучасних технологій електронної ідентифікації та обліку громадян 
України, іноземців та осіб без громадянства. Основною умовою для 
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цього є перебування в національному обігу високо захищених 
документів, що посвідчують особу, основним з яких, є паспорт 
громадянина України у формі ID-картки. 

В останні роки тематиці достовірної ідентифікації особи за 
допомогою використання біометричної інформації про власника 
документа присвячені дослідження таких науковців, як  
Б. В. Аристархова, B. C. Барсукова, А. Г. Волевозда, В. І. Волчихіна, 
А. А. Гинца, А. В. Зайцева, А. І. Іванова, А. Ф. Стеблевої,  
І. Н. Спиридонова, М. А. Хебайши та інших [1]. Теоретичним і 
практичним аспектам дослідження документів у різний час приділяли 
увагу Р. С. Бєлкін, В. В. Бірюков, А. І. Вінберг, О. В. Воробей,  
О. О. Ейсман, А. В. Іщенко, Н. І. Клименко, В. В. Коваленко,  
В. П. Колмаков, Н. О. Коміссарова, Ю. Г. Корухов, В. В. Ліповський, 
В. К. Лисиченко, Д. Я. Мирський, С. Д. Павленко, В. М. Палій,  
О. Р. Россинська, М. В. Салтевський, О. О. Сахарова, Є. В. Старіков, 
М. Я. Сегай, С. І. Тихенко, М. В. Терзієв, І. Я. Фрідман,  
Л. О. Чередніченко, Т. Б. Черткова, О. В. Шведова, О. Р. Шляхов, 
Л. П. Щербаковська, В. Ю. Шепітько та інші. Тематичним 
дослідженням документів присвятили свої наукові праці  
О. Л. Кобилянський (Криміналістичне дослідження документів із 
спеціальними засобами захисту, 2007 р.) та О. В. Шведова 
(Комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за 
допомогою комп’ютерних технологій, 2006 р.). Питанням 
криміналістичного дослідження документів з біометричними даними 
присвячене дисертаційне дослідження С. В. Симонової [1]. 
Проблематиці криміналістичного дослідження підробленого паспорта 
громадянина України присвячено наукове дослідження Л. Л. Патик. 
Одними з перших в Україні до проблематики дослідження документів, 
що посвідчують особу, виготовлених на пластиковій основі, 
звернулися Т. О. Захарова та В. І. Тихонова. Вони проаналізували 
способи виготовлення документів на пластиковій основі, можливі 
способи їх підробки та методи виявлення підроблених документів, 
надали практичні рекомендації щодо дослідження таких документів. 

Однак, питання використання біометричних даних, що містяться 
на електронному носії інформації в правоохоронній діяльності та 
криміналістичного дослідження окремих реквізитів документів, що 
посвідчують особу, недостатньо вивчено. 

Метою статті є визначення можливостей використання паспорта 
громадянина України у формі картки як сучасного інструменту 
електронної та криміналістичної ідентифікації особи, а також 
проведення аналізу державних заходів, які забезпечують реалізацію 
системи комплексної ідентифікаційної реформи в Україні. 

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 20 липня 2015 р. «Про додаткові заходи щодо 
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запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським 
Союзом», введеного в дію Указом Президента України від 18 серпня 
2015 р. № 478, була розроблена Концепція створення національної 
системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без 
громадянства. Згідно якої, одним із основних напрямів комплексної 
ідентифікаційної реформи, є запровадження державою сучасних та 
захищених від підроблення документів, що посвідчують особу. 

Документи нового зразка повинні, крім встановлення даних про 
особу з одного боку, забезпечувати захищеність від так званої 
«крадіжки особистості» і аналогічних небезпек, а з іншого боку – 
сприяти розвитку електронних послуг і підвищенню ефективності 
державного обслуговування в цілому [2]. 

Також дані документи повинні відповідати певним 
криміналістичним вимогам, мати довершену систему захисту, а їх 
реквізити повинні забезпечувати своє призначення. Вони повинні не 
тільки ідентифікувати документ, але і сприяти швидкості їх перевірки, 
оскільки візуальне дослідження без застосування спеціальних 
засобів, залежать від особливостей сприйняття конкретної особи, що 
здійснює перевірку і вимагає певних витрат часу. Національною 
системою ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без 
громадянства передбачено видачу основного документу, що 
посвідчує особу – паспорту громадянина України у формі ID-картки, 
захисні знаки та функціональні характеристики якої зменшують ризик 
фальсифікації бланка до мінімуму. 

Для встановлення дійсних даних про особу в Україні у процесі 
видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки передбачено 
дворівневу перевірку: 

– встановлення даних з використанням інформаційних ресурсів 
усередині ідентифікаційної системи: електронна база даних 
закордонних паспортів Державної міграційної служби, її архів, 
електронна база даних реєстрації актів цивільного стану архів; 

– використання зовнішніх ресурсів для встановлення даних. У 
цьому разі йдеться про відомчі бази даних інших державних органів, 
насамперед Мін’юсту, що містять основні ідентифікаційні дані. Всі 
необхідні перевірки та запити здійснюватиме Державна міграційна 
служба. 

Також передбачено впровадження надійного механізму верифікації 
персональних даних, які вносяться до ідентифікаційного документу, що до 
мінімуму скорочує ризик видачі паспорта громадянина України у формі ID-
картки з фальсифікованими (невірними) даними. 

Дистанційно верифікувати дані, внесені до ідентифікаційного 
документа, стане можливим за допомогою відповідного електронного 
сервісу. Єдиний державний демографічний реєстр дасть змогу 
використовувати електронний сервіс ідентифікації особи 
уповноваженим органам у рамках, встановлених законодавством. 
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Планом заходів щодо реалізації Концепції створення 
національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та 
осіб без громадянства на 2017 рік передбачено: 

1. Впровадити сучасні та захищені документи, що посвідчують 
особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус 
особи, шляхом: 

– обміну досвідом з іноземними державами та міжнародними 
організаціями щодо запровадження документів, що посвідчують 
особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус 
особи; 

– оптимізації фізичних і функціональних характеристик 
документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство 
України чи спеціальний статус особи; 

– вивчення досвіду держав – членів ЄС щодо виконання ними 
функції з проведення експертизи документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи; 

– залучення міжнародної технічної допомоги для забезпечення 
технічних процесів виконання функції з проведення експертизи 
документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство 
України чи спеціальний статус особи. 

2. Завершити створення захищених каналів зв’язку, організувати 
підключення придбаного обладнання до мережі, а також створення 
комплексної системи захисту інформації з підтвердженою 
відповідністю та забезпечити їх функціонування в інформаційно-
телекомунікаційних системах, які забезпечують надання 
адміністративних послуг, відповідно до вимог законодавства у сфері 
захисту інформації. 

3. Організувати обмін інформацією, що міститься в базах даних 
Державної міграційної служби, базах даних правоохоронних органів 
“Гарт”, “Аркан” та базах даних, що входять до єдиної інформаційної 
системи МВС. 

4. Забезпечити підключення відомчої інформаційної системи 
Державної міграційної служби до баз даних Інтерполу з 
використанням технології FIND. 

5. Усунути випадки дублювання і незаконної зміни персональних 
даних особи шляхом: 

– вивчення і класифікації за видами випадків дублювання 
персональних даних осіб і їх незаконної зміни; 

– впровадження процедури ідентифікації громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства з урахуванням запобігання 
випадків незаконної зміни даних, у тому числі технічних методів 
ідентифікації осіб, з однаковими персональними даними. 

6. Впровадити сучасні технічні засоби, такі як система 
розпізнавання обличчя, засоби для автоматичної перевірки якості 
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фотографій, електронні програми діловодства та інші інструменти, 
шляхом: 

– придбання електронних інструментів аналізу та контролю 
якості фотографій та запровадження системи розпізнавання обличчя; 

– розроблення методології виявлення підозрілих записів за 
допомогою аналізу баз даних [3]. 

Щодо впровадження паспорта громадянина України у формі  
ID-картки, як сучасного інструмента електронної ідентифікації особи, 
зазначено і в Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, 
затвердженої Указом Президента України від 14 березня 2016 року  
№ 92/2016. Даною Концепцією, для досягнення мети забезпечення 
виконання зобов’язань у рамках лібералізації візового режиму з 
Європейським Союзом, передбачено: 

– приведення національної правової бази й процедурних 
практик у відповідність із міжнародними стандартами; 

– підвищення ефективності Державної міграційної служби 
України шляхом запровадження сучасних прозорих процедур 
надання якісних послуг; 

– створення єдиної захищеної системи електронного 
документообігу з уніфікованими базами даних; 

– впровадження сучасного інструмента електронної 
ідентифікації особи – паспорта громадянина України у формі картки; 

– забезпечення оперативного доступу Державної міграційної 
служби України до наявних державних та єдиних реєстрів, інших 
інформаційних баз, що перебувають у власності держави, або 
підприємств, установ та організацій з метою проведення 
ідентифікації; 

– надання доступу до електронного ідентифікаційного сервісу 
Державної міграційної служби України державним органам; 

– розробка нових сервісів та інтегрування паспорта 
громадянина України у формі картки з іншими ініціативами 
електронного управління; 

– забезпечення розвитку каналів доступу до нових сервісів та 
способів електронної ідентифікації тощо; 

– розробка нової моделі ідентифікації особи і перевірки даних 
та запровадження нового, надійного процесу менеджменту 
встановлення ідентичності (починаючи з відбору даних до первинної 
ідентифікації і видачі документів); 

– створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи 
управління міграційними процесами; 

– забезпечення подальшої розбудови інфраструктури Єдиного 
державного демографічного реєстру та створення національної 
системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без 
громадянства [4]. 



Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз 

 263

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 
302 затверджено зразок бланка, технічний опис та Порядок 
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення 
державі, знищення паспорта громадянина України у вигляді ID-
картки. Згідно даної Постанови з 1 січня 2016 року запроваджено 
виготовлення та видачу паспорту громадянина України нового зразка, 
а саме у вигляді ID-картки, що містить безконтактний електронний 
носій, який відповідає вимогам нормативних документів України у 
сфері технічного та криптографічного захисту інформації. 

Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, розроблений 
відповідно до державних (національних) та міжнародних стандартів 
безпеки документів, що посвідчують особу з біометричними даними 
та забезпечений сучасними елементами спеціального захисту. 

Окрім поліграфічних елементів захисту від підроблення сучасні 
технології у сфері виготовлення документів дали змогу реалізувати 
новий напрямок захисту – внесення біометричної інформації про 
особу-власника документа на вбудований безконтактний електронний 
носій. 

На вбудований електронний носій вноситься базова інформація, 
а також інформація про біометричні дані власника документу, яка 
може бути зчитана за допомогою спеціального обладнання, що 
дозволяє ідентифікувати людину та унеможливлює використання 
документу будь-якою іншою особою. До основних біометричних 
даних, що вносяться на електронний носій належать: відцифрований 
образ обличчя особи, відцифрований відбитки пальців рук,  

відцифрований зразок підпису особи [5]. 
На сьогодні в нашій країні, перспективним напрямком є внесення 

засобів електронного підпису в паспорт громадянина України у формі 
картки з безконтактним електронним носієм, що надасть можливість 
його використання як електронного ідентифікатора при здійсненні 
відповідних правовідносин в електронній площині. 

Як бачимо, електронна ідентифікація нерозривно пов’язана з 
такими поняттями, як ідентифікація особи, верифікація, валідація, 
електронні реєстри, пошукові системи, біометрія, біометричний 
документ, тощо. Дані визначення мають поширене застосування як у 
криміналістиці, так і в галузі інформаційних технологій. 

В криміналістиці ідентифікація особи (лат. Identificare) – це 
ототожнення, встановлення тотожності особистості людини за 
сукупністю ознак шляхом порівняльного їх дослідження. У слідчій та 
судовій практиці здійснюють ідентифікацію особи підозрюваної у 
скоєнні злочину, злочинців, встановлення осіб, затриманих 
правоохоронними органами, невідомих трупів та ін. 

В галузі інформаційних технологій ідентифікація – це процес 
присвоєння суб’єктам та об’єктам допуску ідентифікаторів та 
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порівняння їх з визначеним переліком. Ідентифікатор це засіб 
ідентифікації доступу, який є відмінною ознакою суб’єкта чи об’єкта 
доступу. 

Паспорт громадянина України у формі картки, так званий 
біометричний паспорт, має нові реквізити для криміналістичного 
дослідження: безконтактний електронний носій і інформацію, що 
міститься в електронній формі (цифрове зображення обличчя, 
підпису, дактилоскопічну та іншу інформацію). Саме тому при їх 
дослідженні виникає ряд питань, пов’язаних з використанням 
біометричних технологій в правоохоронній діяльності [1]. 

Хоча зображення обличчя, відбитків пальців, підпису та інша 
інформація про власника використовуються як біометричні реквізити 
документів відносно недавно, але як об’єкти криміналістичної 
ідентифікації мають поширене використання в правоохоронній 
діяльності в ході розслідування кримінальних правопорушень завдяки 
своїм властивостям зовнішнього вигляду, що полягають в 
індивідуальності, відносній стійкості та рефлекторності. 

Належне функціонування електронних сервісів ідентифікації 
особи та впровадження в діяльність правоохоронних органів сучасних 
біометричних технологій (автоматизованих пошукових систем 
біометричної реєстрації даних особи) дозволять вирішити багато 
завдань, що відносяться до їх сфери діяльності. А біометричні дані, 
які містить безконтактний електронний носій паспорта громадянина 
України у формі картки, дозволять: 

– сприяти підвищенню захисту документа від підробки, 
швидкості і якості процедури перевірки на належність паспорту його 
пред'явнику; 

– забезпечити достовірну ідентифікацію осіб, що підозрюються 
у скоєнні злочинів; 

– оперативне встановлення особи, затриманої при проведенні 
заходів з охорони публічного порядку, забезпеченню безпеки масових 
заходів (футбольні матчі і т.п.); 

– ідентифікацію громадян, що знаходяться в зоні стихійного 
лиха та у яких відсутні документи, що посвідчують особу; 

– оперативне впізнання осіб, які перебувають в безпорадному 
і/або несвідомому стані або нездатних повідомити про себе 
достовірні відомості; 

– встановити факт повторної спроби отримання паспорта або 
іншого документа громадянином, який назвався іншим ім’ям; 

– перевірку за базами даних оперативних і спеціальних служб 
осіб, що представляють оперативний інтерес. 

Підсумовуючи вищезазначене можна дійти висновку, що для 
підтримання функціонування національної системи ідентифікації 
громадян України, іноземців та осіб без громадянства та проведення 
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комплексної ідентифікаційної реформи необхідно поетапно замінити 
паспорта громадянина України у вигляді книжки на нові зразки, 
замінити застарілу практики паперового діловодства на електронне, 
впровадити нові стандарти і процеси для забезпечення оперативного 
доступу Державної міграційної служби до наявних державних та 
єдиних реєстрів, інших інформаційних баз даних, що перебувають у 
власності держави або підприємств, установ та організацій, з метою 
проведення ідентифікації. 

Впровадження більш захищених документів, які забезпечують 
ідентифікацію особи сприятиме суттєвому підвищенню захищеності 
суспільства від проявів злочинності та міжнародного тероризму. 

Паспорт громадянина України у формі ID-картки за наявності 
нових реквізитів (безконтактний електронний носій та персональна 
біометрична інформація, що містяться в ньому) володіє рядом 
переваг порівняно з традиційним документом у вигляді книжки: 

– забезпечує більш високий ступень захисту від підробки; 
– забезпечує можливість автоматичної перевірки належності 

документа власнику, що збільшує швидкість даної процедури і 
виключає суб'єктивізм при оцінці її результатів; 

– сприяє тому, що часткова підробка та незаконне 
використання біометричних документів стають безглуздими внаслідок 
можливості виявлення невідповідності інформації: внесення змін на 
візуальних сторінках документа, виявляється при зчитуванні даних 
про особу з безконтактного носія інформації та отриманні інформації 
з різноманітних баз даних. 

А внесення засобів електронного підпису в паспорт громадянина 
України у формі ID-картки з безконтактним електронним носієм, 
надасть можливість його використання як електронного 
ідентифікатора при здійсненні відповідних правовідносин в 
електронній площині. 
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ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ В ФОРМЕ ID-КАРТЫ КАК 
СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРОННОЙ И 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

И. В. Белоус 
 

В статье раскрыты аспекты, связанные с внедрением современных 
технологий электронной идентификации граждан, а также процесс 
реализации государственных мер в ходе проведения комплексной 
идентификационной реформы в Украине. 

Актуальность выбранной проблемы обосновывается тем, что в 
последнее время значительно повысился интерес к тематике использования 
биометрической информации о владельце документа для достоверной 
идентификации личности, что напрямую связано с ростом угроз 
международного терроризма, активизацией нелегальной миграции. А 
интерес к инструментам электронной идентификации связан с развитием 
каналов доступа к новым электронным сервисам. 
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Поэтому, важным вопросом для обеспечения национальной 
безопасности и общественного порядка, является создание условий, при 
которых невозможно использование персональных данных и документов, 
удостоверяющих личность, для совершения преступлений. А для 
предоставления эффективных государственных услуг, важное значение 
имеет внедрение в Украине современных технологий электронной 
идентификации и учета граждан Украины, иностранцев и лиц без 
гражданства. Основным условием для этого является пребывание в 
национальном обращении высокозащищенных документов, удостоверяющих 
личность, основным из которых является паспорт гражданина Украины в 
форме ID-карты. 

С этой целью автором выделены государственные меры, 
обеспечивающие реализацию системы комплексной идентификационной 
реформы в Украине, а также определены возможности использования 
паспорта гражданина Украины в форме карточки, как современного 
инструмента электронной и криминалистической идентификации личности. 
Особое внимание уделено вопросам установления достоверных данных о 
личности в процессе выдачи паспорта гражданина Украины в форме  
ID-карты. 

Проведен анализ научных исследований технического, юридического, 
криминалистического направлений, посвященных вопросам использования 
биометрических данных, содержащихся на электронном носителе 
информации, в правоохранительной деятельности и их криминалистическом 
исследовании. 

Автор статьи, на основании проведенного исследования, пришел к 
выводу о том, что для поддержания функционирования национальной 
системы идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без 
гражданства и проведения комплексной идентификационной реформы 
необходимы: поэтапная замена паспорта гражданина Украины в виде книжки 
на новые образцы, замена устаревшей практики бумажного 
делопроизводства на электронное, внедрение новых стандартов и процессов 
для обеспечения оперативного доступа Государственной миграционной 
службы к имеющимся государственным и единым реестрам, другим 
информационным базам данных, с целью проведения идентификации. 

Внедрение более защищенных документов, обеспечивающих 
идентификацию личности, будет способствовать существенному повышению 
защищенности общества от проявлений преступности и международного 
терроризма. 

Паспорт гражданина Украины в форме ID-карты при наличии новых 
реквизитов (бесконтактный электронный носитель и персональная 
биометрическая информация, содержащиеся в нем) обладает рядом 
преимуществ по сравнению с традиционным документом в виде книжки. 
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PASSPORT OF CITIZENS OF UKRAINE IN THE ID-CARD FORM AS A 
MODERN TOOL FOR ELECTRONIC AND CRIMINALISTIC IDENTIFICATION 

OF THE PERSONALITY 
 

І. Bilous 
 

The author in the article reveals the aspects connected with the introduction 
of modern technologies of electronic identification of citizens, as well as the 
process of implementing state measures in the course of the comprehensive 
identification reform in Ukraine. 

The relevance of the chosen topic is based on the fact that interest in the use 
of biometric information about the owner of the document for the reliable 
identification of the person has increased considerably recently, which is directly 
related to the growing threats of international terrorism, the activation of illegal 
migration. And the interest in electronic identification tools is connected with the 
development of channels of access to new electronic services. 

Therefore, an important issue for ensuring national security and public order 
is the creation of conditions under which it is impossible to use personal data and 
identity documents for the commission of criminal offenses. And for the provision 
of efficient public services, the introduction of modern electronic identification and 
accounting technologies for Ukraine, foreigners and stateless persons is important 
in Ukraine. The main condition for this is staying in the national circulation of high-
security identity documents, the main of which is the passport of a citizen of 
Ukraine in the form of ID-card. 

To this end, the author highlighted the state measures that ensure the 
implementation of the system of complex identification reform in Ukraine, as well 
as the possibilities of using the passport of a citizen of Ukraine in the form of a 
card, as a modern instrument of electronic and criminalistics identification of the 
person. Particular attention is paid to establishing authentic data about a person in 
the process of issuing a passport of a citizen of Ukraine in the form of ID-card. 

The analysis of scientific researches of technical, legal, and criminalistics 
directions devoted to the use of biometric data contained on the electronic medium of 
information, in law-enforcement activity and their forensic research is carried out. 

The author of the article, on the basis of the study, concluded that in order to 
maintain the functioning of the national system of identification of citizens of 
Ukraine, foreigners and stateless persons and carrying out a complex 
identification reform, it is necessary: a phased replacement of the passport of a 
citizen of Ukraine in the form of a book for new samples, replacement of the 
outdated the practice of paperwork to electronic, the introduction of new standards 
and processes to ensure the operational access of the State Migration Service to 
the existing state and single registers, other information databases for the purpose 
of identification. 

The introduction of more secure documents that provide identification of the 
person will contribute to a significant increase in the security of society from the 
manifestations of crime and international terrorism. 

The passport of a citizen of Ukraine in the form of ID-card with the presence 
of new details (non-contact electronic media and personal biometric information 
contained therein) has several advantages over the traditional document in the 
form of a book. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ВИКОНАННЯ РЕКВІЗИТІВ В 
ДОКУМЕНТАХ, ЯК ОДИН З ПІДХОДІВ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ПО 

ВСТАНОВЛЕННЮ ВІДНОСНОЇ ДАВНОСТІ ВИКОНАННЯ 
РЕКВІЗИТІВ В ДОКУМЕНТАХ. ОСОБЛИВОСТІ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ 

 
У статті описані існуючі методи встановлення послідовності 

виконання реквізитів наявних в документах з урахуванням особливостей 
матеріалів, якими вони виконані, з послідуючою оцінкою отриманих 
результатів для оформлення висновку. 

Ключові слова: реквізити документу, відносна давність документу, 
методи, послідовність виконання реквізитів документів. 

 
 
Питанню по встановленню відносної давності виконання 

реквізитів в документах приділяється велика увага спеціалістів всього 
світу, як у розробці нових методик, так і удосконаленні існуючих. 

Для встановлення відносної давності виконання реквізитів в 
документах використовують два шляхи: 

1) визначення конкретного часу (тобто абсолютної давності) 
виконання кожного з реквізитів (друкованого тексту, відтиску печатки, 
підписів та рукописних записів) з послідуючим співставленням 
отриманих результатів відповідно між собою і встановленням, таким 
чином, відповідності між часом виконання підписів і рукописних 
записів, часом нанесення відтиску печатки і часом друкування тексту; 

2) встановлення хронологічної послідовності виконання 
реквізитів в документі. 

Перший шлях, який полягає у встановленні часу виконання 
кожного реквізиту документу при проведенні експертних досліджень, 
має свої суттєві обмеження – при неможливості встановити час 
виконання хоча б одного з реквізитів, вирішення питання стає 
неможливим або його вирішення буде не повним, а експертний 
висновок втрачає своє доказове значення. 

Другий шлях докорінно інший та полягає у встановлені, який саме 
з реквізитів виконаний раніше по відношенню до іншого (інших) і не 
потребує встановлення абсолютного часу кожного реквізиту. 

Встановлення послідовності виконання реквізитів документу, 
шляхом дослідження місць ї взаємних перетинів, дає змогу 
встановлювати факти внесення змін до первісного змісту документу 
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шляхом дописки, а також може вказувати на виконання документу 
шляхом монтажу з використанням окремих реквізитів, які не належать 
цьому документу (наприклад використовується аркуш паперу із вже 
існуючими на ньому реквізитами – підпис, відтиск тощо). 

Питанню дослідження послідовності виконання штрихів реквізитів 
документів (хронологічна послідовність їх нанесення), приділяють 
підвищену увагу і на сучасному розвитку технічної експертизи 
документів, оскільки найчастіше єдиним засобом вирішити питання 
про дійсність або підробку документу є встановлення, виконаний 
текст або підпис поверх відтиску печатки, або навпаки, або в якій 
послідовності виконані записи в документі. 

Матеріали письма (штемпельна фарба, чорнила, паста, тонер та 
інше) мають складний склад при цьому мають багато спільного. 
Наприклад, в чорнилах та штемпельних фарбах містяться 
водорозчинні чи спиртозозчинні барвники, а в машинописних 
стрічках, копіровальному папері та пастах для кулькових ручок 
використовуються жиророзчинні барвники. Гелеві чорнила для ручок, 
залежно від складу барвників, поділяються на пігментовані (на основі 
нерозчинних барвників та розчинні (на основі водо- спирторозчинних 
барвників) – чорнила для ролевих ручок. 

Компонентний склад матеріалів письма фірми-виробники періодично 
змінюють, при цьому їх фізико-хімічний склад залишається до кінця не 
вивченим через їх велику кількість. Все це можна віднести до сучасних 
видів чорнил, чорнил для знакосинтезуючих пристроїв із струминним 
способом друку, так і тонерам ряду знакосинтезуючих пристроїв із 
лазерною технологією друку. 

Можливості вирішення питань про послідовність виконання 
реквізитів документів найчастіше можуть залежати від виду, складу, 
кольору, флуоресцентних можливостей матеріалів, якими виконані 
реквізити. З цієї причини не має і не може бути єдиного алгоритму 
вирішення. 

Основними факторами, що можуть вплинути на можливість 
встановлення послідовності виконання штрихів, що перетинаються, є: 
сорт паперу документу, пишучі та друкуючи і знакосинтезуючи 
пристрої, якими виконані тексти, записи, підписи, інтенсивність 
забарвлення штрихів. 

Вказані вище матеріали письма умовно розділяються на такі 
категорії: 

– ті, що приникають в товщу паперу (чорнила для перових 
класичних ручок і авторучок, штемпельні фарби, хімічні речовино 
самокопіювального паперу, чорнила для струминних принтерів та 
інше); 

– ті, що частково проникають в товщу паперу зі слідами 
тиснення і без цих слідів (гелеві чорнила ручок, ручок-ролерів, 
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пишучих машин, які мають тканині і карбонові смуги, матричних 
принтерів та інше); 

– ті, що не проникають в товщу паперу (лежать на її поверхні) – 
пасти кулькових ручок, елементи тонеру знакосинтезуючих пристроїв 
із лазерною технологією друку (лазерні принтери, електрографічні 
апарати), графітні , кольорові олівці, копіювальний папір та інше. 

На відміну від чорнил, які забарвлюють штрих, як правило, 
рівномірно по всій його довжині, паста для кулькових ручок 
розподіляється в штрихах нерівномірно у вигляді інтенсивно та слабко 
забарвлених ділянок, які чергуються. Більш інтенсивно забарвлюються 
волокна паперу, котрі розташовуються перпендикулярно до 
направлення руху пишучого пристрою. Це пояснюється тим, що кулька 
змащується пастою нерівномірно, особливо це спостерігається в 
штрихах, які мають дугоподібну форму. 

Штрихи графітних та кольорових олівців розподіляється на папері 
рівномірно за направленням руху. 

Частки барвної речовини копіювального паперу розподіляються в 
штрихах хаотично у вигляді окремих глибок. 

Додатковими ознаками виконання штрихів реквізитів ручками або 
олівцями є наявність в них слідів від тиснення пишучого приладу. 
Сліди тиснення є також в штрихах текстів, надрукованих за 
допомогою пишучих машин. 

До перерахованих особливостей додається ще і взаємодія 
матеріалів письма на ділянці перетинання штрихів. Усі вказані 
фактори впливають на ту мікрокартину, яка утворюється на ділянці 
перетину. 

При перетинанні, наприклад, чорнильних штрихів струминного 
принтера зі штрихами виконаними пастою кулькової ручки можна 
умовно казати про них, як про «різноплоскосні» об’єкти, оскільки 
чорнила проникають в товщу паперу повністю і лежать на границі 
поверхні паперу, при цьому паста розташовується на цій поверхні без 
проникнення в її товщу з утворенням заглиблення у вигляді валика. 

Якщо між собою перетинаються штрихи, які виконані, наприклад, 
чорнилами струминного принтера і чорнилами авторучки, то обидва 
матеріали письма лежать в одній площині, при цьому в точці 
перетину матеріали змішуються і встановити, що при цьому 
відбувається – чи змінюється склад і якщо так то як саме, не є 
можливим. У такому випадку результат дослідження може бути 
невизначеним або хибним. 

Дослідження ділянок взаємного перетину реквізитів документів 
методом вологого копіювання дає можливість відокремити на 
ділянці перетину штриха, який лежить поверх від штриха, якій лежить 
знизу, але це тільки у випадку, якщо не відбулося повного змішування 
матеріалів письма. 
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Суть метода вологого копіювання полягає в тому, що при контакті 
із зволоженою розчинником (системою розчинників) поверхнею 
частки барвної речовини дифундують у адсорбент, локально 
забарвлюючи його і залишаючи на ньому дзеркально розташовані 
кольорові сліди. З двох штрихів, що перетинаються, верхній дає 
безперервний у забарвленні відбиток, нижній, що перекривається 
верхнім, має перерив у забарвленні. Метод застосовують і при умові, 
коли копіюється лише один із двох штрихів, що перетинаються. 

Розчинники і матеріали, на які відбувається копіювання, 
підбираються залежно від властивостей барвних речовин штрихів. 

Найбільш важким етапом при дослідженні методом вологого 
копіювання є підбір умов копіювання, а саме: адсорбента, 
розчинника, тривалості (часу) контакту, сили притискання адсорбента 
при контакті. Нажаль, при кожному дослідженні методом вологого 
копіювання, з урахуванням виду матеріалу письма штрихів, що 
перетинаються, експертам необхідно підбирати умови копіювання 
шляхом відпрацювання на модельних перетинах. 

Це все пов’язано з великою кількістю рецептур однотипних 
матеріалів та з тим, що ця рецептура, як було вказано вище, постійно 
змінюється. 

Застосування методу копіювання призводе до необоротної зміни 
першопочаткових властивостей досліджуваних ділянок перетинів, що 
обмежує можливості експерта провести декілька паралельних 
дослідів. Всі ці фактори ускладнюють оцінку отриманих результатів і 
формування висновків. 

В сучасних умовах більшість текстів в документах виконуються за 
допомогою знакосинтезуючих пристроїв із лазерною технологією друку з 
використанням тонеру або із струминним способом друку з 
використанням чорнил для них. Рукописні записи в основному 
виконуються ручками із кульковими або капілярними наконечниками 
стержнів, з використанням паст для кулькових ручок чи гелевих чорнил. 

Тому найбільш часто об’єктами судово-технічної експертизи 
документів при вирішенні задач по встановленню послідовності 
виконання реквізитів стають тексти виконані за допомогою 
знакосинтезуючих пристроїв із лазерною та струминною технологією 
друку по відношенню до інших реквізитів в документі. 

При застосуванні мікроскопічного методу з використанням 
великого збільшення та розташовуючи ділянку перетину реквізитів 
під певним кутом зору, експерт може виявити послідовність 
виконання: 

– текстів, виконаних тонером лазерного знакосинтезуючого 
принтеру і записів, виконаних рукописно (на поверхні штрихів тонеру 
після перетину їх із рукописними штрихами спостерігається 
«прим’ятість» ділянки тонеру, а в штрихах паст кулькових ручок та 



Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз 

 273

гелевих чорнил – блиск плівки, що утворилася при висиханні на 
папері чорнил або пасти; 

– текстів, виконаних тонером лазерного знакосинтезуючого 
принтеру і відтисків печаток, штампів, факсиміле (на штрихах тонеру 
спостерігається блиск згустків штемпельної фарби). 

В окремих випадках такий метод дозволяє вирішити задачу 
встановлення послідовності виконання текстів на друкуючих 
пристроях струминного типу і записів виконаних пастами кулькових 
ручок, гелевими чорнилами, на ділянках їх перетину. 

Такий метод не є руйнуючим та позитивна експертна практика 
використання оптичної мікроскопії при вирішенні задач по 
встановленню послідовності виконання реквізитів документів 
доводить перспективність таких досліджень. 

Поряд з вказаним не руйнівним методом дослідження при 
встановлені послідовності виконання штрихів реквізитів, які виконані 
тонером закосинтизуючого пристрою із лазерною технологією друку 
та рукописних записів (підписів), відтисків печаток (штампів, 
факсиміле), враховуючи морфологічні особливості штрихів тонеру на 
папері (без проникнення в товщу паперу і легкості його відшарування) 
іноді в експертній практиці застосовують метод механічного 
видалення (зіскаблювання) поверхневого слою тонеру на ділянках 
перетину з іншими реквізитами (рукописними записами та підписами, 
відтисками печаток, штампів, факсиміле). 

Цей метод є руйнуючим і призводить до незворотної порчі ділянки 
перетину, а при більш інтенсивному зіскаблюванні, ніж це потрібно, 
можливе видалення обох штрихів, які перетинаються, що призведе 
до хибного висновку. 

Також можливість прийти до хибного висновку при застосуванні 
цього методу підвищується в рази у випадку коли штрих тонеру 
тонкий, слабо інтенсивний. При цій ситуації рукописні реквізити або 
відтиски печаток, штампів будуть виглядати як ті, що лежать під 
тонером (внаслідок їх проникнення скрізь пробіли в слою тонеру або 
внаслідок затікання під краї штриха тонера). 

Всі вище розглянуті методи по встановленню послідовності 
виконання реквізитів документів застосовуються при наявності 
взаємних місць перетину цих реквізитів, але дуже часто перед 
експертами, які займаються судово-технічною експертизою 
документів, стоїть задача по встановленню хронології виконання 
реквізитів при відсутності місць їх взаємних перетинів. 

Вирішення такої задачі можливо при умові, що один з реквізитів 
(зокрема, друкований текст) виконаний за допомогою лазерного 
пристрою тонером чорного кольору. 

Відомо, що при виконанні тексту на лазерному пристрої на 
вільних від знаків ділянках аркушу документу завжди з’являється так 
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званий «фон» з мікрочасток тонеру. Щільність такого «фону», тобто 
число частинок на одиницю площі, залежить від стану 
світлочуттєвого барабану лазерного пристрою. 

Виходячи з припущення, що мікрочастинка тонеру, яка 
розташовується поверх рукописних штрихів та під ними, повинна 
виглядати по-різному були вивчені змодельовані варіанти 
послідовності. 

Дослідження проводяться на металорграфському світловому 
мікроскопі у розсіяному світлі, при 250-400-кратному збільшенні за 
допомогою якого сфокусоване у вузький пучок світло, проходить 
через об’єктив під прямим кутом, падає на досліджуваний об’єкт. 

Картина такого дослідження виглядає таким чином: 
– мікрочастинки тонеру, які містяться поверх рукописних 

штрихів, мають вигляд або опуклих об’ємних зерен різної форми 
чорного кольору з яскравим блиском, або злегка приплюснуті об’ємні 
частки різної форми сіро-чорного кольору з блиском (рис. 1) [3, с. 51]; 

– мікрочастинки тонеру, що розташовуються під рукописними 
штрихами, мають вигляд пласких плям різної форми і розміру (результат 
раздавлювання пишучим вузлом в момент виконання штрихів), що 
мають сіро-чорний ореол та райдужний (від жовтого до темно-рожевого) 
блиск (наслідок утворення на поверхні мікрочастки тенера полімерної 
мікроплівки, на котру при попаданні вертикально спрямованого світла 
відбувається підсилення однієї з довжин хвиль після відбиття та 
заломлення). Інтенсивність блиску та кольоровий відтінок залежить від 
виду і кольору матеріалів письма (рис. 2) [3, с. 53]. 

 

         
  

Рис. 1. Мікрочастинка тонера, 
розташована поверх рукописного 

штриха, виконаного чорною пастою для 
кулькових ручок 

 

Рис. 2. Мікрочастки тонера, 
поверх яких чорними пастами 
для кулькових ручок виконані 

рукописні штрихи 
 

Також варто відмітити те, що візуально гладка і плоска поверхня 
паперу при вивченні під великим збільшенням сприймається як 
об’ємна, яка складається з переплетених на різних рівнях волокон з 
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чисельними впадинами. Виходячи з цього для дослідження придатні 
тільки ті частинки тонеру, які містяться на «верхніх» волокнах паперу. 
Мікрочастки які містяться у впадинах чи переплетіннях волокон 
нижнього рівня, не можуть бути об’єктами дослідження. 

Слід зазначити, що вказаний вище метод не дозволяє вирішувати 
задачі по встановленню послідовності виконання тексту нанесеного 
лазерним пристроєм і відтисків печаток, штампів, факсиміле 
нанесеними штемпельними фарбами, оскільки при нанесенні 
відтисків відсутнє локальне тиснення, яке відбувається при виконанні 
рукописних записів від вузла пишучого приладу. Крім того, основа 
штемпельної фарби – вода, а не полімер, як в пастах для кулькових 
ручок і селевих чорнилах. 

Але, якщо матеріали реквізитів документу підходять для 
застосування вказаного методу, то все одно застосування вказаного 
методу, як самостійного можливо тільки при умові прив’язки фонових 
часок до конкретних друкарських реквізитів: 

– при встановленні природи походження мікрочасток, що 
спостерігаються (чи є вони частками тонеру, що отримані у результаті 
процесу друку або внесені в документ іншим способом); 

– при встановлені закономірностей розміщення мікрочастинок, 
зокрема, щільності їх розташування (з метою виключення можливості 
виконання рукописних штрихів «в обхід» міркочасток тонеру, що 
містяться на аркуші). 

Таким чином, кожен із методів визначення послідовності 
виконання штрихів, має свої складнощі та обмеження у відношенні 
можливостей застосування його до різних реквізитів. 

З цієї причини задача по встановленню послідовності виконання 
реквізитів документів залишається актуальною. І на відміну від 
закордонних науково-дослідних робіт, які спрямовані на вивчення 
можливостей застосування нових передових технологій для 
вирішення експертних задач (незалежності від того, чи є вже 
методика по вирішенню цієї задачі чи ні), вітчизняні науковці, в першу 
чергу займаються вивченням механізму виконання тих чи інших 
штрихів, ознак взаємодії матеріалів письма, і вже після цього 
пошуком шляхів вирішення поставлених задач. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РЕКВИЗИТОВ В ДОКУМЕНТАХ, КАК ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К РЕШЕНИЮ 
ЗАДАЧ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ В ДОКУМЕНТАХ. ОСОБЕНОСТИ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ 
 

В. С. Куликовская 
 
Автор указывает на актуальность проблемы по исследованию 

пересекающихся штрихов реквизитов документов в современной технико-
криминалистической экспертизы документов. 

Очень часто рядом с вопросом о времени изготовления документа и его 
реквизитов, возникает вопрос о последовательности их выполнения или 
отдельных фрагментов документа, поскольку под относительной давностью 
понимают последовательность выполнения фрагментов документа, 
внесения каких-либо записей в данный документ либо в его экземпляры. 

В зависимости от свойств исследуемых реквизитов, в каждом конкретном 
случае применяются различные методы. 

Учитывая изменения, происходящие в современном производстве 
материалов письма (добавление новых и постоянное совершенствование 
рецептур уже имеющихся), необходимо постоянно обновлять имеющиеся и 
создавать новые методы решения этой задачи. 

Автор анализирует причины, затрудняющие решения поставленных 
перед экспертами задач при выполнении данных видов исследований. 
Отмечается, что установление последовательности выполнения реквизитов 
в документах является сложной задачей и возможности её решения зависят 
от определенных факторов – свойств материалов, которыми выполнены 
штрихи этих реквизитов (морфологического строения, цвета, способности 
поглощать или отражать световое излучение, растворимости и т.д.). 

Многолетняя экспертная практика показывает, что заполнение ряда 
документов имеет строго регламентированный порядок, который часто 
нарушается, поэтому нередко перед экспертами и ставятся вопросы по 
установлению относительной давности выполнения в документах его 
реквизитов. 

Для решения задач установления хронологической последовательности 
выполнения реквизитов документов существуют методики по исследованию 
реквизитов, которые имеют места взаимных пересечений (например 
копирование на адсорбент, смоченный системой растворителей, исследование 
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с помощью растрового электронного микроскопа и т.п.). Также разработана и 
отрабатывается методика по установлению последовательности выполнения 
реквизитов, которые не имеют мест пересечений. Правда, этот метод возможно 
применять для очень узкой группы материалов (один из реквизитов выполнен на 
лазерном знакосинтезирующем приборе, а второй – пастой шариковой ручки, 
гелевыми чернилами). 

Однако, каждый из приведенных автором в статье методов имеет 
ограничения, обусловленные как возможностями метода, так и спецификой 
материалов письма в исследуемых штрихах поскольку восприятие и 
трансформация этих свойств у разных методов исследования различны. 

Также автор статьи отмечает, что даже при наличии приборной базы 
требуется методически грамотная отработка условий применения каждого 
конкретного метода, и вообще, проведение экспертных исследований 
требует от эксперта не только знаний существующих методик исследования, 
но и навыка, а главное – умения их применять. 

 
THE SEQUENCING OF THE EXECUTION OF THE DETAILS IN THE 

DOCUMENTS, AS ONE OF THE APPROACHES TO SOLVING THE TASK OF 
ESTABLISHING THE RELATIVE DURATION OF EXECUTION REQUISITIS IN 

THE DOCUMENTS. ADAPTATION TO EXISTING METHODS 
 

V. Kulykovska 
 

The author of the article points out the relevance of the problem of the study 
of intersecting lines of details of documents in modern technical and forensic 
examination of documents.  

Very often, along with the question about the time of production of a 
document and its details, there is a question about the sequence of their execution 
or individual fragments of the document, since, in relative terms, the sequence of 
execution of fragments of the document, the insertion of any records in this 
document or in its copies. 

Depending on the properties of the studied requisites, different methods are 
used in each case. 

Given the changes that are taking place in the current production of materials 
of letters (the addition of new and continuous improvement of formulations already 
available), it is necessary to constantly update existing and create new methods 
for solving this problem. 

The author analyzes the reasons that complicate the decision of the tasks 
assigned to experts in the performance of these types of research. It is noted that 
the establishment of the sequence of execution of requisites in the documents is a 
complex task and the possibility of its solution depends on certain factors – the 
properties of the materials, which are made strokes of these details (morphological 
structure, color, the ability to absorb or reflect light radiation, solubility, etc.).  

Longstanding expert practice shows that the completion of a number of 
documents has a strictly regulated procedure, which is often violated, so very 
often before experts raised questions about the establishment the relative 
limitation of performance in the documents of its requisites.  

In order to solve the problems of establishing a chronological sequence of 
execution of the requisites of documents, there are methods for studying 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63 

 278 

requisites that have mutual intersections (for example, copying to an adsorbent, 
moistened with a solvent system, research using a raster electron microscope, 
etc.). There is also designed and developed a method for establishing the 
sequence of execution of requisites, which have no intersections. However, this 
method can be used for a very narrow group of materials (one of the requisites of 
document is made on a laser mark synthesizing device and the second one with a 
paste of ballpoint pen, gel ink).  

However, each of the methods presented by the author in the article has 
limitations due to both the capabilities of the method and the specifics of writing 
materials in the studied strokes because the perception and transformation of 
these properties in different research methods are different. 
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СТОСОВНО ПИТАННЯ ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ 
 

Об’єкти технічної експертизи документів різноманітні та 
різнопланові, окрім цього існують технологічні особливості виготовлення 
певного виду документів, тому існують і різні види підробки. Враховуючи 
викладене, є проблемні питання формулювання експертних висновків за 
результатами проведення експертних досліджень окремих категорій 
документів. Також слід більш активно вивчати та адаптувати міжнародну 
практику проведення експертиз. 

Ключові слова: об’єкти, технічна, експертиза, документ, особливості 
виготовлення, підробка, експертний висновок. 

 
 

У кримінальному кодексі України поняття підробка або 
підроблення зустрічається в наступних статтях: 

– ст. 158 «2. Підробка або незаконне виготовлення, 
використання або зберігання незаконно виготовлених чи підроблених 
виборчих документів (виборчого бюлетеня, бюлетеня для 
голосування на референдумі, протоколу про підрахунок голосів 
виборців на виборчій дільниці, про підсумки голосування на виборах 
чи референдумі, про результати виборів або референдуму та інших 
документів, які відповідно до законодавства відносяться до виборчих 
документів)»; 

– ст. 200 «1. Підробка документів на переказ, платіжних карток 
чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних 
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грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання 
з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток 
або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або 
використання електронних грошей»; 

– ст. 205-1 «Підроблення документів, які подаються для 
проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – 
підприємців»; 

– ст. 216 «Незаконне виготовлення, підроблення, використання 
або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених 
контрольних марок»; 

– ст. 223-1 «Підроблення документів, які подаються для 
реєстрації випуску цінних паперів»; 

– ст. 318 «Незаконне виготовлення, підроблення, використання 
чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або прекурсорів»; 

– ст. 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, 
збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів; 

– ст. 366. Службове підроблення «1. Складання, видача 
службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, 
внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, 
інше підроблення офіційних документів»; 

– ст. 409. Ухилення від військової служби шляхом 
самокалічення або іншим способом «1. Ухилення військовослужбовця 
від несення обов’язків військової служби шляхом самокалічення або 
шляхом симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого 
обману». 

Підсумовуючи викладене у вище вказаних статтях кримінального 
кодексу України (далі – КК) зрозуміло, що саме за підробку або 
підроблення різного виду документів передбачена кримінальна 
відповідальність. 

В коментарях до цих статей загалом наявні наступні роз’яснення 
– під підробленням документа потрібно розуміти як повне 
виготовлення сфальсифікованого документа, так і часткову 
фальсифікацію змісту справжнього документа. В останньому випадку 
(так звана переробка) перекручення істини відбувається шляхом 
внесення у документ неправдивих відомостей (виправлення, 
внесення фіктивних записів, знищення частини тексту, витравлення, 
підчистка, змивання, підробка підпису, переклеювання фотографій, 
проставляння на документі відбитка підробленої печатки тощо). 

До ст. 366 КК міститься наступний коментар – підробка шляхом 
складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних 
документів – це внесення до документа, який правильно оформлений 
на справжньому бланку, відомостей, що повністю або частково не 
відповідають дійсності. 
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Водночас в експертній практиці, в переважній більшості випадків, 
експерти при проведенні дослідження відповідних видів документів 
формулюють висновки наступним чином: «Наданий на дослідження 
(наприклад) цінний папір за своїми характеристиками не відповідає 
аналогічним цінним паперам, що виготовляються (наприклад) 
Держзнаком України». 

Таким чином наявна невідповідність – відповідальність 
передбачена за підробку документів, а висновок експерта не містить 
визначення документа як підробленого, тому виникає певна колізія. 
По-перше, з формальної точки зору документ, який за своїми 
характеристиками не відповідає аналогічним зразкам, може мати 
наприклад дефекти, але бути оригінальним. По-друге, в такому 
випадку слідчий, так би мовити, самостійно робить висновок, 
трансформуючи висновок експерта «не відповідає за своїми 
характеристиками» в твердження «є підробленим» та пред’являє 
звинувачення особі за підробку документа. Хоча висновок експерта 
не містить твердження про те, що документ підроблений. У випадку, 
коли у справі відсутні інші докази або свідчення, які підтверджують, 
що документ підроблений, існує можливість уникнути 
відповідальності. 

Така ситуація склалась доволі давно і суть її полягає у тому, що 
існує твердження, що поняття підробка документа – це юридичне 
питання, тому експерт не повинен його вирішувати і вказувати про це 
у висновках. Таке твердження має підґрунтя і в певних випадках 
виправдане, але, на думку автора, експертно-юридичні аспекти 
питання підробки документів теоретично недостатньо опрацьовані та 
розкриті в спеціальній літературі. Окрім цього, об’єктів технічної 
експертизи документів, в ракурсі підробки, безліч, також різні види 
документів можуть мати свої особливості виготовлення та 
фальсифікації, тому доцільно більш детально зупинитися на типових 
дослідженнях, пов’язаних з підробкою документів.  

Наприклад, приймаючи до уваги зміст ст. 366 КК, та у разі 
відсутності в документі дописки, підчистки, витравлення, змивання, 
підробки підпису, переклеювання фотографій, проставляння на 
документі відбитка підробленої печатки, тощо, про підробку 
в експертному розумінні взагалі не можна говорити. Саме в даному 
випадку підробку можна встановити тільки провівши відповідні слідчі 
дії та отримавши докази підробки. 

У випадку, коли в процесі дослідження встановлено, що в 
документ вносились певні зміни, саме про це доцільно формулювати 
висновок, а у подальшому слідчий буде встановлювати супутні 
обставини справи. Наприклад, як свідчить випадок з експертної 
практики, в посвідчення водія вносились зміни, однак, у подальшому 
з’ясувалось, що таким чином були виправлені помилково внесені 
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відомості, дивись рисунок 1. В даному випадку експерту слід 
констатувати факт внесення змін, а питання, чому вони були внесені, 
лежить в юридичній площині. 

Також існують технологічні особливості виготовлення певного виду 
документів, які, у свою чергу, мають наслідки. Починаючи з 2005 року, в 
Україні використовуються посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію 
транспортного засобу на пластиковій основі і, нажаль, широкого 
розповсюдження набули якісні підробки. Вони виготовляються шляхом 
розшарування захисних плівок та видалення первинного змісту 
персональних даних в офіційно виданих документах з послідуючим 
нанесенням на справжній бланк вторинної інформації та наступним 
покриттям оригінальними захисними плівками. 

Враховуючи, що при такому способі підробки використовуються 
оригінальний бланк та оригінальні захисні плівки, а вторинна інформація 
наноситься термосублімаційним способом друку, такі документи 
являються підробленими, хоча водночас за своїми характеристиками – 
конструкцією, способами друку та персоналізацією відповідають 
аналогічним зразкам, що офіційно видавались підрозділами ВРЕР ДАІ 
або на сьогодні сервісними центрами. Тому такі документи мають усі 
елементи захисту, і навіть із застосуванням експертних методів та 
приладів з різними джерелами освітлення встановити факт підробки або 
внесення змін доволі складно і не завжди вдається. 

Водночас є випадки, коли вказані документи видаються з суттєвими 
дефектами, але є оригінальними. Таким чином, склалась парадоксальна 
ситуація, яка полягає у тому, що свідоцтво про реєстрацію транспортних 
засобів, підроблене шляхом розшарування захисних плівок та 
повторного нанесення даних, за своїми характеристиками формально 
відповідає аналогічним зразкам, а документи з дефектами, видані 
територіальними підрозділами ВРЕР ДАІ або сервісними центрами, – 
оформленні з порушеннями технології персоналізації, тобто формально 
не відповідають аналогічним зразкам, дивись рисунки 2, 3, 4. 

В описаних ситуаціях експерту слід бути обережним у своїх 
висновках і не стверджувати, що документ підроблений, тому саме в 
таких випадках доречний висновок «не відповідає за своїми 
характеристиками». 

Також слід зупинитись на деяких деталях – з експертної точки 
зору слід розрізняти поняття документ та бланк документа. Бланк – 
це затверджена у встановленому порядку визначеного виду та змісту 
попередня форма (бланк) для подальшого оформлення певного виду 
документа, це може бути аркуш паперу з частково надрукованим 
типографським або іншим способом текстом, який для набуття 
юридичної сили потребує подальшого оформлення – заповнення 
відповідних реквізитів з подальшим нанесенням підпису, відбитку 
штампу (наприклад, існують бланки паспортів, трудових книжок, 
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документів про освіту та вчені звання, нотаріальних документів). 
Документ у вузькому сенсі – матеріальний носій, що містить певні 
відомості, який, наприклад, має текст, підпис і відтиск печатки, 
зареєстрований відповідним чином, тобто повністю оформлений за 
визначеними правилами. Слід звернути увагу, що, наприклад, 
паперові банкноти одночасно являються і бланком, і завершеним 
документом тому, що після їх виготовлення банкнотно-монетним 
двором вони не потребують подальшого, так би мовити, 
дооформлення. 

 

 

Рис. 1. Посвідчення водія, в яке вносились зміни. 
 

 
 

Рис. 2. Подвійне нанесення захисних плівок. 
 

 
 

Рис. 3, 4. Дефекти: повторне нанесення прізвища та номера. 
 
Тому, коли банкноти надруковані на кольоровому принтері, вони 

не мають взагалі більшості елементів захисту, тоді, на думку автора, 
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є всі підстави робити висновок про те, що надані на дослідження 
банкноти являються підробленими. 

Розглянемо інший випадок – документ оформлений на 
підробленому бланку, який надрукований на кольоровому принтері, 
якщо можливо застосувати 5-ти бальну шкалу оцінки якості підробки, 
то він виготовлений на 3 з мінусом, дивись рисунок 5. 

 

 
Рис. 5. Збільшений фрагмент підробленого бланку. 

 
Зрозуміло, що бланк являється підробленим, але в даному 

випадку постає питання, як формулювати висновок стосовно 
документа загалом.  

На думку автора, можна зробити висновок про те, що і документ є 
підробленим. Так чинять колеги з країн ЄС, що підтверджується 
міжнародною практикою. При спілкуванні з іноземними колегами з 
Польщі, Німеччини, Австрії та обговоренні різноманітних питань всі 
вони стверджували, що у своїй експертній практиці, можливо не в усіх 
випадках, вони формулюють висновки, що наданий на дослідження 
документ є підробленим.  

Також слід звернути увагу на міжнародні договори, підписані 
Україною, зокрема, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, і Європейським союзом, європейського співтовариства з 
атомної енергетики та їх державами-членами, з іншої сторони. Так в 
розділі 3, статті 22, вказаної Угоди, в пункті 2 зазначено, що таке 
співробітництво спрямовується на вирішення, таких проблем, як, 
зокрема, підробка документів. В пункті 3 статті 22 зазначено, що 
сторони посилюють двостороннє, регіональне та міжнародне 
співробітництво у цій сфері, зокрема, обмін найкращими практиками, 
в тому числі методиками розслідувань та криміналістичних 
досліджень. 

Підсумовуючи викладене, вбачається, що підробки бувають 
різноманітні і в кожному конкретному випадку експерт повинен 
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проаналізувати багато чинників та у подальшому спираючись на 
виявлені ознаки формулювати висновок. Також доцільно визначити 
декілька груп типових досліджень, пов’язаних з підробкою та 
опрацювати теоретичні експертно-юридичні аспекти формулювання 
висновків стосовно підробки документів. Водночас за результатами 
дослідження стосовно справжності бланка або бланка документа, за 
наявності вагомих підстав (ознак), на думку автора, слід робити висновок 
про те, що наданий на дослідження бланк або документ є підробленими. 
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О ВОПРОСЕ ПОДДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ 
 

С. М. Науменко 
 
В статье предложено рассмотреть вопрос формулировки экспертных 

заключений в случае выявления признаков подделки документов различных 
видов. Для этого в статье изложены общие сведения о ст. УК Украины, в 
которых предусмотрена уголовная ответственность за подделку документов 
и комментарий, что с точки зрения УК считается подделка или подлог.  

На основании анализа экспертной практики автор проанализировал 
несколько разновидностей подделки, а также технологические особенности 
изготовления документов на полимерном основании. Также разграничены 
понятия документ и бланк документа. 

По мнению автора, при наличии соответствующих оснований (признаков) 
необходимо делать вывод о том, что предоставленный на исследование 
бланк или документ являются поддельными. Автор также считает, что 
следует более активно изучать и адаптировать международную практику 
проведения технической экспертизы документов. 

 
 

CONCERNING THE ISSUE OF THE FORGERY OF DOCUMENTS 
 

S. Naumenko 
 

The article proposes to consider the issue of the formulation of expert 
conclusions in case of revealing signs of forgery of different types of documents. 
For this purpose, the article gives the general information about Article of The 
Criminal Code of Ukraine that provides criminal liability for fake documents and a 
comment what, in terms of the CC, is interpreted as forgery.  
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Based on the analysis of expert practice, the author analyzed several types of 
forgery as well as technological features of making documents on a polymer basis. 
There is also a delineated notion of document and document form.  

According to the author, in the presence of appropriate grounds (attributes), it 
is necessary to conclude that the form or document submitted for research is 
forged. The author also believes that the international practice of conducting a 
technical examination of documents should be more actively studied and adapted. 
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головний судовий експерт 
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Міністерства юстиції України 

 
СУДОВО-ТЕХНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  

НОВОГО ПОКОЛІННЯ 
 

У статті розглядаються питання щодо судово-технічного 
дослідження документів нового покоління, що посвідчують особу. 
Викладене у статті може слугувати основою для створення та 
удосконалення методики дослідження документів нового покоління з 
метою підвищення ефективності вирішення завдань судово-технічного 
дослідження документів. 

Ключові слова: дослідження документів, методика, удосконалення, 
посвідчення. особи.  

 
 
Важлива роль у забезпеченні в країні правопорядку відводиться 

правоохоронним органам. Від того, наскільки повно вони використовують 
сучасні досягнення науково-технічного прогресу і спеціальні знання у 
вирішенні завдань судочинства, залежить ефективність їх діяльності. 

Проведення судових експертиз у державних експертних 
установах висококваліфікованими спеціалістами є однією з головних 
форм використання спеціальних знань у судочинстві. Під час 
розслідування злочинів і судового розгляду справ саме експертиза 
підвищує доказове значення матеріалів провадження, забезпечує 
встановлення об’єктивної істини і відіграє важливу роль у розробці та 
практичному впровадженні наукових методів доказування. 

Результативне використання можливостей судової експертизи у 
судочинстві передбачає вирішення багатьох питань правового 
характеру. 

В судово-експертній діяльності результативне вирішення завдань 
забезпечується теоретичними знаннями експерта і наявністю у його 
розпорядженні сучасного обладнання. 
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Знання можливостей сучасних технологій дозволяє пізнати 
специфіку судово-експертних досліджень, встановити закономірності, 
які слід враховувати під час вирішення питань, пов’язаних з 
розвитком і раціональним використанням можливостей сучасної 
науки і техніки при проведенні судово-експертних досліджень. 

Аналіз практики призначення і проведення судових експертиз 
показав, що при розкритті і розслідуванні злочинів часто виникає 
необхідність у проведенні криміналістичних досліджень документів, 
що посвідчують особу. 

Виявлення підробки документів шляхом криміналістичного 
дослідження має важливе значення. Існує декілька рівнів контролю 
достовірності, а саме: візуальний та сенсорний контроль, що 
здійснюється без застосування спеціальних приладів; технічне 
дослідження передбачає використання приладів: збільшувальної 
лупи та мікроскопу, а високотехнологічні дослідження передбачають, 
крім спеціального обладнання, досить високий рівень компетентності 
і підготовки експерта. Професійне дослідження, незалежно від того, 
чи використовується візуальний або із застосуванням відповідного 
обладнання способи дослідження на відповідність документа певній 
формі (зразку), передбачає високу професійну підготовку експерта та 
відповідне інформаційне забезпечення. 

Сучасний рівень розвитку високих технологій дозволяє 
створювати новітні засоби захисту документів, що посвідчують особу, 
таких як паспортно-візові документи, пластикові ідентифікаційні 
картки та інші документи. 

Необхідність розробки і введення нових засобів захисту вказаної 
категорії документів обумовлена, насамперед, необхідністю контролю 
за міждержавним переміщенням осіб та виявленням таких, які 
перебувають у розшуку або займаються злочинною діяльністю. 
Введення паспортно-візових документів нового покоління забезпечує 
спрощення процедури контролю при перетині державного кордону 
країни і паритетність умов в’їзду іноземців в нашу країну, а також 
наших громадян – до інших країн. 

З метою забезпечення захисту від підробки такі документи 
повинні містити ряд елементів та методів захисту, належним чином 
об’єднаних у самому документі. Найкращий захист забезпечується на 
основі набору різних способів друку як традиційних, так і сучасних: 
офсетного, високого, глибокого, цифрового, способів лазерного 
гравіювання, лазерної перфорації, поєднання різних видів захисту 
документів. Поєднання властивостей матеріалу та нових технологій 
друку відкрили можливості для створення документів нового 
покоління і ефективної боротьби з фальсифікаторами. 

Крім традиційних засобів захисту, виконаних на папері і пов’язаних зі 
спеціальними технологіями виготовлення паперу і нанесенням зображень 
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поліграфічним способом, сучасні засоби захисту можуть бути виконані із 
застосуванням високотехнологічної лазерної техніки на спеціальному 
пластиковому матеріалі, призначеному виключно для персоналізації 
документів. Для повного контролю проходження і видачі документів, 
захисту від нелегального випуску і обороту документів, які посвідчують 
особу, також використовують сучасні технології і криптографічні способи 
захисту інформації. Найбільш прогресивним способом захисту документів, 
що посвідчують особу, є лазерна персоналізація, електронна 
персоналізація, лазерна перфорація, біометрія, голографія, мікрочіпи. 
Наявність у документах нового покоління, що посвідчують особу, сукупних 
спеціальних засобів захисту від підробки ускладнює або навіть 
унеможливлює несанкціоноване виготовлення документів та внесення до 
них будь-яких змін. 

Застосування нових технологій потребує розробки нової методики 
дослідження паспортів, посвідчень водія та інших документів, що 
посвідчують особу, оскільки, крім фотознімків, в них є цифрові 
зображення, нанесені на полімерний матеріал за допомогою 
лазерного гравіювання, лазерної перфорації, принтерів і замінити ці 
зображення шляхом класичної переклейки неможливо. 

Наявність документів, виконаних за новітніми технологіями, 
потребує вивчення способу їх виготовлення, встановлення захисних 
властивостей, способів їх підробки. Таке дослідження є складним 
комплексним дослідженням, що передбачає використання різних 
методів, методик та новітніх технологій. 

При визначенні загальних принципів і правил роботи з такими 
документами експерт керується основними положеннями, які 
відносяться, насамперед, до попереднього їх вивчення, визначення 
послідовного застосування методів. Методи дослідження документів 
у кожному окремому випадку визначає сам експерт. Таке рішення він 
приймає після ознайомлення з фабулою провадження. 

При дослідженні документів нового покоління експерти 
використовують обладнання фірми «Regula» із системою отримання і 
обробки зображень «Video Scope», а також продукцію фірми 
FOSTER+FREEMAN, наприклад, відеоспектральний компаратор 
FOSTER+FREEMAN «VSC 8000», що являє собою програмний 
продукт і дозволяє виводити на екран відеозображення документів, 
проводити порівняння, здійснювати їх обробку та архівацію. 
Дослідження проводяться у комплексі: встановлення способів друку, 
властивостей паперу, барвної речовини, наявності та розміщення 
засобів захисту тощо. Можливе проведення порівняльного 
дослідження із зразками відповідних документів. 

Відеоспектральний компаратор FOSTER+FREEMAN «VSC 8000» дає 
можливість експертам судово-експертних установ впроваджувати новітні 
технології досліджень в експертну практику. Відеоспектральний 
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компаратор є багатофункціональною цифровою системою експертного 
рівня для дослідження документів нового покоління та їх захисних ознак 
(властивостей), включаючи паспорти, посвідчення особи, візи, банкноти та 
інші документи, які містять елементи захисту від підробки. Являючи собою 
одну із новітніх систем перевірки документів, прилад FOSTER + 
FREEMAN «VSC 8000» споряджений кольоровою камерою з високою 
роздільною здатністю, широким вибором фільтрів та набором джерел 
освітлення в діапазоні від ультрафіолетового до інфрачервоного 
випромінювань. Завдяки використанню високої роздільної здатності, 
багатодіапазонного освітлення і спеціалізованого програмного 
забезпечення, відеоспектральний компаратор дає можливість експерту 
візуалізувати як стандартні, так і розширені захисні ознаки документів, 
включаючи голограми, мікродрук, флуоресцентне УФ чорнило, невидимі 
зображення, біометричні дані. 

Система звіряння захисних ознак дає можливість проводити 
дослідження автентичності посвідчень особи, використовуючи сенсорну 
систему управління процесом, що дає можливість експерту досить 
швидко проводити дослідження різних аспектів якості друку і проводити 
перевірку на наявність або відсутність захисних елементів у 
досліджуваному документі. Крім того, маємо можливість провести ще 
декілька видів досліджень, ініційованих за допомогою сенсорного екрану. 
Сюди входять відображення зображень з електронного чіпа поруч з 
фотознімком із паспорта; відображення невидимої персональної 
інформації, вбудованої у фотознімок, зчитування штрих-кодів. 

У випадку, якщо установлена відповідна референтна база даних, 
отримані зображення документів можливо порівнювати з еталонними 
зображеннями з бази даних. 

Поява нових елементів захисту документів вимагає розробку 
нового комплексу методів їх дослідження і відповідну модернізацію 
існуючих методик. 

Таким чином, викладене у статті може слугувати основою для 
створення та удосконалення методики дослідження документів 
нового покоління з метою підвищення ефективності вирішення 
завдань технічної експертизи документів. 
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допомогою нових засобів оперативної поліграфічної техніки / ХНДІСЕ 
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3. Методика дослідження документів, що забезпечені засобами 
захисту від підробки / ДНДЕКЦ МВС України. Київ, 2006. 
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4. Руководство по вопросам развития потенциала судебной 
экспертизы документов / ООН. Вена, 2010. 

5. Кобилянський О. Я., Садченко О. О., Садченко О. Б., Шевченко 
О. В. Судова експертиза документів із спеціальними засобами захисту: 
навч.- практ. посіб. Київ, 2011. 

6. Тихонова В. І., Захарова Т. О. Криміналістичне дослідження 
специфічних об’єктів СТЕД, споряджених спеціальними засобами 
захисту: метод. рек. / Од.НДІСЕ. Одеса, 2007. 

 
СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Г. М. Янкович 
 

Интересы борьбы с преступностью требуют не только постоянного 
расширения возможностей судебной экспертизы, глубоких теоретических и 
экспериментальных исследований объектов, которые попадают в сферу 
судопроизводства, но и постоянного усовершенствования научно-
методической работы судебно-экспертных учреждений с судебными и 
правоохранительными органами. 

Важным является информирование следователей, судей, прокуроров, 
работников органов дознания о новых достижениях судебной экспертизы с 
появлением новых технологий, и на основе анализа судебно-следственной и 
экспертной практики оказывать им помощь в активном использовании 
специальных знаний в борьбе с правонарушениями. 

Организовывая экспертную работу, КНИИСЭ выходит из необходимости 
максимального удовлетворения запросов практики. Эксперты считают одним из 
своих основных заданий проведение глубоких и всесторонних исследований на 
уровне современных достижений науки и техники, использование всех 
возможностей для решения стоящих перед экспертами вопросов. 

Следует проводить исследования в области прогнозирования развития 
судебной экспертизы, необходимые для эффективности поиска наиболее 
перспективных научных направлений и приоритетных заданий. 

С целью качественного решения экспертных заданий при судебно-
техническом исследовании документов нового поколения с элементами 
высокотехнологической защиты необходимо адаптировать современные 
технические средства под конкретное задание, ознакомиться с технологией 
изготовления документов нового поколения и внести в существующие методики 
соответствующие дополнения. Использование новых элементов защиты 
документов нового поколения требует разработки нового комплекса методов их 
исследования и соответствующей модернизации существующих методик. 

 
FORENSIC-TECHNICAL RESEARCH OF DOCUMENTS  

OF THE NEW GENERATION 
 

H. Yankovych 
 

The interests of the fight against crime require not only the constant 
expansion of the capabilities of forensic science, deep theoretical and 
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experimental studies of objects that fall into the sphere of justice, but also the 
constant improvement of scientific and methodological work of forensic expert 
institutions with law enforcement and judicial authorities. 

It is important to inform investigators, judges, prosecutors, investigators about 
new developments in forensic examination with the occurring of new technologies, 
and on the basis of the analysis of forensic and expert practice to assist them in 
the active use of special knowledge in the fight against offenses.  

By organizing an expert work, Kyiv Scientific Research Institute of Forensic 
Expertise is based on the need to maximize the satisfaction of practice requests. 
Experts believe that one of their main tasks is to conduct deep and comprehensive 
research at the level of modern science and technology, using all opportunities to 
solve the issues facing the experts. 

It is necessary to conduct research in the field of forecasting the development 
of forensic science, necessary for the effectiveness of the search for the most 
promising research areas and priorities. 

With the purpose of a qualitative decision of expert tasks in forensic 
research of documents of a new generation with elements of high-technology 
protection, it is necessary to adapt modern technical means for a specific task, 
to study technology of production of documents of new generation and to 
make appropriate additions to existing methods. The use of new elements of 
document protection of a new generation requires the development of a new 
set of methods for their study and appropriate modernization of existing 
methods.  

 
 

УДК 343.98 
А. О. Бабков  

старший судовий експерт 
 

Кропивницьке відділення  
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз  

Міністерства юстиції України 
 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПОСМЕРТНИХ ПОЧЕРКОЗНАВЧИХ 
ДОСЛІДЖЕННЬ ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ В ОСНОВНИХ ТА 

ДОДАТКОВИХ ДОГОВОРАХ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 
 

В даній статті розглянуті проблемні аспекти посмертних 
почеркознавчих досліджень підписів, щовиникають в експертів- 
почеркознавців під час проведення посмертних почеркознавчих експертиз 
підписів, виконаних в основних та додаткових договорах оренди землі, 
особами, які на момент дослідження вже були померлими. Також з метою 
мінімізації експертних помилок і недопущення хибних висновків, експертам 
надані практичні рекомендації щодо дослідження, групування та відбору 
вільних зразків померлих осіб, для подальшого їх використання при 
ідентифікаційному дослідженні в якості порівняльного матеріалу. 

Ключові слова: підпис, почеркознавче дослідження, договір, оренда. 
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Протягом останніх п’яти років значно збільшилася кількість 
посмертних судово-почеркознавчих експертиз, де об’єктами 
дослідження були основні та додаткові договори оренди землі, що були 
укладені між орендодавцями – фізичними особами та орендарями – 
фермерським сільськогосподарськими підприємствами ще при житті 
орендодавців, які не дожили до кінця строку дії оренди земельних 
ділянок і померли за причини похилого віку, хвороби, старості тощо.  

Згідно єдиного державного реєстру судових рішень, протягом 
2012-2017 років, в державі, судами всіх рівнів за цивільними 
справами, було призначено 1594 посмертні почеркознавчі 
експертизи, з яких майже у 85% випадків об’єктами досліджень є 
основні та додаткові договори оренди землі, 15% – завірені 
нотаріусами, головами сільських та селищних рад, лікарями 
стаціонарних медичних закладів, заповіти, згідно яких оспорювалося 
спадкоємство на пайові земельні ділянки спадкодавця [1]. 

При намаганні нових власників земельних ділянок, як правило 
спадкоємців, укласти нові договори оренди землі з іншими орендарями 
або при бажанні здійснювати одноосібне господарювання на успадкованій 
земельній ділянці з’ясовувалося, що вже існують нові або додаткові 
договори оренди земельних ділянок укладені померлими власниками з 
попередніми орендарями строком від 10 до 49 років, які не дозволяють 
новим власникам земельних ділянок в повній мірі використати своє право 
на користування землею. Такі договори оренди укладалися в термін від 
одного до двадцяти чотирьох місяців до смерті попереднього власника 
земельної ділянки, тому справжність підписів попередніх орендодавців в 
таких договорах оренди викликала сумніви у спадкоємців. 

У подальшому, розпочиналися судові процеси про визнання 
недійсними укладених та підписаних попередніми власниками 
земельних ділянок, основних та додаткових договорах оренди землі, 
в процесі яких для вирішення питання по суті, виникала необхідність 
в проведенні посмертних почеркознавчих експертиз.  

Основним завданням таких експертиз, було встановлення, чи 
дійсно підпис від імені власника земельної ділянки, який є 
орендодавцем, виконаний самим власником земельної ділянки, чи 
спірний підпис виконаний іншою особою, в тому числі і з 
наслідуванням підпису власника землі.  

Головним проблемним аспектом посмертних досліджень підписів та 
рукописних текстів є прижиттєві вільні зразки підписів та почерку померлої 
особи, оскільки від померлої людини вже неможливо відібрати 
експериментальні зразки підписів та почерку, а вільні зразки особи в 
зв’язку з особливістю життя померлого, можуть бути в дуже обмеженій 
кількості та не відповідати часу складання досліджуваного документу.  

Незважаючи на те, що сторони процесу несуть особисту 
відповідальність за кількість, якість і достовірність вільних 
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прижиттєвих зразків підписів та почерку померлої особи, експерт під 
час проведення почеркознавчого дослідження на стадії попереднього 
дослідження наданих на експертизу зразків, в обов’язковому порядку 
повинен впевнитись, що всі надані на експертизу прижиттєві зразки 
померлої особи, виконані саме нею, і виключити такий негативний 
момент, коли особа, що виконала підпис від імені померлого, 
виготовила недостовірні зразки підписів, які є аналогічними 
досліджуваному підпису, розташованому в спірному документі. 

Для цього експерт першочергово повинен звернути увагу на 
документи з вільними зразками особи, які не викликають ніякого 
сумніву в їх достовірності таких як: нотаріально посвідчених 
документах у вигляді заповіту, договору купівлі-продажу, довіреності, 
завіреній у сільській раді, документах, пов’язаних з оформленням 
паспорту громадянина України, в тому числі закордонного, які 
зберігаються в територіальних підрозділах міграційної служби 
Міністерства внутрішніх справ України тощо. 

Якщо таких документів немає, то експерт повинен, відповідно до 
законодавчих норм, надати до суду клопотання про надання 
додаткових вільних зразків померлої особи, що знаходяться в 
пенсійній справі, та зберігаються в пенсійному фонді; особистій 
справі, яка збереглася на останньому та попередньому місцях 
роботи; фінансових документах; відомостях про отримання пенсії та 
заробітної плати; банківських установах тощо, де контролюючий 
орган чи контролююча особа повинна спочатку впевнитись в 
особистості, шляхом її ідентифікації з використанням документу, що 
посвідчує особу (паспорту, військового квитка, тощо), перед тим, як 
вона поставить свій особистий підпис в звітному документі. 

Експерту під час дослідження вільних зразків підписів особи потрібно 
критично ставитись до тих зразків, що виконані в квитанціях на оплату 
комунальних послуг, договорах енергопостачальних компаній, відомостях 
про отримання поштових повідомлень тощо, оскільки в даних документах 
можуть бути підписи виконані не померлою особою, а членами родини, 
родичами, чи особами, що проживали разом з померлою особою. В 
окремих випадках підписи родичів, як правило тих, які мають однакові 
прізвища, мають велику схожість за першими літерами прізвищ або імен, і 
можуть на початковому етапі попереднього дослідження зразків бути 
невірно згруповані експертом, що в подальшому може привести до 
хибного висновку. 

Виходячи з особистого практичного досвіду автора, можливо 
визначити дві тенденції ініціаторів проведення почеркознавчих експертиз 
підписів, виконаних в основних та додаткових договорах оренди землі. На 
початкових етапах, коли закінчувалися терміни дії попередніх договорів 
оренди землі (2005-2010 роки), і договори укладалися строком на 5-10 
років, представники фермерських господарств (орендарі) були зацікавлені 
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в продовжені терміну договорів, тому вдавалися до всіляких способів, щоб 
продовжити терміни дії користування землею на правах орендаря, не 
виключаючи і підробку підписів. 

У подальшому (2012-2018 роки), коли терміни дії договорів 
оренди земельних ділянок змінилися і стали складати 25-49 років, 
тенденція змінилася. 

Фізичні особи, які є власниками земельних ділянок зрозумівши, 
що з власної землі можливо отримувати більший зиск за рахунок 
передачі землі в оренду іншому орендарю з більшою орендною 
платою або під час самостійного одноосібного чи родинного 
господарювання, почали намагатися всілякими способами розривати 
вже укладені ними ж або попередніми (померлими) власниками 
земельних ділянок договори оренди, посилаючись на те, що підписи 
від їх імені та імені померлих орендодавців виконані не ними або не 
померлими попередніми власниками землі, а іншими особами, тобто 
виконані з наслідуванням підпису орендодавця. 

При укладанні договорів оренди землі траплялися такі випадки, 
коли підписи в договорах оренди землі від імені реального власника 
земельної ділянки ставилися його подружжям, чоловіком від імені 
дружини або навпаки, дружиною від імені чоловіка. Коли умови 
оренди землі, з якихось причин, починали не задовольняти власника 
земельної ділянки, то орендодавець, знаючи про факт, що реальний 
власник землі – орендодавець не підписував договір, намагаючись 
незаконно розірвати договір оренди землі, звертався до суду з 
позовом про розірвання укладеного і підписаного ним же договору, 
мотивуючи свій позов тим, що реальний власник земельної ділянки 
особисто цього договору не підписував. 

Такий факт встановлюється експертом упевнено лише в тому 
випадку, коли сторона орендодавця надає в якості вільних зразків 
документи в яких присутні вільні зразки підписів обох членів подружжя, 
наприклад відомості про отримання пенсії, платні за оренду землі тощо, 
де є в наявності підписи обох членів подружжя. Якщо в експерта виникає 
експертна версія, що підпис міг бути виконаний не реальним власником 
земельної ділянки, а його чоловіком чи дружиною то він може в якості 
експертної ініціативи, заявити клопотання про надання додаткових вільних 
зразків підпису особи, але це є доцільним лише в тому випадку, коли є 
велика схожість між підписами осіб, які мають однакові прізвища, щоб 
отримавши та дослідивши зразки підписів члена подружжя упевнитись, 
що досліджуваний підпис виконаний таки не власником земельної ділянки, 
а іншою особою. 

При наданні експертом категоричного негативного висновку про 
те, що досліджуваний підпис в спірному договорі оренди землі 
виконаний не власником земельної ділянки у випадку, коли експертом 
додатково встановлювався факт, що досліджуваний підпис виконаний 
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подружжям землевласника – чоловіком або дружиною, судова 
практика йшла таким чином, що не зважаючи на те, що реальний 
землевласник не підписував договір оренди землі, але встановлений 
факт, що договір оренди землі був підписаний членом подружжя, то 
під час розгляду земельних спорів в судах, власники землі 
отримували відмову у визнанні договорів оренди землі недійсними, 
тобто позов залишався без задоволення. 

В експертній практиці автора мав місце випадок, коли сторона – 
орендар сільськогосподарського фермерського господарства заради 
продовження права користуватися землею орендодавця – фізичної 
особи, здійснила фальсифікацію вільних зразків померлої особи, від 
імені якої було укладено договір оренди. Так, стороння особа, яка 
виконала підпис від імені померлого власника землі в договорі 
оренди з максимальним наслідуванням оригінальному підпису особи-
орендодавця, виконала декілька разів аналогічних «вільних зразків» у 
відомостях на отримання грошових коштів та натуральних продуктів 
як плати за оренду землі, що в подальшому були пред’явлені в 
судовому засіданні, як альтернативні вільні зразки померлої особи й 
звинуватила орендодавця в нещирості та навмисній підміні вільних 
зразків особи із схожими варіантами підписів на несхожі. 

Експертом було зупинено провадження даної експертизи та подане 
до суду клопотання про надання орендарем вільних зразків підписів 
померлої особи, виконаних у всіх, що є у нього в наявності за всі роки 
відомостях про отримання померлим орендодавцем грошових коштів або 
натуральних продуктів як плати за оренду землі. Родина орендодавця 
повинна була надати до суду всі, наявні вільні зразки підписів і почерку у 
вигляді рукописних текстів, що збереглися після смерті орендодавця. 
Зразки почерку були потрібні в зв’язку з тим, що підпис частково 
складався з літер алфавіту і поряд з підписом був виконаний короткий 
рукописний запис у вигляді прізвища та ініціалів. 

Отримавши достатню кількість зразків підписів і почерку померлої 
особи від обох сторін була повністю відкинута упередженість 
стосовно отриманих зразків і експерт зміг чітко згрупувати отримані 
зразки підписів за датами виконання, чітко визначитися щодо 
виконавців наданих зразків, а саме згрупувати, де підписи 
виконувалися особисто померлою особою від свого імені, де 
дружиною померлого чоловіка, також була виділена частина «вільних 
зразків», що виконані сторонньою особою і мають велику схожість з 
реальними підписами померлої особи, що надавалися орендарем як 
альтернативні вільні зразки. 

Результатом проведення експертизи, не зважаючи на те, що одна 
із сторін намагалася ввести експерта почеркознавця в оману шляхом 
недобросовісного надання недостовірних зразків підписів, виконаних 
сторонньою особою з наслідуванням підпису померлого, експертом 
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під час дослідження були отримані, категоричні висновки, що 
досліджуваний підпис був виконаний не померлим орендодавцем, а 
іншою особою з наслідуванням підпису померлої особи. 

Аналогічні дії, пов’язані з маніпуляцією вільними зразками 
померлої особи були виявлені у випадку, коли спадкоємець 
землевласника навмисно, з метою одноосібного господарювання, 
намагався розірвати вже укладену попереднім померлим власником 
земельної ділянки додаткову угоду до основного договору оренди 
землі, для чого ним до суду в якості вільних зразків підписів 
померлого були надані зразки, виконані з великим розривом у часі, а 
також виконані родичами померлого від його імені. У відповідь 
сторона орендаря надала як альтернативний порівняльний матеріал 
відомості про отримання орендодавцем грошових коштів, під час яких 
бухгалтер підприємства-орендаря видавала грошові кошти чітко 
дотримуючись інструкцій, особисто впевнившись в особі, якій 
видавалися кошти. 

Ретельно дослідивши всі надані обома сторонами вільні прижиттєві 
зразки підписів померлої особи і порівнявши їх з вільними зразками, 
розташованими в документах, що не піддаються сумніву (виконаних в 
нотаріально посвідчених документах), експерт зміг вірно згрупувати зразки 
особи і дійти однозначного категоричного висновку про те, що 
досліджуваний підпис виконаний самою померлою особою. 

Під час попереднього дослідження представлених на посмертну 
експертизу рукописних почеркових об’єктів, як досліджуваних так і 
зразків підпису і почерку особи, експерт виявляє, або не виявляє 
діагностичні ознаки впливу на пишучу особу збивальних факторів 
(внутрішніх, зовнішніх), що впливають на письмово-руховий навик 
особи під час виконання нею підпису, які оцінюючи в подальшому, в 
комплексі з виявленими загальними та окремими ознаками, 
впливають на виникнення в експерта експертних версій, таких як: 
особа могла хворіти; особа могла перебувати в стані збудження або 
алкогольного сп’яніння; в особи значний похилий вік; стареча; 
обмеження зорового контролю; незручна поза лежачи; комплексний 
вплив декількох факторів тощо. 

Виходячи з кожної експертної версії, експерт визначається з 
ймовірним типом (ймовірною групою) особи, яка могла виконати 
досліджуваний підпис та аналізує якого типу (якої групи) особи 
проявилися ті чи інші ознаки, що можуть підтвердити чи спростувати 
експертну версію, оскільки кожна група осіб має свої окремі особливості. 

Дослідження підписів особи, яка раптово померла, наприклад, від 
нещасного випадку, дорожньо-транспортної пригоди тощо, і перебувала у 
відносно молодому віці та не хворіла на тяжкі, хронічні захворювання, що 
могли впливати на письмово-руховий навик особи, як правило, не 
складають труднощів. Їх дослідження проводиться за загальними 
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методиками почеркознавчих досліджень підписів, оскільки за умови, якщо 
особи вели нормальний спосіб життя, не зловживаючи алкоголем, 
наркотичними засобами, то їх письмово-руховий навик не набував 
суттєвих змін, властивостей та ознак, присутніх іншим групам виконавців 
(хворих на тяжкі хвороби, травмованих тощо). Окремі ознаки підписів не 
набували будь-яких трансформацій і чітко та в повному обсязі співпадали 
між собою (рис. 1, 2). 

 

       
 

Рис. 1. Досліджуваний 
підпис виконаний особою за 

рік до смерті. 

 
Рис. 2. Вільний зразок підпису цієї ж 
особи, виконаний за шість років до 

смерті. 
 

Із зображень підписів спостерігається, що незважаючи на 
інтервал в сім років, в досліджуваному підписі та вільному зразку 
особи суттєві розбіжності в загальних та окремих ознаках відсутні. 

Дослідження підписів особи, яка раптово померла, наприклад, від 
нещасного випадку, дорожньо-транспортної пригоди тощо, і 
перебувала у відносно молодому віці, але не тривало хворіла на 
тяжкі, хронічні хвороби, що могли впливати на письмово-руховий 
навик особи, мають окремі особливості, які полягають в тому, що як 
вільні зразки підпису можуть надаватися зразки підписів виконані 
особою до хвороби, коли людина була здоровою та виконані під час 
хвороби, коли письмово-руховий навик має ознаки впливу внутрішніх 
збивальних факторів, що суттєвого змінюють зразки підпису в 
результаті чого вільні зразки виконані до хвороби і під час хвороби на 
вигляд дуже відрізняються між собою (рис. 3, 4). 

 

            
 

Рис. 3. Досліджуваний підпис 
виконаний особою під час 
прогресування хвороби, за 

два місяці до смерті. 

 
Рис.4. Вільний зразок підпису 

цієї ж особи, виконаний 
за три роки до 

смерті. 
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Із зображень підписів спостерігається, що досліджуваний підпис 
має спрощення в конструктивній складності та зміни в транскрипції 
підпису, направлені на зменшення кількості стрічних штрихів, що не 
читаються. Розбіжні ознаки підписів є суттєвими та вимагають від 
експерта подання до суду клопотання про надання додаткових 
зразків підпису особи, виконаних з максимальною наближеністю до 
дати досліджуваного документу, оскільки термін хвороби невеликий, 
тому вільні зразки підписів особи бажано отримати саме не виходячи 
за межі цього часового інтервалу. Часовий інтервал хвороби особи, 
що виконала підпис легко визначається з його медичної карти, яка 
зберігається певний час в родичів померлого або тривалий час в 
медичній установі за місцем останнього лікування. 

Дослідження підписів особи, яка померла у відносно молодому 
віці в наслідок тривалої тяжкої, хронічної хвороби, що впливала на 
письмово-руховий навик особи має особливість, що письмово-
руховий навик починає деформуватися поступово, по мірі 
прогресування хвороби. Чим важчий перебіг хвороби та чим 
виразніше проявляються її симптоми, наприклад, у вигляді тремору 
пишучої руки – постійних дрібних рухах з різною амплітудою, спазмах 
м’язів, судомах, послабленні зору тощо, тим більше вони впливають, 
інколи безповоротно, на координацію рухів особи при виконанні нею 
підписів в документах. Письмово-руховий навик у таких випадках 
постійно погіршується до повного згасання життя людини. 

При достатній кількості вільних зразків підписів особи, виконаних 
з достатньо великим розривом у часі, експерт може навіть 
визначитися з відрізком часу, коли хвороба починала прогресувати і 
кардинально впливала на зміну не тільки координації рухів у бік 
зниження, а й в частковій зміні транскрипції підпису, що проявлялася 
в утраті окремих літер підпису, їх окремих штрихів та елементів в 
цілому (рис. 5, 6). 

       
 

Рис. 5. Досліджуваний 
Підпис, виконаний в договорі оренди 

землі, з датою за 10 місяців  
до смерті. 

 
Рис. 6. Вільний зразок 

підпису цієї ж особи, виконаний на 
початкових стадіях хвороби,  

за 3,5 роки до смерті. 
 

Із зображень підписів спостерігається, що досліджуваний підпис 
виконаний за 10 місяців до смерті має більш виражені діагностичні 
ознаки – неусталений нахил, порушення координації рухів, 
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спрощення рухів за рахунок відсутності додаткових штрихів літер та їх 
окремих елементів. 

Дослідження підписів, виконаних особами похилого віку, стариків, 
які померли внаслідок віку, тривалих хронічних захворювань або 
тяжкої хвороби суттєво впливали на письмово-руховий навик особи, 
але могли здійснювати достатній зоровий контроль при виконанні 
підписів, в тому числі і з використанням окулярів. Особи мають деякі 
властивості, що полягають в тому, що на письмово-руховий навик 
особи протягом тривалого часу (роками) впливають декілька суттєвих 
факторів в комплексі одночасно таких як: похилий вік, стареча, 
повільно прогресуючий або різко прогресуючий стан хвороби, 
хворобливі приступи, фармакологічне сп’яніння в наслідок вживання 
ліків тощо. 

Вивченням медичних карт і діагнозів осіб, які автор досліджував 
під час посмертних почеркознавчих експертиз, від імені яких були 
виконані досліджувані підписи встановлено, що в більшості випадків 
на письмово-руховий навик осіб, що хворіли протягом тривалого часу 
дуже суттєво впливали такі хворобливі стани як: 

– геміпарез – слабкість м'язів половини тіла, зниження 
контролю руху, клонус (серія мимовільних швидких м'язових 
скорочень), спастичність, підвищені сухожильні рефлекси і зниження 
витривалості, швидка втомлюваність м'язів половини тіла. При цьому 
рука чи нога знаходяться в напруженому стані, хворі відчувають 
скованість м’язів, гублять здатність до рушійної активності; 

– геміплегія – стан, при якому на одній половині тіла повністю 
губиться рушійна активність, у відмінності від геміпареза, при якому 
м’язова сила понижена, при гемиплегії рух зовсім неможливий [2]. 

Ці хворобливі стани часто є наслідками розвитку інсульту 
головного мозку людини, і як правило, хвороби з такими діагнозами в 
пацієнтів похилого та старечого віку швидко прогресують і відповідно 
стан їхнього здоров’я значно погіршується, що наочно 
відображається у виконаних ними рукописних об’єктах, в т.ч. 
особистих підписах [3], (рис. 7, 8). 

 

     
 

Рис. 7. Досліджуваний 
підпис виконаний в договорі оренди 
землі, з датою за 8 місяців до  смерті. 

 
Рис. 8. Вільний зразок 

підпису цієї ж особи, виконаний 
за 1,5 роки до смерті. 
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Із зображень підписів спостерігається, що незважаючи на те, що 
обидва підписи мають знижену координацію рухів і виконані під 
впливом збивальних факторів, які вказують на те, що особа, яка 
виконувала ці підписи перебувала в хворобливому стані. 
Досліджуваний підпис, виконаний за 8 місяців до смерті, має більш 
знижену координацію рухів ніж вільний зразок підпису цієї ж особи, 
виконаний за 1,5 роки до смерті та має більш виражені діагностичні 
ознаки і суттєво змінену транскрипцію підпису у вигляді відсутності 
декількох стрічних літер і стрічних штрихів, та наявності додаткових 
окремих розмашистих штрихів з додатковими збільшеними штрихами 
розчерку підпису. 

Дослідження підписів виконаних особами похилого віку, стариків, 
які померли внаслідок віку, тривалих хронічних захворювань або 
тяжкої хвороби суттєво впливали на письмово-руховий навик особи і 
не могли здійснювати достатній зоровий контроль при виконанні 
підписів внаслідок часткової або повної сліпоти, які полягають в тому, 
що майже у всіх підписах мають місце виправлення літер, їх 
елементів і штрихів підписів, у всіх підписах присутні додаткові 
штрихи нанесенні поверх первісних, топографічні ознаки підписів 
характеризуються нерівномірністю і пояснюються тим, що особа, 
відірвавши пишучий прилад від паперу, вже не в змозі, з причини 
значно зниженого зорового контролю або його відсутності, поставити 
пишучий прилад в потрібне місце, щоб відтворити динамічний 
стереотип підпису або його окрему літеру чи її елемент, наближено 
до норм пропису[4], (зображення №9, №10). 

 

      
 

Рис. 9. Досліджуваний 
підпис виконаний особою 
за тиждень до смерті. 

 
Рис. 10. Вільний зразок 

підпису цієї ж особи, виконаний 
за 4 роки до смерті 

 
Із зображень підписів спостерігається, що в досліджуваному 

підписі яскраво виражені діагностичні ознаки, мають місце 
виправлення і нанесення додаткових штрихів та крапок, крапки 
початку наступних елементів умовної літери не співпадають з 
крапками закінчення попередніх заключних штрихів та елементів, 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63 

 300 

штрихи елементів мають необґрунтовані розриви та зупинки. 
Транскрипції досліджуваного підпису та зразку настільки 
відрізняються між собою, що їх розбіжності роблять неможливим 
будь-яке подальше ідентифікаційне дослідження. Особа, що 
виконала досліджуваний підпис, з причини хвороби могла також 
перебувати в незручній позі, наприклад, лежачій, що в сукупності із 
обмеженим зоровим контролем або його частковою відсутністю, 
значно ускладнило особі відтворити особистий підпис на  
документі [5]. 

Одним з найважливіших етапів проведення посмертної 
почеркознавчої експертизи підписів виконаних в договорах оренди 
землі, є перевірка вільних зразків підписів особи на порівнянність з 
підписом, виконаним в досліджуваному документі, оскільки процеси 
старіння, вплив тяжких хвороб пов’язаних із судинами головного 
мозку, погіршення зору та часткова сліпота, можуть швидко 
прогресувати, що значно знижує письмово-руховий навик особи та 
ініціює виникнення діагностичних ознак, які значно викривляють той 
чи інший прояв окремої ознаки підпису. Тому, щоб вірно надати оцінку 
виявленим діагностичним та загальним і окремим ознакам підпис 
(збіжним, розбіжним) експерту необхідно ознайомлюватися з 
матеріалами, що свідчать про стан здоров’я особи. 

Для цього експерту необхідно надати до суду клопотання про 
витребування в медичному закладі, де проходило лікування померлої 
особи, медичної картки хворого, ознайомитися із станом здоров’я 
хворої особи і визначитися з наявністю чи відсутністю в неї хвороб, 
що могли впливати на координацію рухів. Суттєвим моментом є 
встановлення факту підписання документу під час безпосереднього 
лікування в медичному закладі, або до лікування чи після лікування. 

З медичної картки хворої особи повністю вбачається динаміка 
стану її здоров’я та результат впливу лікування на покращення стану 
особи, а в складних випадках погіршення. Також з епікризу хворого 
можливо встановити в якому стані він був виписаний з лікарні і чи 
дозволяли його свідомість та стан здоров’я в подальшому 
підписувати буд-які документи, оскільки при хворобах пов’язаних із 
судинами головного мозку (інсульт) слабшає пам’ять, знижується 
інтелект, наступає слабкий розум тощо. 

В практиці автора був випадок, коли на посмертне почеркознавче 
дослідження надавався заповіт про успадкування спадкоємцем не 
всього майна спадкодавця, а лише земельної ділянки, який був 
складений і посвідчений головою сільської ради в приміщенні 
сільради в той момент, коли особа знаходилася на стаціонарному 
лікуванні. Тобто, на момент підписання заповіту хвора мала 
температуру тіла 38,0º, яскраво виражений геміпарез лівої половини 
тіла, скаржилась на неробочий стан лівої руки та великий тремор 
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правої руки, а її фізичний стан дозволяв лише сидіти на ліжку та 
стояти із сторонньою допомогою, без будь-яких пересувань. Такий 
фізичний стан особи в обов’язковому порядку повинен був впливати 
на письмово-руховий навик у сторону зниження координації рухів, 
сповільнення темпу, зниженню ступеню виробленості, але під час 
дослідження підпису та рукописного тексту було встановлено, що 
будь-яких ознак типу: зниженої координації рухів, дрібної звивистості 
штрихів, необґрунтованих зупинок пишучого приладу, тупих початків і 
закінчень штрихів, сильного недиференційованого натиску, що 
вказували б на виконання даного підпису у незвичних умовах, або 
незвичному під впливом збивальних факторів (зовнішніх, внутрішніх, 
природних, штучних, тощо), виявлено не було. 

Відсутність таких ознак в досліджуваному підписів вказувало на 
те, що виконання досліджуваного підпису здійснювалось відносно 
здоровою особою в звичних умовах, без впливу будь-яких збивальних 
факторів (природних, штучних, зовнішніх, внутрішніх). В подальшому, 
при порівняльному дослідженні в комплексі з загальними та окремими 
ознаками було встановлено, що підпис від імені померлої особи був 
виконаний не нею, а іншою особою. 

Посмертна судово-почеркознавча експертиза підписів є 
ефективним засобом встановлення істини по справі і дозволяє 
використовувати її результати в процесі судового розгляду як 
джерело доказу, тому для недопущення експертами хибних висновків 
і не обґрунтованої відмови від проведення посмертних досліджень, з 
метою встановлення механізму виникнення та впливу факторів 
незвичності виконання підпису на прижиттєве виконання підпису 
померлою особою, експертам необхідно не тільки обмежуватися 
матеріалами, які присутні в справі, а і проявлять експертну ініціативу 
по вивченню медичних документів, що висвітлюють стан здоров’я 
померлої особи на момент виконання нею спірного підпису. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСМЕРТНОЙ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПОДПИСЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ОСНОВНОМ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ ЗЕМЛИ 
 

А. О. Бабков  
 

В данной статье рассмотрены проблемные аспекты посмертных 
почерковедческих исследований подписей, которые возникают у экспертов. 
Отмечается, что при проведении посмертных почерковедческих экспертиз 
подписей выполненных в основных и дополнительных договорах аренды 
земли, лицами, которые на момент исследования уже были умершими, 
встречаются определенные сложности. В целях минимизации экспертных 
ошибок и недопущения ложных выводов, экспертам даны практические 
рекомендации по исследованию, группировке и отбору свободных образцов 
умерших, для дальнейшего их использования при идентификационном 
исследовании в качестве сравнительного материала. 

 
THE PROBLAMATIC ASPECTS OF POSTHUMOUS HANDWRITING 

EXPERTISE OF SIGNATURES EXECUTED IN THE MAIN AND ADDITIONAL 
LEASE OF LAND 

 
А. Babkov 

 
It is considered the problematic aspects of posthumous handwriting research 

of signatures that arise experts examinations. It is noted that during carrying out 
posthumous handwritting examinations of signatures executed in the main and 
additional lease of land by persons who at the time of the research were already 
dead, there are certain difficulties. In order to minimize expert mistakes and avoid 
false conclusions, the experts provided practical recommendations for the study, 
grouping and selection of free samples of the deceased, for further use in the 
identification study as a comparative material. 
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УДК 343.982.325 
Т. В. Юрчик 

головний судовий експерт 
 

Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 
Міністерства внутрішніх справ України 

 
ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ДАКТИЛОСКОПІЇ  
 

У цій статті автором розглянуті загальні питання і методи 
біометричних технологій, технічні аспекти реєстрації і розпізнавання 
відбитків пальців, достоїнства і недоліки процедури перевірки 
достовірності особи для необхідного рівня безпеки біометричних систем, 
наведені приклади технологій виготовлення фальшивих дактилоскопічних 
відбитків, а також переваги багатофакторної аутентифікації.  

Ключові слова: ідентифікація, аутентифікація, верифікація особи, 
мініатюри. 

 
 
Ідентифікація людини за відбитками пальців – одне з практичних 

застосувань біометричних технологій. Поняття біометрії з'явилося в 
кінці XIX століття та має на увазі розділ науки, що займається 
кількісними біологічними експериментами з залученням методів 
математичної статистики. 

В кінці ХХ століття зацікавленість біометрією отримала новий 
стимул, у зв'язку з використанням так званих біометричних систем 
безпеки, суть яких полягає у використанні електронних систем 
розпізнавання особистості по унікальним біологічним ознаками і у 
визначенні, таким чином, прав доступу цієї особи до тієї чи іншої 
системи. Біометрія в основному займається двома питаннями: 
отримання даних та їх верифікація (ідентифікація особистості) – 
порівняння щойно отриманих даних з даними, які отримані раніше і 
зберігаються в пам'яті. Ідентифікація людини за відбитками пальців 
на сьогоднішній день – найпоширеніша з біотехнологій. Сканерами 
відбитків пальців обладнують комп'ютери, в тому числі ноутбуки, 
мобільні телефони, навіть комп'ютерні «миші». І, вже звичайно, в 
останні роки з'явилося безліч пристроїв доступу, що використовують 
як ключ малюнок на пальці [1]. 

Якщо спробувати проаналізувати періодику з даної теми, то створю-
ється враження, що біометричні технології – панацея від усіх бід, пов'яза-
них з забуванням паролів, крадіжкою ключів (нехай навіть електронних, у 
вигляді пластикової картки), підглядання ПІН-кодів і так далі. 

Основа будь-якої біометричної системи контролю доступу – 
сенсор, який «знімає» якісь фізичні характеристики людини. Вихідний 
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сигнал сенсора перекладається в цифрову форму, проводиться витяг 
тільки корисної інформації за допомогою математичних алгоритмів 
(цифровий процесор сигналів) і збереження отриманої інформації в 
пам'яті. Керуючий мікроконтролер забезпечує необхідну послідовність 
дій системи, управління потоками даних та взаємодією із зовнішнім 
світом (наприклад, відкриває двері при позитивній ідентифікації). 

Чорно-білий малюнок відбитка пальця при 256 градаціях сірого 
займає приблизно 80 кілобайт пам'яті. Сучасні алгоритми 
перетворять таку картинку в шаблон обсягом близько 256 байт, що 
дозволяє зберігати в реальних системах сотні і тисячі таких шаблонів. 

При ідентифікації людини проводиться повторне зняття відбитка, 
перетворення його в шаблон з використанням тих же алгоритмів, що і 
при занесенні шаблону в пам'ять і порівняння двох отриманих 
шаблонів між собою для прийняття рішення про їх ідентичність [2]. 

Головне, що треба мати на увазі – це те, що шаблон, 
одержуваний з одного і того ж пальця кілька разів поспіль, щоразу 
буде різним! Таким чином, просте порівняння двох 256-байтових 
масивів для визначення їх ідентичності ніколи не дасть бажаного 
результату – така система ніколи не впустить вас в приміщення. 

У системах, що працюють з відбитками пальців, 
використовуються два основні методи: кореляційний і метод мініатюр. 
Перший з них є досить універсальним, і може використовуватися 
практично у всіх біометричних технологіях. Другий є основним 
методом саме в дактилоскопії. 

Зі сканера ми отримуємо монохромне зображення папілярних 
ліній пальця. Для підвищення достовірності ідентифікації наступним 
кроком, як правило, є попередня обробка зображення, що сприяє 
підвищенню його чіткості і контрастності. Потім в зображенні 
визначаються тип, вид папілярного узору і його окремі ознаки 
(мініатюри) – початок, закінчення, розгалуження, злиття і т.і. [3, с. 67]. 
Отримані таким чином дані – опис типу і взаємного положення 
характерних точок зображення – і складають шаблон, який 
зберігається в пам'яті для подальшого порівняння. 

Порівняння збереженого в пам'яті і знову отриманого шаблону 
ускладнюється тим, що неможливо двічі однаково прикласти палець 
до сканера. При цьому відбувається не тільки зміщення і поворот 
зображення, а й деформація, втрата частини мініатюр. Додайте до 
цього такі проблеми, як порізи, опіки, хвороби – і ви зрозумієте, що 
все це сильно ускладнює завдання математиків, що розробляють 
алгоритми ідентифікації, а також час, необхідний для сканування і 
порівняння одного відбитка в сучасних автономних системах 
ідентифікації по пальцях, становить від 0,1 до 1 секунди. 

Це означає, що при установці чисто дактилоскопічної системи на 
прохідній, через яку проходить понад тисячу осіб, кожен буде чекати 
прийняття рішення про допуск більше хвилини. 
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Проблема швидкості реакції системи вирішується на сьогоднішній 
день таким способом: ідентифікацію, тобто порівняння отриманого 
шаблону з усією базою даних раніше запам’ятованих еталонних 
шаблонів, замінюється верифікацією, тобто порівнянням знову 
отриманого при скануванні відбитка з єдиним зразком. Цей єдиний 
зразок вибирається з бази даних за рахунок того, що користувач 
попередньо ідентифікує себе введенням коду з клавіатури, 
пред'явленням платіжної картки або іншим аналогічним способом. 
Один з оригінальних способів скорочення апаратних витрат і 
скорочення часу ідентифікації полягає в тому, що зразковий шаблон 
зберігається не в пам'яті системи, а в ідентифікаторі, який пред'являє 
користувач, тобто в карті або брелку. Система в цьому випадку 
сканує палець, витягуючи з відбитка поточний шаблон, а зразковий 
шаблон зчитує з ідентифікатора і порівнює їх для прийняття рішення. 

Оскільки, дактилоскопічні системи свідомо не дають гарантії 
правильної ідентифікації, для їх характеристики фахівці ввели два 
дуже важливих параметри: рівень помилкового допуску і рівень 
помилкової відмови. Перший визначає ймовірність допуску до 
захищається стороннього, коли система приймає його за «свого». 
Другий параметр, навпаки, визначає ймовірність того, що людина, 
відбиток якого є в базі даних, не буде допущений (з першого разу – з 
другого або третього він, може бути, і пройде) [4, с. 13]. 

Будучи і так не надто високими, ці два параметри ще до того ж 
сильно пов'язані між собою, так що розробнику системи доводиться 
балансувати між двох крайнощів, вибираючи зовні найбільш 
привабливий варіант. Типові значення першої помилки – від 0,1 % до 
0,001 %, другої помилки – від 1 % до 0,01%. Хоча деякі компанії і 
заявляють рівень обох помилок не гірше 0,0001%, ці дані є 
некоректними, оскільки не існує навіть єдиної об'єктивної методики 
вимірювання помилок. 

Ще один сумний факт. Люди всі різні, і не тільки тому, що мають різні 
відбитки, але і тому, що одні їх мають, а інші – ні! І якщо вхід на фірму 
захищений дактилоскопічним зчитувачем, а у вас з відбитками між погано і 
дуже погано, то як ви потрапите на роботу? Така статистика є (в різних 
джерелах дані трохи відрізняються): близько 5–8 % людей мають «погані» 
з точки зору розпізнавання відбитки, а від 2 до 3 % – не мають їх взагалі 
(різні патології і захворювання шкірного покриву) [5, с. 38, 187]. 

Також варто відзначити, що немає такої системи, яку людина не 
може обдурити. Професор Мацумото і група його студентів в 
Університеті Йокогами – не професіонали в галузі тестування 
біометричних систем, а займаються математичними аспектами 
захисту інформації. Однак, з чисто аматорського ентузіазму 
дослідників вистачило, щоб створити дві дуже ефективні технології 
для виготовлення фальшивих дактилоскопічних відбитків. 
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У першому (тривіальний) методі японці безпосередньо робили 
зліпок з пальця «жертви», для чого використовувався харчовий 
желатин і формувальний пластик, застосовуваний авіа- і судо-
моделісти. Желатинову смужку-відбиток можна непомітно приліпити 
до власного пальця і обдурити комп'ютерну систему доступу навіть в 
присутності охоронця. Ця не хитра технологія спрацювала в 80 
відсотках випадків при тестуванні більш десятка комерційних 
приладів біометричного захисту. 

Проте, ще більш ефективним виявився другий 
(«високотехнологічний») метод, розроблений надихнути від першого 
успіху групою Мацумото. Тут вже не потрібно палець «жертви», а 
обробляється один із залишених ним відбитків (згідно з 
дослідженнями експертів, людина щодня залишає на різних 
предметах в середньому близько 25 виразних «пальців»). Знявши 
відбиток пальця зі скла, дослідники поліпшили його якість за 
допомогою ціан-акрилатного адгезиву (парів супер-клею) і 
сфотографували результат цифровою камерою. Потім контрастність 
знімка була оптимізована за допомогою графічного редактора, після 
чого картинку роздрукували на прозорій плівці. Для виготовлення же 
об'ємного відбитка Мацумото скористався методом фотолітографії: в 
магазині для радіоаматорів студенти купили світлочутливу друковану 
плату-заготовку, спроектували на неї «палець» з плівки і витравили 
відбиток на міді. Ця плата стала формою для желатинового 
«фальшивого пальця», який виявився настільки хороший, що 
обманював практично всі з випробуваних біометричних систем, як з 
оптичними, так і ємкісними сенсорами. 

Після деякого тренування желатиновий зліпок дозволив 
дослідникам-любителям обманювати і більш просунуті системи, 
обладнані «детекторами живого пальця», що реагують на вологість 
або електричний опір. Немає сумніву, що професіоналам в цій галузі 
вдається проробляти набагато більш вражаючі трюки [6]. 

Виходячи з викладеного вище, оцінити надійність системи не 
уявляється можливим. Занадто багато залежить від випадку. 
Звичайно, поки захист недостатньо вдосконалений, і до 100 % її 
надійність явно не дотягує, але в поєднанні з іншими способами 
захисту може дати непоганий ефект. 

Крім біометричних систем, традиційно питання аутентифікації 
користувачів вирішується за допомогою логіна і пароля, пластикових 
карт з вбудованою мікросхемою (але при використанні смарт-карти як 
ідентифікатора неминуче з'являються нові проблеми: якщо для 
фальсифікації облікового запису необхідно якимось чином дізнатися 
пароль, то в даному випадку нічого, крім карти, не потрібно), сканера 
райдужної оболонки ока дає хорошу достовірність, але занадто 
дорогий, до того ж, є шанс його скомпрометувати за допомогою 
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фотографії високої роздільної якості; лазерний сканер дна ока 
надзвичайно складно обдурити, але він комерційно невигідний, а 
технології розпізнавання особи на поточному етапі їх розвитку мають 
недостатньо високу надійність. 

Таким чином, кожен з вищеописаних методів аутентифікації має 
власні переваги і недоліки, і для забезпечення необхідного рівня 
безпеки раціонально їх комбінувати, тобто вводити багатофакторну 
аутентифікацію [7]. 

До кожного технічного рішення треба підходити розумно і 
зважено, особливо якщо це пов'язано з вкладенням грошей і 
забезпеченням безпеки підприємства. 

 
Перелік посилань 

 
1. Двоеносова Г., Двоеносова М. Біометрія як наука, метод та 

спосіб документування. Управление персоналом № 11. 2009 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.top-
personal.ru/issue.html?2039. 

2. Лиса Н. В., Новікова К. Ю., Помулев В. В., Кавац О. О., 
Стовпченко І. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Теорія алгоритмів і математичні основи подання знань» 
2011 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://nmetau.edu.ua/file/teoriya_algoritmov_metodichka.  

3. Прокопович Р. О., Барташук С. С., Коректор О. П. Методика 
дактилоскопічної експертизи. Експертна спеціальність 4.6 
«Дактилоскопічні дослідження» 2014. Лебеденко Ю. І. Біометричні 
системи безпеки, 2012 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://books.google.com.ua/books?isbn=5767923779 

4. Самищенко С. С. Атлас незвичайних папілярних узорів, 2001.  
5. Берд К. Біометрія як вона є [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https: www/kinet.ru/cterra/445/18034.html 
6. Шаханова М. В. Сучасні технології інформаційної безпеки, 2015 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://books.google.com.ua/books?isbn=539218958X 

 
АСПЕКТЫ ДАКТИЛОСКОПИИ В ІНДУСТРИИ 

 
Т. В. Юрчик 

 
Суть биометрических систем безопасности, заключается в 

использовании электронных систем распознавания личности по уникальным 
биологическим признакам и в определении прав доступа этого лица к той или 
иной системе. Биометрия занимается двумя вопросами: получение данных и 
их верификация (идентификация личности) – сравнение только что 
полученных данных с данными, полученными ранее и хранящимися в 
памяти. Идентификация человека по отпечаткам пальцев на сегодняшний 
день – самая распространенная биотехнология. 
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Основа любой биометрической системы контроля доступа – сенсор, 
который «снимает» какие-то физические характеристики человека. Выходной 
сигнал сенсора переводится в цифровую форму, проводится извлечение 
только полезной информации с помощью математических алгоритмов и 
сохранения полученной информации в памяти. 

При идентификации человека производится повторное снятие отпечатка, 
превращение его в шаблон с использованием тех же алгоритмов, что и при 
занесении шаблона в память и сравнение двух полученных шаблонов между 
собой для принятия решения об их идентичности. 

В системах, работающих с отпечатками пальцев, используются два 
основных метода: корреляционный и метод миниатюр. Первый из них 
является достаточно универсальным и может использоваться практически во 
всех биометрических технологиях. Второй является основным методом 
именно в дактилоскопии, но сравнение сохраненного в памяти и вновь 
полученного шаблона осложняется тем, что невозможно дважды одинаково 
приложить палец к сканеру. При этом происходит не только сдвиг и поворот 
рисунков, но и деформация, потеря части миниатюр. 

Проблему сокращения аппаратных расходов можно решить, заменив 
идентификацию, то есть сравнения полученного шаблона со всей базой 
данных ранее воспринятых и сохраненных эталонных шаблонов, 
верификацией, то есть сравнением вновь полученного при сканировании 
отпечатка с единственным образцом. Этот единственный образец 
выбирается из базы данных за счет того, что пользователь предварительно 
идентифицирует себя введением кода с клавиатуры, предъявлением 
платежной карты или другим аналогичным способом. 

Дактилоскопические системы не дают гарантии правильной 
идентификации, на этот счет ввели два очень важных параметра: уровень 
ложного допуска и уровень ложного отказа. Первый определяет вероятность 
допуска к защищаемому стороннего, когда система принимает его за 
«своего». Второй параметр, наоборот, определяет вероятность того, что 
человек, отпечаток которого в базе данных, не будет допущен (с первого 
раза – со второго или третьего он, может быть, и пройдет). 

Еще один печальный факт. Некоторые люди не имеют на пальцах 
папиллярного узора. Такая статистика есть: около 5 – 8% людей имеют 
«плохие» с точки зрения распознавания отпечатки, а от 2 до 3% – не имеют 
их вообще (различные патологии и заболевания кожного покрова). Также 
установлены факты изготовления фальшивых отпечатков. 

Помимо биометрических систем, вопрос аутентификации пользователей 
решается с помощью: 

– логина и пароля; 
– пластиковых карт со встроенной микросхемой (но при использовании 

смарт-карты в качестве идентификатора неизбежно появляются новые проблемы: 
если для фальсификации учетной записи необходимо каким-то образом узнать 
пароль, то в данном случае ничего, кроме карты, не требуется); 

– сканера радужной оболочки глаза (дает хорошую достоверность, но 
чересчур дорог, к тому же, есть шанс его скомпрометировать с помощью 
фотографии высокого разрешения); 

– лазерный сканер дна глаза чрезвычайно сложно обмануть, но он 
коммерчески невыгоден. 
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Каждый из вышеописанных методов аутентификации имеет собственные 
преимущества и недостатки, и для обеспечения необходимого уровня 
безопасности рационально их комбинировать, то есть вводить 
многофакторную аутентификацию. К каждому техническому решению надо 
подходить разумно и взвешенно, особенно если это связано с вложением 
денег и обеспечением безопасности предприятия. 

 
ASPECTS OF SCIENCE OF FINGERPRINTS IN THE INDUSTRY 

 
T. Yurchuk 

 
The essence of biometric security consists in the use of electronic identification 

systems based on unique biological features and in determining the access rights of this 
person to one or another system. Biometrics deals with two issues: data acquisition and 
verification (identification of the personality) – comparison of newly obtained data with 
data obtained earlier and stored in memory. Identification of fingerprints by today is the 
most commonly used biotechnology.  

The basis of any biometric access control system is a sensor that “removes” 
some physical characteristics of a person. The output signal of the sensor is 
translated into a digital form, extracting only useful information using mathematical 
algorithms and preserving the received information in memory. 

When identifying a person, a reprint is taken, transforming it into a template 
using the same algorithms as when inserting the template into memory and 
comparing the two templates obtained with each other to decide on their identity. 

In systems that work with fingerprints are used two main methods: correlation 
and method of miniatures. The first one is rather universal and can be used 
practically all biometric technologies. The second is the main method in 
fingerprinting, but the comparison of the template in memory and the newly 
received template is complicated by the fact that it is impossible to attach the 
finger to the scanner twice equally. In this case, there is not only a shift and 
rotation of the drawings, but also deformation, the loss of part of the miniatures.  

The problem of reduction of hardware expenses can be solved having replaced 
identification that is comparisons of the received template with the database of earlier 
remembered reference templates, verification that is comparisons of the print which is 
again received when scanning with the only sample. This only sample gets out of the 
database because the user identifies previously also make introduction of a code from 
the keyboard, presentation of the payment card or other similar way.  

Dactyloscopic systems do not guarantee the correct identification, on this 
account, introduced two very important parameters: the level of false admission 
and the level of false failure. The first determines the probability of admittance to 
the third party protected when the system accepts it as its own. The second 
parameter, on the contrary, determines the probability that a person whose imprint 
in the database will not be allowed (from the first time, from the second or third 
time, perhaps, a person may be passed). 

And it is one more sad fact... Some people do not have a papillary pattern on 
their fingers. There is a following statistics: about 5-8% of people have “bad” prints 
from the point of view of recognition, and from 2 to 3% do not have them at all in 
general (various pathologies and skin diseases). The facts of making false prints 
are also established. 
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Besides biometric systems, the question of authentication of users is solved 
with the help: 

– login and password; 
– plastic cards with the built-in chip (but when using a smart card as the 

identifier new problems inevitably appear: if there is a need to learn the password 
in some way for falsification of the account, then in this case nothing except the 
card is required); 

– an iris scanner (gives good reliability, but too expensive, moreover, there 
is a chance to compromise it by means of the photo of high resolution); 

– the laser scanner of a bottom of an eye it is extremely difficult to deceive, 
but it is commercially unprofitable. 

Each of the above described methods of authentication has its own 
advantages and disadvantages, and for ensuring necessary level of safety it is 
rational to combine them, that is to implement multiple-factor authentication. It is 
necessary to approach each technical solution reasonably and deliberately, 
especially if it is connected with an investment of money and safety of the 
enterprise. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ 
РИКОШЕТУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОГО СНАРЯДА ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
 
У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти моделювання 

рикошету при проведенні експертного експерименту в умовах обмеженого 
простору (в лабораторних умовах). Проаналізовано методологічні засади 
та передумови створення і вдосконалення відповідної криміналістичної 
техніки. Наведено статистичні результати проведених експертних 
експериментів із різними поверхнями перешкод, що найбільш часто 
зустрічаються при оглядах місць події за фактами використання 
(застосування) вогнепальної зброї або конструктивно схожих із нею 
предметів. Лаконічно сформульовані можливості і переваги використання 
комплексу технічних засобів моделювання та дослідження рикошетування 
вогнепального снаряда при проведенні експертного експерименту. 

Ключові слова: моделювання, рикошетування, вогнепальне, снаряд, 
експертний експеримент. 

 
 

Історія вивчення вогнепальних ушкоджень налічує кілька століть. 
До початку 21-го століття у вивченні судово-медичної балістики 
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(ранової балістики) досягнуто значних результатів: встановлені 
морфологічні ознаки вхідний, вихідний вогнепальних ушкоджень 
залежно від виду зброї, боєприпасів, дистанції пострілу [1], виявлено 
особливості вогнепальних ушкоджень кісткової тканини [2], вивчені 
особливості вогнепальних ушкоджень, утворених при наскрізних 
пострілах у перешкоду [3], сформульовані принципи проведення 
судово-балістичних експериментів [4, с. 125–127] і багато іншого. У 
той же час, питанням утворення ушкоджень при рикошетуванні 
вогнепального снаряду приділялося недостатньо уваги. Аналіз 
доступної нам літератури підтверджує, що до теперішнього часу в 
судово-медичній теорії і практиці відсутні диференційно-діагностичні 
ознаки вогнепальних ушкоджень, що утворюються після рикошету 
кулі. Це, в свою чергу, не дозволяє об’єктивно стверджувати про 
наявність рикошету в кожному конкретному випадку, встановлювати 
кут і дистанцію пострілу, а також «природу» перепони, від якої 
утворився рикошет. Відсутність комплексу критеріїв зазначеного 
різновиду вогнепальних ушкоджень може призвести до діагностичних 
помилок в процесі проведення судово-медичних експертних 
досліджень та судово-балістичних досліджень слідів пострілу. 

Закон України «Про Національну поліцію» регламентує 
застосування вогнепальної зброї працівником поліції для затримання 
осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини (вбивство, терористичний 
акт та ін.). У деяких випадках, вогнепальна зброя може бути 
використана як засіб психологічного впливу на правопорушника 
шляхом здійснення попереджувального пострілу в повітря, в 
результаті якого можна виключити можливість попадання кулі в будь-
яку перешкоду, рикошетування від неї і заподіяння вогнепального 
ушкодження. 

На сучасному етапі розвитку криміналістичної науки і практики 
розроблена методика дослідження кулі, а також перешкоди, від якої 
стався рикошет, що дозволяє встановити обставини події [5]. Однак, 
при певному збігу обставин (наприклад, коли перешкодою є 
невстановлений транспортний засіб, а вогнепальне поранення-
ушкодження виявилося наскрізним), як перешкода, так і куля або її 
фрагменти при фрагментації можуть бути не виявлені і, тим самим, 
не досліджені. У подібній ситуації для встановлення обставин справи 
вирішальне значення матимуть результати саме судової (судових) 
експертизи, висновки якої (про наявність у вогнепальних 
пошкодженнях ознак рикошету кулі) дозволять, в подальшому, 
говорити про ненавмисний злочин і відмежувати його від навмисного, 
що істотно вплине на правові наслідки для працівника поліції або 
цивільної особи. 

Таким чином, кардинальні відмінності в правовій оцінці дій того, 
хто стріляв при встановленні ознак рикошету, на відміну від ситуації, 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63 

 312 

в якій таких ознак не виявлено, в сукупності з відсутністю 
диференційно-діагностичних критеріїв вогнепальних ушкоджень, що 
утворюються після рикошету кулі, є вагомим підтвердженням 
актуальності і практичної значущості обраної теми. 

Сліди рикошету виникають при кутах зустрічі від 0 до 35°, коли 
куля дещо втрачає свою швидкість, а кут відбивання майже дорівнює 
куту зустрічі при зіткненні з поверхнею перепони, яка має значну 
твердість (цегельні стіни, бетон, метал). 

В деяких випадках напрямок пострілу вдається визначити і за 
дотичними пошкодженнями, які можна розглядати як варіант 
рикошету при куті зустрічі кулі з перешкодою близько 0°. При 
дотичному контакті снаряд майже не змінює свого напрямку руху. 

Після рикошету куля продовжує політ за новою траєкторією. 
Траєкторії куль, що рикошетують, дуже різноманітні і не піддаються 
практичному визначенню. Водночас при утворенні рикошету, якщо 
куля при цьому не деформувалась, існують певні закономірності. 

Дальність польоту кулі після рикошету залежить від розміру кута 
відбивання і від значення відхилення її убік від площини початкового 
напрямку польоту. Відхилення траєкторії польоту кулі спостерігається 
завжди убік обертання кулі внаслідок деривації. Гранична дальність 
польоту кулі досягається при малих кутах відбивання і незначного 
відхилення кулі убік обертання, причому ця дальність не набагато 
менше дальності польоту кулі. Однак і при значному відхиленні убік 
куля, що рикошетує, летить на великі відстані. Так, легка гвинтівкова 
куля, в результаті рикошету пролітає до 400 м, важка – ще далі. 

Куля, що рикошетує, майже не втрачає свою швидкість, у зв’язку з 
чим має велику пробивну здатність. Якщо куля після рикошету при 
невеликих кутах відбивання не деформувалася, то її обертальний рух 
може зберігатися. При зустрічі з щільною (твердою) перепоною, як 
правило, утворюється деформація переважно головної (ведучої) 
частини кулі у вигляді більш-менш вираженої плоскої ділянки, на якій 
є сліди ковзання кулі по поверхні перепони. 

Явище рикошету від м’якої перепони значно відрізняється своєю 
складністю. 

При зустрічі з не щільною (м’якою) перепоною під невеликими 
кутами куля заглиблюється в неї, а потім виходить нагору, оскільки 
опір верхнього шару середовища значно менше опору нижнього 
шару. При цьому кут відбивання більше, ніж кут зустрічі. У зв’язку з 
заглибленням у перепону куля втрачає частину своєї кінетичної 
енергії на її подолання й у результаті після рикошету має меншу 
швидкість, ніж до рикошету. Чим легше куля, м’якше середовище і 
менше кут зустрічі, тим менше втрата швидкості кулі. 

При рикошеті кулі від ґрунту верхній шар його руйнується, 
створюючи відкриту борозну. Глибина проникання кулі в перепону тим 
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більше, чим більше кут зустрічі, отже, рикошет від м’якої перепони 
можливий тільки при малих кутах зустрічі. Чим менше твердість 
перепони, тим менше повинен бути кут зустрічі для утворення рикошету. 

Як правило, борозна, що залишається кулею на ґрунті, має (для 
зброї з правими нарізами) певний поворот вправо. При цьому кут 
повороту, зазвичай, не перевищує 45°, але іноді буває і більше. Кут 
повороту збільшується зі збільшенням кута зустрічі. Так, кут повороту 
відсутній при швидкості кулі близько 200 м/с і кутах зустрічі до 10°. 
При кутах зустрічі в межах 10-17° він дорівнює 45°, а при кутах 
зустрічі 25° кут повороту може досягати 90°. 

Необхідно мати на увазі, що, як виняток, можливе відхилення 
борозни убік, зворотній напрямку обертання кулі (уліво для кулі з 
правим обертанням). Це буває в тих випадках, коли куля в момент 
виходу на поверхню ґрунту ударяється по головній частині зверху, 
оскільки на її шляху виявився предмет, твердість якого перевищувала 
твердість навколишнього середовища. 

Рикошет кулі від води виникає при кутах зустрічі 4–12°. При 
менших кутах куля сковзає по воді, а при великих кутах 
заглиблюється у воду і тоне. Практично встановлено, що при 
швидкості кулі менше 200 м/с імовірність рикошету кулі від води 
маловірогідна. Кут повороту в сторону обертання кулі буває частіше 
за все в межах 3–45° (іноді і до 90°). 

Якщо на воді або на ґрунті від однієї кулі послідовно виникає 
декілька рикошетів, то відстань між наступними рикошетами завжди 
менше, ніж між попередніми [9, 10]. 

Рикошетування вогнепального снаряду може походити від різних 
за характером перешкод: бетон, метал, цегла, деревина, вода та ін. 
При рикошетуванні співвідношення кута зустрічі і відбивання кулі 
може бути різним і залежить від форми кулі, її щільності, здатності до 
деформації, швидкості, величини кута зустрічі з перешкодою, міцності 
матеріалу перепони та ін. [5, с. 3–5]. Різні поєднання зазначених 
чинників можуть призводити до «хаотичного» характеру руху кулі і, як 
наслідок, утворення розривів країв в місці вхідного отвору, початкових 
відділів ранового каналу, значних ушкоджень кісток. При виникненні 
ушкоджень внаслідок рикошету вогнепального снаряда може 
спостерігатися часткове «рикошетування» додаткових факторів 
пострілу, однак закономірності виникнення цього ефекту вивчені 
недостатньо [6, с. 237–253]. 

Протягом всього періоду вивчення вогнепальних ушкоджень в 
експериментальних умовах традиційно використовувався такий 
алгоритм дій: зброя, з якої проводиться постріл, встановлюється і 
закріплюється в спеціальному верстаті, а об’єкт влучання 
вогнепального снаряду (тканинна мішень, предмети одягу і ін.) 
фіксовано встановлюються перед кулеуловлювачем. 
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Для створення ефекту рикошетування в експериментальних 
умовах тільки вогнепальної зброї і кулеуловлювача з об’єктом 
потрапляння кулі недостатньо: необхідно у певний спосіб 
розташувати і міцно зафіксувати перепону, від якої планується 
отримання рикошету, на певній відстані від дульного зрізу ствола 
зброї (перед-перепона дистанція), від експериментальної мішені (за-
перепона дистанція) та під певним кутом зустрічі кулі з перепоною. У 
той же час, вказані параметри розташування перепони, як і сама 
перепона повинні бути легко змінювані відповідно до завдань, що 
ставляться перед дослідником. При вивченні доступної літератури 
нами виявлено лише один спосіб експериментального дослідження 
ушкоджень, що виникають в результаті рикошету кулі нарізної зброї. 
Л. М. Бедрін з цією метою робив постріли по поверхні масивних 
каменів, що мають рівну поверхню, від яких і відбувалося 
рикошетування кулі [7]. Однак зазначений спосіб не дає можливість 
вивчити пошкодження, що виникають в результаті рикошету кулі від 
інших, менш щільних об’єктів (полімери, цегла, кахельна плитка і т.п.). 

Метою проведеного нами дослідження є встановлення 
методичних принципів експериментального моделювання 
вогнепальних ушкоджень, що утворюються в результаті рикошету кулі 
нарізної зброї. Загальними завданнями дослідження є створення та 
апробація оригінальної модернізованої установки для моделювання 
рикошету вогнепального снаряда в експериментальних умовах, а 
також розробка методики моделювання рикошету кулі в умовах 
лабораторного експерименту. 

Для вирішення поставлених завдань нами була модернізована 
оригінальна установка для моделювання рикошету вогнепального 
снаряда в експериментальних умовах, яка являє собою зварену 
рамну конструкцію у вигляді паралелепіпеда на колесах, основою якої 
є лист з жорстко закріпленою перпендикулярно основи пластиною, до 
якої за допомогою двох рухомих пристроїв Z-подібної форми 
притискаються різного роду перепони, імітуючи поверхні з місця 
вчинення злочину (рис.1). Зазначена установка (прилад) дозволяє 
використовувати як перешкоди різного роду як об’ємні об’єкти (метал, 
бетонний блок, цегла та ін.), так і об’єкти малої товщини (полімерні, 
композиційні матеріали; кахельна плитка, скло та ін.); забезпечує 
міцну фіксацію перепони на необхідних перед-перепоній і за-
перепоній відстанях, під певним кутом зустрічі кулі з перешкодою, а 
також дає можливість змінювати зазначені умови експерименту у 
процесі його проведення. 

Разом із використанням перерахованих вище матеріалів нами 
було апробовано як перешкоди матеріали на основі полімерів та 
інших композитів, виготовлених за допомогою 3D-принтера і т. ін. 
Знаючи особливості форми, структури (виду, щільності та ін.) 
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матеріалу поверхні при рикошетуванні, але, не маючи його при 
проведенні експертного експерименту, ми пропонуємо як 
альтернативу, виготовлення його за технічними параметрами що 
відповідають реальному матеріалу перепони на місці події за 
допомогою 3D-принтера і т. ін. 

Базова модель вище зазначеної установки, (модернізована нами 
для проведення експертних експериментів) запатентована в 
Національному центрі інтелектуальної власності Республіки Білорусь 
(патент на корисну модель № И 20080805 від 30.10.2008 «Пристрій 
для моделювання рикошету вогнепального снаряду в 
експериментальних умовах» (винахід № А 2008171 від 30.10.2008 
«Пристрій для моделювання рикошету вогнепального снаряду в 
експериментальних умовах»)) [8]. 

З метою перевірки вже існуючих та отримання нових достовірних і 
науково обґрунтованих результатів, як оптимального методу 
емпіричного пізнання досліджуваного явища нами був обраний 
лабораторний експеримент. Дослідження проводилися на базі 
стрілецького тиру Навчально-наукового інституту № 2 Національної 
академії внутрішніх справ. При експертних експериментах 
використовувалась короткоствольна (самозарядна та неавтоматична 
зброя: пістолети-кулемети, пістолети, револьвери 5,6–9,0 мм); 
середньосвольна (АК – різних модифікацій, карабін СКС); довгоствольна 
(СВД) та патрони до неї (рис. 2–6). Але у зазначеній статті наводяться 
результати експериментальної стрільби тільки з короткоствольної 
вогнепальної зброї (пістолет Форт 12, патрони калібру 9×18 (1992, 1996, 
2007 р/в.) (рис. 2–6). Експериментальні постріли робилися з чищеної, 
змащеної зброї, що заряджалася кожен раз одним патроном. Для 
запобігання зсуву ствола в передньому-задньому, висхідному-
низхідному і бічних напрямках зброя міцно фіксувалася в спеціальному 
верстаті. Як перепона для утворення рикошету нами використовувався 
матеріал, що часто зустрічається в об’єктах навколишнього середовища 
(будівлях, спорудах, транспортних засобах і т.п.) – цегла будівельна 
марки М 150, бетон марки М 250, бетон марки М 400, сталь 50Г2. Ці 
перепони мали рівну поверхню, без вм’ятин, тріщин і сколів. Кожна з 
досліджуваних перепон по черзі розташовувалася і міцно фіксувалася в 
вищеописаній установці. Об’єктами дослідження були експериментальні 
мішені у вигляді бязі розміром 50×50 см, а також шкірно-м’язові 
фрагменти (полімерні імітатори, виготовлені за стандартами НАТО для 
навчання військових медиків) розміром від 40×40 см до 75×75 см і т.п. 
(рис.7–11). Предметом дослідження були вхідні кульові вогнепальні 
пошкодження і суміжні з ними ділянки на об’єктах дослідження. Для 
виготовлення експериментальної мішені вищевказані об’єкти 
зміцнювалися помірним натягом на рамці з деревини, яка 
встановлювалася вертикально, в напрямку передбачуваного польоту 
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кулі після рикошету, перед стіною, покритою сосновими дошками, 
розташованими впритул одна до одної. Кут зустрічі кулі з перепоною 
вимірювався за допомогою лазерного покажчика цілі «YHLJHG», 
встановленого на зброї, і кутоміра «DPG». Напрямок променя ЛЦУ 
збігався з напрямком поздовжньої осі каналу ствола зброї. Перед-
перепона і за-перепона дистанції вимірювалися за допомогою лазерного 
вимірювача відстані «BRESSER». Передбачуваний напрямок польоту 
кулі після планованого рикошету в залежності від поставленого 
завдання визначався за допомогою розробленого і запатентованого 
нами лазерно-оптичного візатора «Циклоп-1» (рис. 12) [11] або 
фіксованого на стволі зброї ЛЦУ і дзеркала, розташованого на 
перешкоді в точці прицілювання. З метою дотримання заходів безпеки 
при стрільбі, заряджання і фіксація зброї проводилася з використанням 
індивідуальних засобів захисту – бронежилетів («БЗТ», «ЖЗТ») і каски 
(«СФЕРА»). Після розташування і фіксації експериментальної мішені, 
розташування і фіксації в установці перепони, заряджання і фіксації 
зброї, на спусковий гачок фіксувалася мотузкова петля, кінець якої 
заводився в спеціально обладнане віддалене укриття, з якого 
ініціювався постріл шляхом натягання мотузяної петлі. По кожній з 
вищевказаних перепон проводилося по 3 постріли з перед-перепоних 
відстаней 50 см і 100 см, під кутами 10, 20, 30, 40, 50 – градусів; за-
перепоні відстані становили 30 см, 40 см і 50 см. Експериментальні 
мішені маркувалися відповідно до параметрів серії пострілів. Заліковим 
(використовуваним для подальшого вивчення) вважалося пошкодження 
мішені в результаті рикошету кулі при відсутності руйнування 
перешкоди. Всього у серії кожного з видів зброї проведено 75 пострілів, з 
них 54 – по бязевих мішенях і 21 – по полімерним імітаторам м’язової 
тканини і шкіри (імітація трупного матеріалу). Заліковими визнані  
46 уражень бязевих мішеней і 18 – полімерних імітаторів м’язових тканин 
і шкіри. У 21 незаліковому випадку відбувалося або руйнування 
перепони (при пострілах по цеглині), утворення сліпого або наскрізного 
пошкодження перепони (при пострілах з пористого бетону) без ефекту 
рикошетування з частковою фрагментацією або повним руйнуванням 
снаряду. 

У даний час з метою встановлення диференційно-діагностичних 
критеріїв кульових вогнепальних пошкоджень, що утворилися в 
результаті рикошету, експериментальні мішені піддаються комплексу 
спеціальних методів дослідження. 

Результати проведених досліджень дозволили сформулювати 
попередні проміжні висновки: 

1. Вивчення вогнепальних ушкоджень, що утворилися в 
результаті рикошету кулі, є актуальним і практично значимими, що 
підтверджується кардинальними відмінностями у правовій оцінці дій 
того, хто стріляв при встановленні ознак рикошету, на відміну від 



Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз 

 317

ситуації, в якій таких ознак не виявлено, а також недостатністю 
розробленості диференційно-діагностичних критеріїв даного 
різновиду вогнепальних ушкоджень. 

2. Сконструйована (вдосконалена) і апробована оригінальна 
установка, що дозволяє створювати модель рикошету вогнепального 
снаряда в умовах лабораторного експерименту, а також змінювати 
параметри перешкоди (перепони) у процесі проведення дослідження. 

3. Доведено експериментальним шляхом можливість використання 
(застосування) полімерних композиційних та ін. матеріалів, виготовлених 
за допомогою 3D-принтеру для імітації поверхонь з місць вчинення 
злочинів (з використанням вогнепальної зброї) за умов неможливості 
використання «реальних» зразків поверхонь. 

4. Сформульовано та апробовано методичні рекомендації, щодо 
проведення експериментів з метою отримання вогнепальних 
ушкоджень від дії кулі, що рикошетує при різних обставинах. 

 

 
 

Рис. 1. Прилад моделювання 
рикошетування вогнепального 
снаряду у лабораторних умовах 
(Гусенцов О.О., Артюшин О.А., 

Данилова В.А.) 
 

 
 
 

 
 
 
 

Схема лазерно-оптичного 
моделювання рикошетування 

снаряду 

 
 

Рис. 2. Часткова руйнація 
оболонкових куль при рикошетуванні 
після пострілу під різними кутами. 

 
 

Рис. 3. Суттєва руйнація напів- та 
оболонкових куль при рикошетуванні 
після пострілу під різними кутами. 
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Рис. 4. Руйнація 80% і більше, напів- 
та оболонкових куль при 

рикошетуванні після пострілу під 
різними кутами. 

 
 

Рис. 5. Фрагментація оболонок куль з 
повною руйнацією снаряду у цілому 
при рикошетуванні після пострілу під 

різними кутами. 

 
 

Рис. 6. Види деформації 
(фрагментації) різновидів сталевих 
сердечників, свинцевих куль та 
сорочок при рикошетуванні після 
пострілу під різними кутами. 

 

 
 

Рис. 7. Пошкодження на тканині, 
включно з ефектом «мінус тканини» 

при стрільбі з різних калібрів 
вогнепальної зброї. 

 
 

Рис. 8. Пошкодження на тканині, 
включно з ефектом «мінус тканини» 

при стрільбі з 9 мм. 
короткоствольної самозарядної 
вогнепальної зброї з частковим 

притулом під кутом 50-55 градусів 
(перевищення кута рикошетування). 

 
 

Рис. 9. Пошкодження на тканині, 
включно з ефектом «мінус тканини» 
при стрільбі з 9 мм. не самозарядної 
короткоствольної вогнепальної зброї 

з частковим притулом під кутом  
50-55 градусів (перевищення кута 

рикошетування). 
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Рис. 10. Наскрізне пошкодження 
пластини полімерного матеріалу, 

включно з ефектом «мінус матеріалу» 
при стрільбі з середньої відстані, 9 
мм, короткоствольної вогнепальної 

зброї під кутом 50-55 градусів 
(перевищення кута рикошетування). 

 

 
 

Рис. 11. Наскрізне пошкодження 
пластини полімерного матеріалу, 

включно з ефектом «мінус 
матеріалу» при стрільбі з близької 
відстані, 9 мм, короткоствольної 
вогнепальної зброї під кутом  

50-55 градусів (перевищення кута 
рикошетування). 

А – судово‐балістичний комплекс «Циклоп‐1»; 
Б  –  імітація  склопакету  (2  скла),  із  наскрізними 
пробоїнами;  
В  –  паперова  трубка  вставлена  через  дві 
пробоїни для визначення осі візирування;  
Г – точка лазерного цілепокажчика, яка вказує на 
місце звідки був проведений постріл 

 
Визначення місця проведення пострілу у 

випадку виявлення 
наскрізних пошкоджень у склопакеті 

 
Схема визначення вісі візирування у 

випадку сліпого пошкодження 

   
Рис. 12. Судово-балістичний комплекс лазерно-оптичного візирування 

«Циклоп -1» та схема визначення вісі візирування сліпого пошкодження. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

РИКОШЕТИРОВАНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО СНАРЯДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЭКСПЕРТНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
А. В. Кофанов 

 
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты 

моделирования рикошетирования при проведении экспертного эксперимента 
в условиях ограниченного пространства (в лабораторных условиях). 
Рассмотрены методологические основы и предпосылки создания и 
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совершенствования соответствующей криминалистической техники. 
Приведены статистические результаты проведенных экспертных 
экспериментов с разными поверхностями преград, наиболее часто 
встречаемыми при осмотрах мест происшествия по фактам использования 
(применения) огнестрельного оружия или конструктивно схожих с ним 
предметов. Кратко сформулированы возможности и преимущества 
использования комплекса технических средств.  

История изучения огнестрельных повреждений насчитывает несколько 
столетий. К началу 21-го века в изучении судебно-медицинской баллистики 
достигнуты значительные результаты: установлены морфологические 
признаки входной, выходной огнестрельных ран в зависимости от вида 
оружия, боеприпасов, дистанции выстрела, выявлены особенности 
огнестрельных повреждений костной ткани, изучены особенности 
огнестрельных повреждений, образованных при выстрелах через преграду, 
сформулированы принципы проведения баллистических экспериментов и 
многое другое. В то же время, вопросу образования повреждений при 
рикошете огнестрельного снаряда уделялось крайне мало внимания. Анализ 
доступной нам литературы показывает, что к настоящему времени в судебно-
медицинской науке (теории) и практике отсутствуют дифференциально-
диагностические признаки огнестрельных повреждений, образующихся после 
рикошета пули, что не позволяет объективно утверждать о наличии 
рикошета в каждом конкретном случае, устанавливать угол и дистанцию 
выстрела, а также природу преграды, от которой произошел рикошет. 
Отсутствие комплекса критериев данной разновидности огнестрельных 
повреждений может привести к диагностическим ошибкам в ходе проведения 
судебно-медицинских экспертных исследований. 

Результаты проведенных нами исследований позволили 
сформулировать предварительные промежуточные выводы: 

1. Изучение огнестрельных повреждений, образовавшихся в результате 
рикошета пули, является актуальным и практически значимым. Это 
подтверждается кардинальными отличиями в правовой оценке действий 
стрелявшего при установлении признаков рикошета, в отличие от ситуации, в 
которой таких признаков не обнаружено, а также недостаточностью 
разработки дифференциально-диагностических критериев данного вида 
огнестрельных повреждений. 

2. Усовершенствована и апробирована оригинальная установка, 
позволяющая создавать модель рикошета огнестрельного снаряда в 
условиях лабораторного эксперимента, а также изменять параметры 
препятствия (преграды) в процессе проведения исследования. 

3. Доказано экспериментальным путем, возможность использования 
(применения) полимерных композиционных и др. материалов, изготовленных 
с помощью 3Д-принтера для имитации поверхностей с мест совершения 
преступлений (с использованием огнестрельного оружия) в условиях 
невозможности использования «реальных» образцов поверхностей. 

4. Апробированы сформулированные методические рекомендации по 
проведению экспериментов с целью получения огнестрельных повреждений 
от действия снаряда, который рикошетирует при различных 
обстоятельствах. 
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MODELING RICHOCHET 
OF A FIRE-FIGHTING SHELL WHEN CONDUCTING EXPERT EXPERIMENT 

 
A. Kofanov 

 
The theoretical and practical aspects of ricochet modeling are considered in 

the expert experiment in conditions of limited space (in laboratory conditions). The 
methodological foundations and the prerequisites for the creation and 
improvement of appropriate forensic techniques are considered. The statistical 
results of the expert experiments carried out with different obstacle surfaces, most 
frequently encountered during inspections of the scene of the occurrence of the 
use (use) of firearms or constructively similar items are given. The possibilities and 
advantages of using the following complex of technical means are briefly 
formulated. 

The history of the study of gunshot injuries dates back several centuries. By 
the beginning of the 21st century, significant results have been achieved in 
studying forensic ballistics: morphological signs of the entrance and exit gunshot 
wounds have been established depending on the type of weapons, ammunition, 
the range of the shot, the features of gunshot injuries of bone tissue, the features 
of gunshot injuries formed during shots through the barrier, formulated the 
principles of ballistic experiments and much more. At the same time, very little 
attention has been paid to the issue of damage generation in the ricochet of a 
firearm. An analysis of the literature available to us shows that today there are no 
differential diagnostic signs of gunshot lesions formed after bullet ricochet in 
forensic science and practice, which does not allow to objectively state the 
existence of a bounce in each specific case, to establish the angle and distance of 
the shot, and also, the nature of the obstacle from which the ricochet occurred. 
The absence of a set of criteria for this variety of gunshot injuries can lead to 
diagnostic errors during forensic expert studies. 

The results of our studies allowed us to formulate preliminary interim 
conclusions: 

1. The study of firearms resulting from the ricochets of the bullet is relevant 
and practically significant, as evidenced by the fundamental differences in the 
legal assessment of the actions of the person who shot at the setting of signs of 
ricocheting, in contrast to the situation in which such signs were not detected, as 
well as lack of elaboration of differential diagnostic criteria for this type of firearms. 

2. Designed (improved) and tested original installation, which allows to create 
a model of the rifle of a firearm in the conditions of a laboratory experiment, as 
well as change the parameters of obstacles (barriers) in the process of conducting 
research. 

3. Proven experimentally, the possibility of using (application) of polymeric 
composites, etc. materials made using a 3D printer to simulate surfaces from 
crime scenes (using firearms) in the absence of the use of “real” surface samples. 

4. The formulated methodical recommendations for carrying out experiments 
with the purpose of obtaining firearms from the action of the reciprocating ball in 
different circumstances have been approved. 
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В статтi проаналізовано особливості конструкцій та технічні 

характеристики гідроруйнувачів для знешкодження вибухонебезпечних 
предметів. Розглядаються, як існуючі зразки гідрогармат так і нові 
розробки гідроруйнуючих пристроїв, які ефективно працюють при 
руйнуванні (знешкодженні) вибухових пристроїв, що розташовані у 
важкодоступних місцях або мають збільшені габаритні розміри.  

Ключові слова: вибухонебезпечні предмети, гідроруйнівники, 
спеціальне знаряддя. 

 
 
Необхідність знешкодження вибухових пристроїв та 

вибухонебезпечних предметів, на жаль, продовжує залишатися 
актуальною в усьому світі в зв'язку з частими спробами використання 
цих пристроїв для здійснення терористичних актів і необхідністю 
вирішення все зростаючого обсягу завдань в галузі гуманітарного 
розмінування.  

Гуманітарне розмінування – знешкодження мін та боєприпасів у 
цивільних цілях, яке здійснюється у відповідності з міжнародними 
стандартами ООН International MineActionStandards (IMAS). На 
відміну від військового розмінування, гуманітарне розмінування є 
більш складним завданням, оскільки вимагає повної очистки 
територій від вибухонебезпечних предметів (ВНП) і максимального 
зниження рівня ризиків, як для населення, так і для навколишнього 
середовища та інфраструктури територій. Ефективність і безпека 
гуманітарного розмінування безпосередньо залежить від технологій і 
застосовуваних зразків техніки для пошуку і знешкодження мін та 
інших вибухонебезпечних предметів [ 1]. 

Руйнування вибухонебезпечних предметів на дальності понад 10 
м здійснюється шляхом їх розстрілу з різних видів стрілецької зброї і 
широко застосовується в різних країнах світу. У даній статті ми 
проаналізуємо деякі існуючі і нові розробки гідроруйнівників 
вибухонебезпечних предметів ближнього радіусу дії, в межах до 1 
метра. 

Чутливість до удару багатьох видів вибухових речовин (ВР) 
досить висока, що може призвести до вибуху вибухового пристрою 
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при спробі його знешкодження або знищення з використанням різного 
роду руйнівників. Ймовірність спрацювання (вибуху) вибухового 
пристрою значно зростає при наявності в його складі ініціюючих ВР, 
капсуля-детонатора або електродетонатора, особливо у разі 
переведення останнього з транспортного положення в бойове. У 
зв'язку з цим оптимальними є руйнівники, застосування яких, з одного 
боку, забезпечувало б надійне руйнування вибухонебезпечного 
предмету як виробу, а з іншого боку, зводило б ризик вибуху такого 
виробу до мінімуму, що актуально при виконанні розмінування в 
умовах міської та промислової забудови в мирний час. 

Ефективність впливу різного роду уражаючих елементів, до числа 
яких відносяться високошвидкісний водяний струмінь, куля, 
кумулятивний струмінь, осколки та інші компактні уражаючі елементи, 
визначається як масокінетичними параметрами цих елементів, їх 
формою і матеріалом виготовлення, так і параметрами самого 
вибухонебезпечного предмета [2]. 

До числа визначальних параметрів вибухонебезпечного предмета 
в плані його уразливості відносяться: 

– тип вибухової речовини, його температура і наявність 
домішок; 

– матеріал, товщина і форма корпусу вибухонебезпечного 
предмету; 

– тип детонатора і наявність в його конструкції елементів, що не 
дають можливості вилучити чи знешкодити; 

– наявність предметів маскування, ґрунту або екрануючих 
конструкцій; 

– орієнтування щодо траекторії розлету уражаючих елементів. 
Для деяких ВР чутливість до механічних навантажень сильно 

залежить від температури ВР. Так, при замерзанні динамітів їх 
чутливість до удару і тертя зростає настільки, що будь-які роботи з їх 
використанням заборонені. Для тротилу в широкому діапазоні 
позитивних і негативних температур характерна стабільність 
параметрів чутливості до зовнішніх впливів, швидкості детонації і 
теплоти вибухового перетворення. 

Для конденсованої ВР зосередженої в корпусі, велике значення в 
плані реакції на ініціюючий склад дія з боку уражаючого елемента має 
якісний стан поверхні корпусу, що безпосередньо контактує з ВР. Так, 
зокрема, грубо оброблена металева внутрішня поверхня корпусу 
вибухового пристрою, що безпосередньо контактує з ВР, істотно 
збільшує ймовірність ініціювання вибуху основного заряду при дії 
уражаючого елемента при інших рівних умовах [3]. 

Чутливість однієї і тієї ж ВР залежить від випробуваних раніше 
даним зарядом впливів, що виникають при прострілі кулею, дії 
вибухових і вібраційних навантажень. Зокрема, пороховий 
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сповільнювач у запалах типу УЗРГ-М для ручних гранат після впливу 
ударних навантажень, що виникають при вибуху складів, може 
перетворюватися в детонатор миттєвої дії, викликаючи вибух гранати 
в руках при спробі її штатного застосування. 

Проведеними дослідженнями на різних неостаточно-споряджених 
вибухових пристроях та боєприпасах, споряджених литим тротилом і 
сплавами на основі тротилу, гексогену і алюмінію, показали, що їх 
одноразовий простріл кулями калібру 7,62-мм патрону зразку 1943 р., 
з автомата Калашникова (АКМ) і іншими уражаючими елементами з 
близькими масокінетичними параметрами не призводить вибуховий 
пристрій до вибуху. Повторний простріл може призвести до вибуху, 
причому ймовірність вибуху зростає в геометричній прогресії зі 
збільшенням числа влучень. Зокрема, при пострілі боєприпасів із 
автомата Калашникова (АКМ) ймовірність вибуху наближається до 1 
при 6-7 попаданнях навіть при розкиді точок попадання по проекції 
боєприпасу. Цьому сприяє утворена при попередніх пострілах 
дрібнодисперсна (пилоподібна) високочутлива фракція частинок ВР, 
що покриває зовнішні і внутрішні поверхні корпусу боєприпасу. 

Наявність екранів у вигляді різного роду корпусів може, як 
знижувати ефективність уражаючої дії заряду ВР, так і підвищувати. 
Зокрема, наявність міцного корпусу може призвести до переходу 
збудженого пострілом горіння в детонацію всього заряду ВР, в той 
час як при наявності нетривкого корпусу відбудеться його руйнування 
з розкидом і спалахом невеликої частини ВР без вибуху [4]. 

Дослідження з використанням компактних уражаючих елементів 
та різних типів вибухових пристроїв показали, що їх вибух можливий 
при швидкостях уражаючих елементів понад 900 м/с і масі від 1 г. Із 
зростанням значень масокінетичних параметрів уражаючих елементів 
ймовірність вибуху збільшується. 

Наявність елемента невилучаємості у складі детонатора може 
призвести до його спрацьовування при спробі руйнування ВП. У 
штатних інженерних боєприпасах, вибуховий пристрій забезпечує 
затримку спрацювання капсуля-детонатора після надходження 
сигналу від датчика цілі або елемента невилучаємості в межах до 
200-300 мс. При певній інтенсивності уражаючої дії забезпечуються 
умови, коли час руйнування і початок розльоту частин корпусу 
вибухового пристрою буде менше або дорівнювати часу спрацювання 
детонатора з урахуванням часу уповільнення. В цьому випадку 
відбудеться вибух або одного капсуля-детонатора з проміжним 
детонатором (при наявності міцного корпусу детонатора), або вибух 
буде взагалі неможливий за рахунок руйнування нетривкого корпусу 
детонатора. Зокрема, такі умови можуть бути забезпечені при 
швидкостях уражаючих елементів близько 1000 м/с і масу декілька 
грам, а також при великих швидкостях, але при використанні в цих 
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елементах надщільних матеріалів з достатньо-сильною 
флегматизуючою дією наприклад води. 

Для руйнування ВП на відстані до декількох метрів в Україні і за 
кордоном розроблена велика кількість спеціальних пристроїв 
руйнівної дії. На даний час для руйнування ВП модульних або в 
дерев'яних, пластмасових чи картонних корпусах, що характерно в 
першу чергу для саморобних вибухових пристроїв, часто 
використовуються порохові ствольні гідродинамічні руйнівники. 

Пристрої діють на принципі створення потужного гідравлічного 
струменя, що має швидкість в межах 220-300 м/с і здатний руйнувати 
ВП у відносно неміцних корпусах. Дані пристрої можуть 
застосовуватися як з механізованих установок, так і зі спеціальних 
стійок, які встановлюються на земній поверхні. Один із таких варіантів 
пристрою, розроблений у Великобританії, який має позначення МК-ІІ 
20 мм, являє собою товстостінну алюмінієву трубку, в яку заливають 
перед застосуванням воду і має пороховий набій з 
електроспалахувачем. Маса порожнього пристрою 400 г, з водою – 
540 г (див. рис.1.).  
 

 
 

Рис. 1. Гідродинамічний руйнівник виробництва 
Pimco LTD (Англія). 

 
Пристрій RE70 DAR-RSO (Англія) виконано аналогічним чином і 

відрізняється від попереднього варіанту своїми розмірами. Міцність 
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його корпусу допускає багаторазове використання при масі 
порожнього пристрою 3,0 кг Дальність уражаючої дії не перевищує 
10-15 см (див.рис. 2) виріб у складеному вигляді, (див.рис. 3) виріб у 
розкладеному вигляді, готовий до роботи. 

 

     
 
Рис. 2. Пристрій RE70 DAR-RSO                   Рис. 3. Пристрій RE70 
          у складеному вигляді.                        DAR-RSO у розкладеному 

                       вигляді. 
 

Крім гідродинамічних пристроїв за кордоном розроблено цілий 
ряд пристроїв для бездетонаційного руйнування ВП, функціонування 
яких засноване на метанні свинцевого ударника масою 200 г – 
руйнівник MPD (Великобританія), сталевого ударника з високоміцної 
сталі масою 300 г – руйнівник EG-2 (Швейцарія), кумулятивного 
струменя – заряду ZL-100/01 і DNW HL60 (Австрія). Наведені пристрої 
володіють дальністю дії до декількох метрів і можуть бути використані 
для знешкодження різних ВП, в тому числі і в міцних корпусах. 

У зв'язку з необхідністю розміщення гідродинамічної та ряду 
інших типів руйнівників ВП, що мають деталі з феромагнітних 
матеріалів, у безпосередній близькості від предмета руйнування існує 
ймовірність приведення до спрацьовування детонаторів з магнітним 
датчиком цілі при спробі їх знешкодження таким способом. При 
попаданні гідравлічного струменя або іншого уражуючого елемента в 
проекцію капсуля-детонатора або проміжного детонатора з 
ініціюючою або високобризантною ВР можливе ініціювання їх 
детонації і, відповідно, вибуху основного заряду ВР. Крім того, 
можливе спрацювання вибухових пристроїв з елементами 
невилучаємості.  

У вибухотехнічних підрозділах, як в Україні так і за кордоном, 
розроблено і успішно застосовується на практиці цілий ряд 
гідроруйнівників ВП, ближнього радіусу дії. 

Одними з перших для вирішення завдання знешкодження 
вибухонебезпечних предметів (ВНП) були розроблені і 
застосовуються на даний час гідродинамічні руйнівники багаторазової 
дії фірми «Центуріон» Україна (див.рис. 4). 
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Рис. 4. Гідродинамічний руйнівник виробництва  
ПП «Центуріон» Україна. 

 
Даний гідродинамічний руйнівник багаторазового використання 

призначений для руйнування вибухових пристроїв, які мають товщину 
корпусу до 5 мм з низькою вірогідністю детонації. В основному він 
застосовується для руйнування вибухових пристроїв в захисних 
корпусах, пристрій може споряджатися сталевою кулею.  

Високу ефективність руйнування ВНП з відстані від 0 до 50 см 
переважно без ініціювання детонації їх основного заряду ВР показав 
руйнівник, дія якого заснована на використанні рідинної кумуляції. 
Такий руйнівник також виготовляється самостійно на місці виконання 
робіт по знешкодженню ВНП. Для створення руйнівника 
використовується пластикова пляшка ємністю 0,33-2,25 л або 
поліетиленовий пакет, заряд пластичної ВР типу ПВР-4 (ПВР-5А, 
ПВР-7, ПВР-12) або еластичного типу ВР ЕВР-11 масою 5-35 г і засіб 
підриву типу ЕДП (ЕДП-р) (див. мал. 5). 

Заряд ВР виконується у вигляді лійки, наприклад, шляхом 
рівномірного розміщення ВР по внутрішній поверхні лійкоподібної 
верхньої частини пластикової пляшки. У шийці воронки строго по її осі 
встановлюється капсуль-детонатор, і лійка опускається на дно 
пластикової пляшки чи поліетиленового пакета, заповнених водою (в 
зимових умовах у воду доцільно додавати гліцерин для запобігання її 
замерзання). Воронка розташовується в корпусі таким чином, щоб її 
основу було направлено в бік ВНП. Для збільшення руйнівної дії 
доцільно основу воронки максимально наблизити до стінки корпусу, 
не допускаючи при цьому появи повітряних бульбашок у внутрішній 
порожнині воронки (див.рис. 5). 

Використовуючи дану конструкцію, при вибуху заряду ВР 
утворюється потужний рідинний струмінь, швидкість руху головних 
частин якого може досягати 4000-5000 м/с, що достатньо для 
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руйнування більшості ВНП як конструкцій, в тому числі і в міцних 
корпусах. При цьому вода володіє значною флегматизуючою дією по 
заряду ВР руйнованого ВНП, забезпечуючи його руйнування 
переважно без ініціації детонації. Вплив вибуху метального заряду ВР 
на навколишній простір мінімально за рахунок демпфування ударної 
хвилі і продуктів детонації зовнішніми по відношенню до воронки 
шарами рідини, що заповнює легкоруйнуючий корпус. Висока 
швидкість уражаючого елемента дозволяє розраховувати на 
сприятливий результат при руйнуванні без приведення до 
спрацьовування вибухових пристроїв з елементами невилучаємості. 

Для вирішення завдань, пов’язаних із руйнуванням 
(знешкодженням) вибухонебезпечних предметів в Національної 
академії внутрішніх справ були розроблені та запатентовані вироби, 
які ефективно можливо використовувати відносно вибухонебезпечних 
предметів. 

Один із таких виробів це пристрій для руйнування 
вибухонебезпечних предметів у важкодоступних місцях (патент на 
корисну модель № 110370). Пристрій являє собою корпус трубчастої 
форми, виготовлений із еластичного маломіцного матеріалу, який 
заповнений робочою рідиною (водою, тосолом, соляним розчином 
тощо). Всередині корпусу уздовж його центральної осі розміщується 
подовжений заряд вибухової речовини, в якості якого 
використовується, зокрема, детонуючий шнур [5].  

 

 
 

Рис. 5. Руйнівник  
ВНП на рідинній 

кумуляції 
 

Рис. 6. Схематичне зображення пристрою для 
руйнування вибухонебезпечних предметів у 

важкодоступних місцях. 
 

При підготовці до застосування один із торців оболонки перев'язують 
(затискають) для створення заглушки, з протилежної сторони 
вставляють подовжений заряд вибухової речовини (детонуючий шнур) 
разом із фіксуючими вставками, при цьому вставки в необхідній кількості 
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розподіляють по довжині корпусу таким чином, щоб забезпечити 
розташування заряду уздовж центральної осі. Після цього оболонку 
заповнюють рідиною та перев'язують (затискають) її разом із 
детонуючим шнуром з протилежної торцевої сторони. 

Пристрій у зібраному стані розташовують безпосередньо біля 
вибухонебезпечного предмету таким чином, щоб він був максимально 
наближений до підозрілого вибухонебезпечного предмета, але при 
цьому не торкався його. Далі до детонуючого шнура приєднують 
електродетонатор та інші необхідні засоби ініціювання вибуху і 
приводять його в дію.  

Залежно від розмірів вибухонебезпечного предмета та умов його 
розташування, руйнівний пристрій може бути розміщений відносно нього 
в різних положеннях (навколо, вздовж, за периметром, зигзагоподібно 
тощо) як в горизонтальній, так і в вертикальній площинах (наприклад, у 
випадку знешкодження підозрілих предметів, які мають значні 
вертикальні розміри або ж розташовані у вертикальному положенні, 
підвішені на стіні, дереві тощо (див. рис. 7.). 

 

 
 

Рис. 7. Загальний вигляд пристрою перед використанням. 
 
Під час вибуху детонуючого шнура сила вибухової хвилі діє на рідину, 

яка знаходиться в оболонці. Рідина, в свою чергу, розриває стінки 
оболонки і спрямовується назовні. Створений в результаті вибуху 
потужний струмінь рідини, направлений на підозрілий предмет або 
вибуховий пристрій, руйнує його без приведення в дію основного заряду, 
при цьому мінімально впливаючи на предмети навколишньої обстановки. 

Інший гідроруйнувач, який розроблений науковцями Національної 
академії внутрішніх справ – це гідрокумулятивний пристрій (патент на 
корисну модель № 100015). Пристрій являє собою металевий циліндр, що 
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має на боковій поверхні видовжений по вертикалі секторний отвір, а 
витратними матеріалами для його роботи є стандартні пластикові пляшки 
наповнені водою та споряджені детонуючим шнуром [6]. 

 

 
 

Рис. 8. Схематичне зображення гідрокумулятивного пристрою. 
 

Під час вибуху детонуючого шнура сила вибухової хвилі 
спрямовується на рідину, яка знаходиться в пляшці. Рідина, в свою 
чергу, під час розриву пляшки, акумулюючись в циліндрі, знаходить 
вихід і спрямовується назовні через секторний отвір в боковій 
поверхні циліндра. Створений при цьому потужний струмінь рідини, 
спрямований на підозрілий предмет або вибуховий пристрій, 
призводить до його руйнування, при цьому взагалі не впливаючи на 
предмети навколишньої обстановки. 

 

 
 

Рис. 9. Експериментальний зразок гідрокумулятивного пристрою. 
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Переваги даних пристроїв перед іншими гідроруйнувачами 
полягають у тому, що вони забезпечують: руйнування підозрілих 
предметів у важкодоступних місцях, в тому числі тих, що перебувають 
у підвішеному стані; руйнуючу дію за відсутності осколкового ефекту; 
руйнування вибухонебезпечного предмету не локально, а по всій 
площині поверхні, на яку діє пристрій; відсутність побічного впливу на 
предмети навколишнього середовища; простоту конструкції та 
легкість підготовки до застосування; використання недорогих 
витратних матеріалів для його виготовлення; варіювання власних 
геометричних параметрів та потужності залежно від умов 
застосування та розмірів підозрілого предмета; направлену дію; 
збільшення потужності, як мінімум у двічі, в порівнянні з пристроями 
відкритого типу. 

Особливістю застосування даних пристроїв на практиці є те, що 
дані винаходи можуть бути застосовані: вибухотехнічними 
підрозділами при проведенні спеціальних вибухотехнічних робіт; 
спеціальними підрозділами при проведенні антитерористичних 
операцій або інших спецоперацій; фахівцями-піротехніками 
Державної служби з надзвичайних ситуацій при виконанні покладених 
на них завдань (тушіння локальних пожеж, руйнування завалів, 
знешкодження вибухових зарядів тощо), спецпідрозділами 
правоохоронних органів, військовими саперами та майстрами 
підривниками на кар’єрах. 

Природно, що всі дії по виготовленню і, особливо, застосуванню 
як кустарно виготовлених, так і промислово вироблених руйнівників 
ВНП повинні здійснюватися спочатку під керівництвом досвідчених 
фахівців на спеціалізованих навчально-тренувальних базах з 
використанням макетів та неостаточно споряджених (без 
детонаторів) ВНП різних типів. Тільки після цього можливо 
застосування таких руйнівників на практиці.  

Таким чином, у зв'язку з різноманіттям руйнівників доцільно 
орієнтуватися на використання таких моделей, які, з одного боку, 
забезпечували б надійне руйнування різних типів ВНП (від 
саморобних модульних до інженерних дистанційної установки, 
особливо міцних корпусах) без ініціації детонації їх основного заряду 
ВР, з іншого боку, дозволяли б здійснювати процес руйнування з 
відстаней від нуля до декількох метрів. При цьому необхідно мати на 
увазі, що для спеціаліста-вибухотехніка, незалежно від ступеня 
оснащення його засобами індивідуального захисту, велику небезпеку 
являють вибухові пристрої, забезпечені детонаторами з натяжним 
(разкидним), сейсмічним або оптичним датчиками цілі, а також 
запальники з дистанційним управлінням або з механізмом 
самоліквідації (таймерним механізмом).  
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ГИДРОРАЗРУШИТЕЛИ, КАК СПЕЦИАЛЬНОЕ ОРУДИЕ ДЛЯ 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
Ю. П. Приходько  

 
В статье обусловлена необходимость по обезвреживанию взрывных 

устройств и взрывоопасных предметов с помощью специального 
оборудования, специальными службами и подразделениями, как 
правоохранительных органов так военными специалистами. 
Проанализированы особенности конструкций и технические характеристики 
гидроразрушителей для обезвреживания взрывоопасных предметов. 
Рассматриваются как существующие образцы гидропушек так и новые 
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разработки гидроразрушительных устройств, которые эффективно работают 
при разрушении (обезвреживании) взрывных устройств, расположенных в 
труднодоступных местах или имеют увеличенные габаритные размеры. Как 
пример в статье описаны новые разработки, предложенные учеными 
Национальной академии внутренних дел, которые запатентованы как 
полезная модель и имеют преимущества над существующими разработками. 
Также в статье дается краткая характеристика взрывчатых веществ и их 
свойства при изменении температурного режима окружающей среды и при 
воздействии на них в корпусе и без корпуса. При изучении 
гидроразрушителей особое внимание обращалось на возможности 
безопасного разрушения взрывных устройств в труднодоступных местах. 
Данная статья может быть полезной как для практических работников, так и 
для ученых. Сделанный в статье анализ, побуждает к совершенствованию 
существующих гидроразрушающих технических средств и разработки новых, 
с учетом использования их при расследовании уголовных правонарушений 
совершенных с использованием взрывных устройств. 

 
HYDRO-DESTROYER AS A SPECIAL WEAPON FOR NEUTRALIZATION  

OF EXPLOSIVE SUBJECTS 
 

Yu. Prykhodko 
 

The article stipulates the need to neutralize explosive devices and explosive 
subjects with the help of special equipment, special services and units, both law 
enforcement agencies and military specialists. It is analyzed the peculiarities of the 
structures and technical characteristics of the hydro-destroyer for the destruction 
of explosive subjects. Both existing samples of hydraulic cannons and new 
developments of hydraulic destructive devices are considered, which effectively 
work with the destruction (neutralization) of explosive devices located in hard-to-
reach places or have enlarged overall dimensions. As an example, the article 
describes the new developments proposed by the scientists at the National 
Academy of Internal Affairs, which are patented as a useful model and have 
advantages over existing developments. The article also gives a brief description 
of explosives and their properties when the temperature of the environment 
changes and when exposed to them in the body and without the body. In the study 
of hydraulic destructors, special attention was paid to the possibility of safe 
destruction of explosive devices in hard-to-reach places. This article can be useful 
for both practitioners and scientists. The analysis made in the article encourages 
the improvement of existing hydro-destroyer technical means and the 
development of new ones, taking into account their use in the investigation of 
criminal offenses committed with the use of explosive devices. 
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Київський науково-дослідний інститут судових експертиз  
Міністерства юстиції України 

 
ЩОДО ВАЖЛИВОСТІ ЕТАПУ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
КОНФОРМНИХ СЛІДІВ НА ДЕТАЛЯХ МЕХАНІЧНИХ СУВАЛЬДНИХ 

ЗАМКІВ 
 

У статті на підставі узагальнення експертної практики з 
трасологічного дослідження замків, на прикладі декількох досліджень 
сувальдних замків, наведено перелік ознак, які утворюються при їх 
відкриванні штатними або підборними ключами та їх експертної оцінки. За 
результатами аналізу надані рекомендації щодо експертного підходу до 
комплексної оцінки ознак на деталях сувальдних механізмів замків. 

Ключові слова: замки, ключі, сувальди, конформні, сліди. 
 

 
З давніх часів питання захисту майна, цінних паперів, інформації, 

взагалі власності займали кращі уми людства і не кращі теж. Майже у 
всі часи, з появою людини розумної, було що замикати і розкривати. 
Впродовж віків замкові механізми шкатулок з секретом і сейфів 
постійно удосконалювалися. Одночасно удосконалювалися й 
зломщики. Багато в чому прогрес у області охоронних систем 
зобов'язаний саме їм. 

З огляду на несприятливі економічні умови, зокрема на 
загальносвітову економічну кризу, яка сприяє погіршенню 
криміногенної ситуації, за останні роки збільшилась кількість тієї 
категорії злочинів, скоєння яких пов’язане з кримінальним зламом та 
відкриттям замків. Про це свідчить кримінальна статистика. При 
розслідуванні таких злочинів велику роль відіграє експертиза замків. 

Нині на споживчому ринку, як України так і інших країн, наявна 
велика кількість замків, які, виходячи з основного призначення даних 
механізмів, повинні перешкоджати, а краще – робити неможливим, 
несанкціоноване проникнення у приміщення. Дані замки, різних моделей 
та модифікацій, мають різні захисні властивості. З огляду на те, що 
споживач у своїй більшості, при покупці та встановленні замків, не 
володіє достовірною інформацією про дійсні їх характеристики та 
запобіжні технічні можливості, а частіш за все «купується» на красивий 
зовнішній вигляд та, бажано, низьку ціну, що в подальшому призводить 
до досить сумних наслідків. Дані замкові пристрої, – що здебільшого 
придбані та встановлені під тиском умовлянь продавців, які часто і самі 
не мають уяви про те, що конкретно вони пропонують, – за своїми 
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критеріям зовсім не відповідають своєму призначенню. І часто-густо, з 
моменту встановлення такого замка (нерідко у так звані броньовані 
двері), у громадян починаються проблеми. Тому що красивий замок «з 
великою кількістю секретів», встановлений у броньовані двері, наводить 
злочинців на думку, що саме за цими дверима є, що брати. 

А так як злочинці теж йдуть, так би мовити «у ногу з часом» вони 
досить вміло та успішно використовують досягнення науково-
технічного прогресу для досягнення своєї мети. 

Виходячи з експертної статистки, найбільш часто судовим 
експертам-трасологам доводиться досліджувати замки на предмет їх 
зламу та відкриття. При проведенні досліджень замків експерти 
повинні знайти відповіді на такі зокрема питання, як: 

– чи відмикався наданий на дослідження замок стороннім 
предметом, підібраними ключами або їх копіями; 

чи було зламано замок; 
– якщо було зламано, то чи привело це до його відмикання; 
– якщо замок було зламано, то яким саме способом та за 

допомогою якого пристрою; 
– якщо замок було зламано, але це не призвело до його 

відмикання, то чи не мав місце факт фальсифікації зламу; та багато 
інших питань. 

Найбільш повні дослідження та методичні розробки у цьому 
напрямку у свій час проводились фахівцями у 1969 (1), 1998 (2) та 
2007 роках (науково-пошукові роботи з «Судово-трасологічного 
дослідження сучасних замків» та «Встановлення фактів пошкодження 
замків з метою фальсифікації їх відкривання та зломів» виконані в 
КНДІСЕ). Результатом вказаних досліджень були досить повні за 
змістом посібники та науковий звіт, які знайомили з методикою 
трасологічної експертизи механічних замків та давали уявлення про 
конструкцію й моделі механічних запираючих пристроїв, про способи 
зламу та відкривання замків сторонніми предметами, підібраними та 
підробленими ключами, відмичками, у тому числі – досить новими. У 
роботі колективу авторів під головуванням Бергера В. Є. також є опис 
моделей механічних запираючих пристроїв з аналізом їх вад. 

Асортимент замків, зокрема тих, які ставляться у двері, значно 
розширився: з’явились нові види, моделі та нові модифікації замків, 
такі як електричні, електромагнітні, кодові та касетні, крім того, 
розроблені також і нові види їх зламу та відкривання, й удосконалені 
вже відомі способи. Названі обставини вказують на те, що завдання, 
які ставляться перед експертами стали значно складнішими. 

В процесі проведення подібних досліджень експертам доводиться 
стикатися з великою кількістю складностей, що іноді не дозволяє 
проводити данні експертизи у стислі строки, як це потрібно слідству. Що, 
в свою чергу, ускладнює та затягує проведення розслідування злочину. 
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У той же час, при проведенні експертних судово-трасологічних 
досліджень замків на предмет їх зламу та відкриття найбільш 
складними та важливими для вирішення питаннями є такі, як: 

– чи відкривався замок за допомогою сторонніх предметів, 
зокрема, підібраних ключів; 

– чи не мав місце факт імітації (фальсифікації) зламу (особливо 
у випадках, коли замок було зламано, але це не призвело до його 
відмикання). 

Це те з чим експерти стикаються повсякчасно. І питання 
дослідження нових видів замків, методики їх дослідження та 
встановлення нових способів зламу і відкривання є на даному етапі 
розвитку трасології одним з загальніших за своєю значущістю. Досить 
важливим є також питання, щодо визначення характерного комплексу 
ознак та слідів, за якими можна встановити яким саме, з нових, 
способом та пристроєм було учинено злам чи відкривання замку. 

Питання кваліфікації та виявлення факту злому (з відкриванням 
замка, як завершеною дією) або інсценування злому замків є суттєвими і 
не рідко виникають в процесі проведення експертиз. Здебільшого 
висновки до яких приходить експерт в результаті своїх досліджень, 
спираються на наявні сліди, що є на досліджуваних об’єктах та на 
особистий досвід, який дозволяє (або не дозволяє) їх вірно оцінювати. 
При цьому, значну роль відіграє можливість встановлення експертом 
механізму їх слідоутворення, а це в свою чергу залежить від багатьох 
факторів, у тому числі, і від класифікаційних ознак досліджуваних замків. 
Зокрема від: способу кріплення замку до об’єкту (постійні, ті що 
знімаються, врізні, накладні, навісні), його призначення (дверні, меблеві, 
спеціальні) та будови механізму. 

Огляд та дослідження слідів сторонніх предметів (зокрема, 
сторонніх ключів) – є одним з найскладніших випадків досліджень, які 
потребують від особи, яка їх виконує, знання основних способів 
зламу, які використовуються злочинцями; обізнаності про сліди, що 
залишаються при зломі за допомогою того чи іншого інструменту; 
вміння фіксувати ці сліди, та нарешті, вміння оцінювати сліди. 

Одним з найважливіших моментів у проведенні таких експертиз є 
вміння експерта диференціювати матеріальні сліди, які є на деталях 
досліджуваного замка для визначення та відокремлення таких, що є 
експлуатаційними, від слідів, які б могли бути утворені в результаті 
його відкривання за допомогою підібраного ключа, ключа-копії, або 
інших сторонніх предметів. 

Не аналізуючи всіх проблем дослідження замків на предмет їх 
зламу, можна окремо зупинитися на дослідженні найбільш 
розповсюджених у побуті сувальдних замків. 

При дослідженні замків вказаної групи на предмет їх зламу складності 
здебільшого виникають у зв’язку із тим, що для їх відкривання нерідко 
використовують підборні ключі, або ключі-копії, які здебільшого мають 
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профілі борідок аналогічні профілю ключів-оригіналів. У зв’язку із цією 
обставиною нерідко сліди, залишені робочими поверхнями підборного 
ключа або ключа-копії нівелюються за рахунок слідів утворених ключами-
оригіналами. У цьому випадку значущу роль у експертному дослідженні 
замків відіграє аналітичне оцінювання сукупності ознак та слідів, яке 
впливає на визначення та кваліфікацію дій, які були здійснені з об’єктами. 
Тобто, визначення того, що саме сталося на місці події: «істинний» злом; 
його спроба; чи фальсифікація злому. 

Як відомо сліди злому – це в переважній більшості випадків сліди 
механічної дії й рельєф слідів на двох контактуючих поверхнях 
конформен, тобто виступаючі елементи на одній частці відповідають 
поглибленням на іншій частці. В зв’язку із чим, при встановленні 
відповідності рельєфів в слідах на поверхнях внутрішніх деталей 
сувальдних замків, значущу роль відіграє дослідження робочих 
контактуючих поверхонь ключів-оригіналів та співставлення їх зі слідами 
на сувальдах та інших деталях замків, які входять в межі зони дії борідок й 
не рідко оцінюються під час дослідження, як «експлуатаційні» сліди. 

Нажаль, як показує практика судово-трасологічних досліджень та 
статистика повторних експертиз, – експерти нерідко нехтують 
зазначеним порівняльним дослідженням, апріорі вважаючи, що всі 
сліди, які є на деталях механізму замків й входять у межи дії робочих 
поверхонь ключів є «експлуатаційними» і не підлягають дослідженню. 
Вказаний факт нерідко призводить до хибних висновків за рахунок не 
повноти проведеного дослідження. 

Так, на прикладах судово-експертної практики, хотілося б вказати 
на важливість етапу порівняльного дослідження та співставленням 
робочих поверхонь ключів зі слідами на деталях сувальдних замків, 
для вирішення питання про можливість утворення тих чи інших слідів 
на сувальдах замків. 

Наприклад, при дослідженні накладного сувальдного замку від 
банківської комірки (чарунки), на його сувальдах була встановлена 
наявність великої кількості слідів, які мають вигляд експлуатаційних, 
тобто знаходяться в межах можливої дії борідок ключа-оригінала. 
Однак, при мікроскопічному дослідженні наданих ключів-оригіналів 
від даного замка, встановлено, що робочі поверхні ключів мають 
значний експлуатаційний знос, їх поверхні значно згладжені та мають 
індивідуальний рельєф. (Ілюстрації 1-3).  

В процесі ж порівняльного дослідження при співставленні виявлених 
дугоподібних концентричних потертостей на внутрішній поверхні коробу 
замка, біля направляючої штифту (група слідів) з борідками майстер-
ключа (ключ № 1), експертом було виявлено, що радіус заокруглення 
потертості близький до форми та розмірів відповідних робочих поверхонь 
борідок ключа, однак, при штатному використанні досліджуваного замка, 
борідка даного ключа не контактує із проміжною пластиною, оскільки, на 
0,5 мм не дістає до її поверхні, що обумовлено довжиною наявної 
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направляючого штифту, глибиною отвору у стрижні наданого ключа та 
його значним зносом (зтиранням), а на торцевих контактних площинах 
наданого майстер-ключа (ключ № 1), – відсутні які-небудь виступи, що 
могли б утворити вказані потертості. Виходячи з викладеного, вказана 
потертість та подряпини зі свіжим металевим виблиском не могла бути 
утворена в результаті дії штатного майстер-ключа в процесі закривання та 
відкривання замка. (Ілюстрація 4). 

 

  
 

Рис. 1. 
 

  
 

Рис. 2.     Рис. 3. 
Рис. 1-3. Детальний вигляд рельєфу нижніх торцевих поверхонь борідок 

майстер-ключа № 1. 
 

 
 

Рис. 4.  Детальний вигляд співставлення потертостей на внутрішній стороні 
корпусу замка з профілем борідок майстер-ключа. 
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Аналогічна картина була встановлена при порівнянні та 
співставленні вказаної потертості (група слідів № 12) на сувальді № 
4. Де наявні сліди виходять за межі дії однієї з борідок ключів 
користувача, а саме – тієї, яка діє на цю частину сувальди, при 
штатному відкриванні та закриванні досліджуваного замка. Сліди 
ковзання (подряпини) виходять за межи дії борідок ключа та мають 
іншу форму, яка не відповідає конфігурації борідок ключа й не могла 
бути утворена його контактними поверхнями. Тобто, вказані 
пошкодження (група слідів) не відповідають конфігурації борідки 
штатного ключа-користувача й не могли бути утворені в результаті дії 
її робочих деталей. (Ілюстрації 5, 6). 
 

  
 

Рис. 5.      Рис. 6. 
Рис. 5, 6. Співставлення пошкоджень на сувальді № 4 з борідками ключів 
користувача №№ 2, 3 (відповідно), діючими на цю ділянку сувальди № 4. 

 
При подальшому порівнянні та співставленні слідів на деталях 

сувальдного механізму досліджуваного замка із борідками наданих 
ключів було встановлено, що інші потертості (крім частини слідів на 
проміжній планці – група слідів № 5, та частини слідів на тильній 
стороні коробу замка біля направляючої стійки – групи №11) на 
деталях замка збігаються за формою та розмірами з відповідними 
елементами борідок ключів. При співставленні дугоподібної 
концентричної потертості на проміжній планці (група слідів № 5) з 
борідками ключів користувача №№ 2, 3, виявлено, що радіус 
заокруглення потертості збігається за формою та розмірами з 
відповідними робочими поверхнями борідок ключів, однак, при 
штатному використанні досліджуваного замка, борідки даних ключів 
не контактують із проміжною пластиною, оскільки, на 0,3 мм не 
дістають до її поверхні, що обумовлено довжиною наявної 
направляючого штифту та глибиною отвору у стрижні наданих ключів, 
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а на торцевих контактних площинах ключів користувача (ключі №№ 2, 
3), наданих на дослідження, – відсутні які-небудь виступи, що могли б 
утворити вказані потертості (Рис. 7, 8). 
 

     
 

Рис. 7.       Рис. 8. 
Рис. 7, 8. Співставлення групи пошкоджень № 12 на проміжній планці з 

борідками ключів користувача №№ 2, 3 (відповідно), діючими на цю ділянку 
сувальди № 4. 

 
Таким чином, виходячи з викладеного, при даному порівняльному 

досліджені, було встановлено вказані потертості не могли бути утворені в 
результаті постійної дії штатного ключа (штатних ключів) в процесі 
закривання та відкривання замка, а є наслідком дії стороннього предмету 
(сторонніх ключів). У той же час, при проведенні первинної експертизи за 
цими об’єктами експертом було проігноровано даний етап дослідження 
замка, що призвело до хибного висновку про те, що досліджуваний замок 
не відкривався сторонніми предметами. 

У іншому випадку, при проведенні трасологічної експертизи 
сувальдного замка від сейфу, яким користувалась одна людина 
(підозрюваний) і з якого зникли матеріальні цінності, крім штатного 
ключа, на дослідження були надані також 11 ключів, які знаходились 
в користуванні у інших співробітників установи. 

В процесі дослідження деталей механізму сейфового замка також 
була встановлена наявність значних пошкоджень (потертостей) на його 
сувальдах, при цьому, на деталях замка були відсутні які-небудь сліди дії 
сторонніх предметів типу відмичок та інших. Тож сліди, які були наявні на 
сувальда даного замка можна було визначити, як звичайні експлуатаційні 
потертості, що нерідко й робиться деякими експертами за рахунок або їх 
недостатнього досвіду, або небажання проводити більш детальніші 
дослідження й призводить до хибних висновків. 

У той же час, в процесі проведення даного експертного 
дослідження, на етапі порівняння слідів на деталях сувальдного 
механізму та корпусу з кришкою досліджуваного замка із борідкою 
ключа-оригінала експертом було встановлено, що потертості на 
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деталях замка лише частково збігаються за формою та розмірами з 
відповідними елементами борідки ключа. Однак, при цьому, було 
також встановлено, що на декількох сувальдах (№№ 2, 4 та 5) 
експлуатаційні потертості виходять за межі дії робочих елементів 
ключа-оригінала. (Ілюстрації 9-11). Вказані ознаки свідчили про те, що 
даний замок від сейфу відкривався та закривався (неодноразово, 
судячи з інтенсивності потертостей) не лише штатним ключем № 1, а 
й іншим ключем (іншими ключами) зі схожим профілем борідки. 

 

 
 

Рис. 9. Співставлення робочого елементу борідки ключа із експлуатаційними 
потертостями на сувальді № 2 замка. 

 

 
 

Рис. 10. Співставлення робочого елементу борідки ключа № 1 із 
експлуатаційними потертостями на сувальді № 4 замка. 
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Рис. 11. Співставлення робочого елементу борідки ключа № 1  
із експлуатаційними потертостями на сувальді № 5 замка. 

 

Виявлені при співставленні ознаки слідів, на деталях замка 
надали підстав для висновку про те, що даний замок неодноразово 
відкривався та закривався за допомогою стороннього предмету 
(сторонніх предметів), а саме підібраного, або підробленого ключа. 

В процесі подальшого дослідження було проведено порівняння 
слідів на деталях сувальдного механізму та корпусу з кришкою замка 
із борідками інших ключів, які були надані на дослідження й борідки 
яких найбільш наближені до борідки штатного ключа за своїми 
розмірними характеристиками та профілем. В результаті було 
встановлено, що потертості, які виходять за межі дії штатного ключа, 
на деталях даного замка, збігаються за формою та розмірами з 
відповідними елементами борідок ще трьох ключів. (Ілюстраціях  
12-14 на яких у якості зразка на наведені співставлення борідок трьох 
інших ключів зі слідами на сувальді № 2 досліджуваного замка). 

 

 
 

Рис. 12. Співставлення робочого елементу борідки ключа № 2 із 
експлуатаційними потертостями на сувальді № 2 замка № 1. 
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Рис. 13. Співставлення робочого елементу борідки ключа № 3 із 
експлуатаційними потертостями на сувальді № 2 замка № 1. 

 

 
 

Рис. 14. Співставлення робочого елементу борідки ключа № 4 із 
експлуатаційними потертостями на сувальді № 2 замка № 1. 

 
Крім того (після проведення етапу співставлення наявних на 

сувальдах замка слідів із робочими поверхнями наданих ключів), 
було встановлено, що всі три ключі (які перевірялися почергово) 
вільно переводять ригелі замка у положення «зачинено» та 
«відчинено». 
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Виявлені обставини вказували на те, що досліджуваний замок від 
сейфу неодноразово відкривався та закривався за допомогою як 
штатного ключа, так й за допомогою вказаних трьох ключів. Вказане 
дозволило уникнути експерту хибного висновку й надало слідству 
додаткову інформацію. 

Таким чином, виходячи з вищевикладеного необхідно зазначити, 
що експерт-трасолог при дослідженні замків, незалежно від їх 
конструкції, повинен враховувати всі фактори утворення слідів на 
деталях замків, спираючись на методичні рекомендації та на свій 
досвід. Також, хотілося б зазначити, що написання даної статті було 
викликано здебільшого узагальненням судово-експертної практики з 
дослідження замків та не завжди коректним підходом деяких 
експертів до виконання даного виду досліджень. Тому що, як часто 
можна помітити при проведенні повторних експертиз за подібними 
об’єктами, експерти в силу різних причин ігнорують такий етап 
дослідження замків, як співставлення та порівняння конформних 
слідів на деталях замка із слідоутворюючими робочими поверхнями 
ключів, що є неповнотою досліджень та здебільшого призводить до 
хибних висновків. 

В процесі проведення судово-трасологічної експертизи замків та 
інших запираючих пристроїв експертам необхідно підходити до цих 
досліджень не за формальними критеріями, не ігноруючи жодного 
етапу дослідження й оцінюючи наявні сліди у комплексі із 
урахуванням механізмів їх утворення. Вказане сприятиме 
підвищенню обгрунтованості та достовірності експертних висновків, 
що надаються. 

Також хотілося б зазначити, що розвиток науки та техніки 
обумовлює розробку нових видів замикаючих пристроїв, та може 
спричинити появу нових методів та пристроїв їх зламу. А це, в свою 
чергу, потребує продовження науково-дослідних робіт у напрямку 
дослідження, як нових видів замків, так і нових способів їх 
кримінального злому, або його імітації (фальсифікації), метою яких є 
наступні уточнення та доповнення існуючої методики дослідження 
замків. 
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О ВАЖНОСТИ ЭТАПА СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОНФОРМНЫХ СЛЕДОВ НА ДЕТАЛЯХ МЕХАНИЧЕСКИХ СУВАЛЬДНЫХ 

ЗАМКОВ 
 

Р. В. Якименко 
 

В статье на основе обобщения экспертной практики по судебно-
трассологическому исследованию замков, на примере исследования 
сувальдных замков, приводятся признаки, которые отображаются в 
следах на деталях замков при открывании их родными и подборными 
ключами. На примерах нескольких экспертных исследований из 
практики описан этап сравнительного исследования при сопоставлении 
конформных следов на составляющих деталях замков (сувальдах) с 
рабочими поверхностями бородок ключей. В качестве примеров 
приведен перечень признаков и следов, которые образовываются на 
поверхностях деталей замков, в процессе их открывания и штатными и 
подборными ключами. Обозначена важность данного этапа 
исследования сувальдных замков на предмет их вскрытия. Приведены 
описания и иллюстрации сопоставления выявленных следов со 
штатными и подборными ключами, которыми производилось вскрытие 
исследуемых замков. Так же в статье описывается алгоритм проведения 
подобных исследований и подход к комплексной оценке, как самих 
следов на деталях сувальдного механизма замка, так и штатных 
ключей, которыми были образованы эксплуатационные следы на 
деталях замков. Обосновывается необходимость проведения этапа 
сравнительного исследования, определения механизма образования 
следов и определены необходимые и достаточные комплексы признаков 
вскрытия сувальдного замка подборным ключом. Обозначена 
возможность установления конкретного нештатного ключа, которым 
открывался исследуемый замок. 

По результатам анализа даны рекомендации относительно комплексного 
экспертного подхода к оценке признаков, которые отобразились в следах, 
выявленных на объектах исследования. 

 
 

ON THE IMPORTANCE OF THE STAGE OF COMPARATIVE STUDY OF 
CONFORMAL TRACES ON THE DETAILS OF MECHANICAL LEVER LOCKS  

 
R. Yakymenko 

 
In the article on the basis of the generalization of expert practice in forensic 

lever locks research, on the example of research of lever locks, the signs are 
shown, which are reflected in the tracks on the details of the locks when opened 
by their native and selected keys. On the examples of several expert researches 
on practice, the stage of comparative research is described when comparing 
conformal traces to component parts of locks (lever tumblers) with working 
surfaces of the key beards. As examples, a list of signs and traces that are formed 
on the surfaces of the details of locks, in the process of opening them and native 
and selected keys. It is indicated the significance of this stage of study of lever 
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locks for the purpose of their disclosure. The descriptions and illustrations of 
comparison of the detected traces with native and selected keys, which were used 
to open the locks investigated are given. Similarly, the article describes the 
algorithm of conducting similar studies and the approach to integrated 
assessment, as the traces themselves on the details of the lock mechanism, and 
the native keys, which created the operational traces on the details of the locks. 
The necessity of carrying out the stage of comparative research, determination of 
the mechanism of formation of traces and the necessary and sufficient complexes 
of signs of disclosing a lever lock with a selection key are determined. It is 
indicated the possibility of establishing a specific non-native key, which opened 
the investigated lock. 

According to the results of the analysis, the recommendations for a 
comprehensive expert approach to the assessment of the characteristics that are 
reflected in the traces revealed in the research objects. 

 
 
УДК 343.98 
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заведующий отделом 
 

Киевский научно-исследовательский институт судебных 
экспертиз Министерства юстиции Украины 

 
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ СМЕШАННЫЕ ОПИОИДЫ И НОВЫЙ 

АНАЛОГ ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ 
(ПРЕГАБАЛИН (PGB)) 

 
«… Наука не есть нечто очевидное; не является она и "фабрикой 

фактов», производящей комплексные данные. Наука есть 
систематический подход к знаниям о материальном мире, развивающийся 
посредством исключения того, что не является истинным». 

(Ти Л. Гвидотти, Наука дает свидетельские показания). 
Ключевые слова: опиоиды, налбуфин, налоксон, прегабалин, 

хроматография в тонком слое сорбента, спектрофотометрия, хромато-
масс-спектрометрия. 

 
 
Отличительной чертой современного оборота наркотиков 

является расширение их ассортимента, поскольку появляются 
многочисленные легальные лекарственные средства (опиоиды, 
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опиоидные анальгетики), обладающие побочными действиями 
(наркотическим, психотропным) при использовании в больших дозах. 
Кроме того, увеличивается их количество в виде нелегального 
оборота. 

Опиоиды представляют собой класс препаратов разнообразной 
химической структуры. Под опиоидными анальгетиками, обычно 
понимают все естественные и полусинтетические производные 
алкалоидов, а также синтетические препараты, имитирующие 
действие морфина.  

К числу опиоидов относятся естественные и синтетические 
опиоиды:  

- агонисты – лек. средство, имеющее сродство к клеточным 
рецепторам и стимулирующие физиологическую их активность 
(морфин, героин, гидроморфон, оксиморфон, метадон, меперидин, 
фентанил, алфентанил, суфентанил, ремифентанил, леворфанол, 
оксикодон и др.); 

- антагонисты – агенты снимающие или ослабляющие 
фармакологическое действие другого агента (налоксон, налтрексон, 
налмефен и др.). 

- смешанные агонисты–антагонисты – налбуфин, налорфин, 
бупренорфин, буторфанол, пентазоцин и др.); 

По химическому строению опиоиды относятся к фенантренам – 
фенантренами или 4,5α-эпоксиморфинанами называют группу 
природных и полусинтетических опиоидов (опиатов), близких по 
структуре к морфину[11, 12]. Важнейшими структурными элементами 
морфина и других фенантреновых опиоидов являются 
ароматическое кольцо A и пиперидиновое кольцо D[9].  

В последнее время все чаще стали 
появляться случаи немедицинского 
использования лекарственных 
препаратов таких опиоидов, как 
налбуфин, налоксон, а также и 
прегабалина.  

Налбуфин (Nalbuphine) – Синонимы. 
Azerty; Bufigen; Bufilem; Intapan; Nalbu; 
Nubain.  

C21H27NO4=357.4; (5α,6α)-17-(Cyclo-
butylmethyl)-4,5–epoxymorphinan–3,6,14–triol. 

Nalbuphine Hydrochloride Synonym. EN-2234A . 
C21H27NO4,HCl=393.9 

По химической структуре налбуфин (рис.1) близок к морфину (рис.2), 
однако характерной особенностью молекулы налбуфина является 
наличие вместо метильной группы (-СНз) при атоме азота 
метилциклобутильного радикала.  
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Рис.1. Налбуфин Рис.2. Морфин 
 
Фармакологическое действие: Налбуфин является 

полусинтетическим смешанным опиоидным агонист-антагонистом, 
близким по своей химической структуре оксиморфону и налоксону. 
Биологическое действие оказывает только 10% препарата. При в/м 
введении налбуфин вызывает обезболивание, вполне сравнимое с 
действием морфина (соотношение действия 1:1). При повышении дозы 
сверх 0,45 мг/кг обезболивающее действие не усиливается, угнетение 
дыхания не усугубляется. Пик концентрации в плазме наблюдается через 
30 мин – 1 часов после внутримышечного введения. Время наступления 
обезболивания и его продолжительность такие же, как и у морфина. 
Время полувыведения налбуфина 3-6 часов. Метаболизируется в печени, 
основным продуктом метаболизма является неактивный глюкуронид. 
Метаболиты выделяются с желчью в кишечник. С мочой выделяется в 
незначительных количествах. 

Налбуфин нарушает межнейрональную передачу болевых импульсов 
на различных уровнях ЦНС. Воздействуя на высшие отделы головного 
мозга, изменяет эмоциональную окраску боли. Тормозит условные 
рефлексы, оказывает седативное действие. При в/в введении эффект 
развивается через 2-3 мин, при п/к или в/м – через 10-15 мин. 
Максимальный эффект – через 30-60 мин, продолжительность действия 
при отсутствии толерантности при п/к или в/м введении – 3-6 ч, в/в 
введении – 3-4 ч. Взаимодействие: Усиливает угнетающее действие на 
ЦНС и дыхание ЛС для общей анестезии, снотворных и антигистаминных 
ЛС с центральным компонентом действия, анксиолитических, 
антипсихотических, антидепрессивных ЛС, миорелаксантов. Этанол 
усиливает угнетающее действие налбуфина на ЦНС. 

Этот препарат также способен ускорять развитие симптомов отмены 
у лиц с физической зависимостью от опиоидов. Седативный эффект 
относится к наиболее частым проявлениям побочного действия 
налбуфина, наблюдающегося у 33 % пациентов. 
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Физико – химические методы исследования: температура 
плавления – около 231°С. 

 
Хроматография в тонком слое сорбента 

 
Системы хроматографирования  Rf 
1.Этилацетат : метанол : 25% р-р аммиака (85:10:5) 0,34 
2.Метанол 0,58 
3.Хлороформ : этанол (9:1) 0,19 
4.Хлороформ : метанол : пропионовая кислота (72:18:10) 0,20 

 
Спектрофотометрия (рис. 3): Максимум поглощения в кислом 

растворе –284 nm (A1
1=46b); в щелочном растворе –297 nm.  

 
Рис. 3. УФ – спектр налбуфина 

 
Инфракрасная спектрометрия – основные пики 970, 1080, 1033, 

1060, 1115, 1495 cm−1.  
Масс-спектрометрия (рис.4) – основные ионы m/z: 302; 303; 41; 

357; 115; 55; 284;147; 42;56. 
Налоксо́н – C19H21NO4=327.4 (лат. Naloxonum, (5альфа)-4,5-

эпокси-3,14-дигидрокси-17-(2-пропенил)морфинан-6-он, в виде 
гидрохлорида) – антагонист опиоидных рецепторов. 

По химической структуре налоксон (рис.5) близок к налорфину (рис.6), 
при атоме азота он также содержит аллильный радикал и отличается 
главным образом наличием оксо (=О) заместителя вместо гидроксила (-
ОН) в положении 14. 
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 m/z 
Рис. 4. Масс-спектр налбуфина 

 

 
Рис. 5. Налоксон Рис. 6. Налорфин 

  
Фармакологически налоксон отличается тем, что является «чистым» 

опиоидным антагонистом, лишённым морфиноподобной активности. 
Действует он по типу конкурентного антагонизма, блокируя связывание 
агонистов или вытесняя их из опиоидных рецепторов. Наибольшее 
сродство налоксон имеет к μ-рецепторам и менее κ- и δ-опиоидным 
рецепторам. В больших дозах препарат может давать небольшой 
агонистический эффект, не имеющий, однако, практического значения. 

Налоксон значительно снижает или купирует эффекты наркотических 
анальгетиков (агонистов или агонистов-антагонистов), в т.ч. буторфанола, 
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налбуфина, пентазоцина, фентанила. Уменьшает гипотензивное 
действие клонидина. 

Физико – химические методы исследования: температура 
плавления налоксона – около 177°-180° С. Налоксон растворим в 
хлороформе, практически не растворим в эфире. 

 
Хроматография в тонком слое сорбента 

 
Системы хроматографирования Rf 
1. Метанол : 25% раствор гидроксида аммония (100:1,5) 0,65 
2. Хлороформ : метанол (90:10) 0,66 
3. Этилацетат : метанол : 25% раствор гидроксида аммония 
((85:10:5) 

0,47 

4. Ацетон 0,63 
5. Метанол 0,74 
6. Хлороформ : этанол (90:10) 0,58 
7. Хлороформ : этанол : пропионовая кислота (72:18:10) 0,45 

 
Для проявления хроматографических пластин применяют кислый 

йодплатионат.  
Спектрофотометрия (рис.7): Максимум поглощения в кислом 

растворе –281 нм; 
              D 

 

 
 

Рис.7. спектр налоксона 

 
Налоксона гидрохлорид – белый или почти белый порошок, 

растворим в воде, разбавленных кислотах и концентрированных 
щелочах, плохо растворим в спирте, практически нерастворим в 
эфире и хлороформе. Константа диссоциации pKa7.9. Температура 
плавления: 200°–205° С. 
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Цветные тесты: р-в Фолина – Чиокальто – голубое окрашивание; 
Либермана тест – черное; Манделина тест – фиолетовй переходящий в 
коричневый; Марки тест – коричневый переходящий в фиолетовый.  

 

см- 

 

Рис.8. ИК – спектр налоксона 
 

Инфракрасная спектрометрия (рис.8) – основные пики: 1244, 
1728, 940, 1230, 922, 1050 cм−1 (KBr disk).  

Масс – спектрктрометрия (рис.9) – основные ионы m/z: 327, 328, 
41, 242, 286, 96, 229, 70.  

 

 m/z 
 

Рис.9. Масс-спектр налоксона 
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(S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexa-
noic acid, С8Н17NO2; М.м. = 159. 

Совсем недавно в США и 
Европе был зарегистрирован 
новый препарат фирмы Pfizer – 
прегабалин (ЛИРИКА). Это 
лекарство является продолже-

нием разработок в направлении специфических препаратов, действую-
щих независимо от этиологии на центральные и периферические 
механизмы нейропатической боли и обеспечивает высокую эффектив-
ность в купирования нейропатического болевого синдрома. Действую-
щим веществом является прегабалин – аналог гамма-аминомасляной 
кислоты – (S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid. Препарат не связы-
вается с белками плазмы. Прегабалин практически не подвергается 
метаболизму, выводится в основном почками в неизмененном виде. 
Средний период полувыведения составляет 6,3 часа.  

Этот лекарственный препарат имеет ряд побочных эффектов, 
которые используют с немедицинской целью – эйфория, 
галлюцинации, необычные сновидения, увеличение либидо. 
Прегабалин может усилить эффекты этанола и производных 
безодиазепина – лоразепама. 

Масс-спектрктрометрия (рис.10) – основные ионы m/z: 41; 43; 56; 
55; 42; 84; 44; 70; 69; 141. 

 m/z 
 

Рис.10. Мас-спектр прегабалина 

ПРЕГАБАЛИН (PGB)
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Основное назначение данной статьи состоит в том, чтобы 
повысить осведомленность следователей, экспертов о возможности 
использования некоторых лекарственных средств в немедицинских 
целях.  
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НАПІВСИНТЕТИЧНІ ЗМІШАНІ ОПІОЇДИ ТА НОВИЙ АНАЛОГ ГАМА-

АМІНОМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ (ПРЕГАБАЛІН (PGB)) 
 

Ф. М. Кахановський 
О. О. Посільський 

 
Відмінною рисою сучасного обороту наркотиків є розширення їх 

асортименту, оскільки з’являються багаточисельні легальні лікарські 
засоби (опіоїди, опіоїдні анальгетики) побічної дії (наркотичні, 
психотропні) при використанні у великих дозах. Крім того, збільшується їх 
кількість у вигляді нелегального обороту. 

Опіоїди представляють собою клас препаратів різноманітної хімічної 
структури. Під опіоїдними анальгетиками зазвичай розуміють всі 
натуральні і напівсинтетичні похідні алкалоїдів, а також синтетичні 
препарати, що імітують дію морфіну.  

Останнім часом все частіше стали з’являтися випадки немедичного 
використання лікарських препаратів таких опіоїдів, як налбуфін, налоксон, 
а також і прегабаліну.  

Зовсім недавно у США і Європі був зареєстрований новий препарат 
фірми Pfizer – прегабалін (ЛІРИКА). Це лікарство є продовженням 
розробок за напрамком специфічних препаратів, що діють незалежно від 
етімології на центральні і периферійні механізми нейропатичого болю і 
забезпечують високу ефективність купірування нейропатичного болевого 
синдрому. 

Основне призначення даної статті у тому, що б підвищити обізнаність 
слідчих, експертів про можливості використання деяких лікарських засобів 
у немедичних цілях.  
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SEMI-SYNTHETIC MIXED OPIOIDS AND A NEW ANALOGUE OF 
GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (PREGABALIN (PGB)) 

 
F. Kakhanovskyi  

O. Posilskyi 
 
  A distinctive feature of the current drug trafficking is the expansion of 

their range, as numerous legal medicines (opioids, opioid analgesics) of side 
effects (narcotic, psychotropic) appear when used in large doses. In addition, 
their number increases in the form of illegal turnover. 

Opioids are a class of drugs of different chemical structure. In opioid 
analgesics are usually understood all natural and semi-synthetic derivatives of 
alkaloids, as well as synthetic drugs simulating the effect of morphine. 

Recently, cases of non-medical use of drugs of such opioids as 
nalbuphine, naloxone, and also pregabalin have become more frequent. 

Quite recently a new drug of Pfizer Company – pregabalin (LYRICA) has 
been registered in the USA and Europe. This drug is a continuation of the 
development of specific drugs that act independently of the etymology of the 
central and peripheral mechanisms of neuropathic pain and provide high 
efficiency of relief of neuropathic pain syndrome. 

The main purpose of this article is to raise the awareness of investigators, 
experts about the possibility of using certain medicines for non-medical 
purposes. 
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МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ  

ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ З РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНИМ 
ЕНЕРГОДИСПЕРСІЙНИМ МІКРОАНАЛІЗОМ 

 В СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ  
 

Визначення та порівняння елементного складу мікрочасток 
різноманітного походження зазвичай є одним із обов’язкових дослідницьких 
етапів у багатьох напрямах судової експертизи матеріалів, речовин та 
виробів. 

Із огляду на незначну кількість речовини в мікрооб’єктах та 
необхідність їх принаймні часткового збереження для подальших 
досліджень застосування для цієї мети широко поширених методів атомної 
емісійної, абсорбційної, рентгенофлуоресцентної спектроскопії часто 
виявляється неефективним або недоцільним. 

Вивчення досвіду фізико-хімічних лабораторій провідних світових 
науково-дослідних установ судової експертизи засвідчує, що оптимальним 
способом дослідження мікрооб’єктів є скануюча електронна мікроскопія з 
рентгенофлуоресцентним мікроаналізом (СЕМ-ЕДС).  

Розглянуто можливості застосування СЕМ-ЕДС в експертному 
дослідження мікрооб’єктів на низці практичних прикладів (продукти 
пострілу, тонери пристроїв для друку, неорганічні люмінофори, вставки в 
ювелірних виробах). 

Наведені методичні підходи можуть бути адаптовані для дослідження 
елементного складу практично будь-яких мікрочасток, що містять 
неорганічні компоненти. 

Ключові слова: электронный микроскоп, СЕМ-ЕДС, микрообъекты. 
 

 
З огляду на постійне удосконалення технічного забезпечення 

державних спеціалізованих установ судової експертизи в багатьох 
випадках виникає необхідність вдосконалення науково-методичного 
забезпечення судово-експертної діяльності для забезпечення 
відповідності методичної бази дослідницькому потенціалу сучасного 
лабораторно-приладового устаткування. 
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Застосування аналітичних систем скануючої (растрової) 
електронної мікроскопії в комплексі з рентгенофлуоресцентним 
енергодисперсійним мікроаналізом (SEM-EDS, СЕМ-ЕДС) є 
традиційним інструментом діагностичних та ідентифікаційних 
досліджень мікрослідів та мікрочасток різноманітного походження в 
діяльності всіх провідних світових судово-експертних установ. Разом 
із тим, в Україні через відсутність відповідної техніки вказаний напрям 
до останнього часу не мав об’єктивних можливостей для розвитку та 
поглиблення можливостей його використання в судовій експертизі 
матеріалів та речовин.  

Впроваджені у судово-експертну практику України методики 
дослідження об’єктів судової експертизи матеріалів, речовин та 
виробів методами оптичної мікроскопії та рентгенофлуоресцентного 
аналізу дозволяють працювати з об’єктами мікронного (для оптичної 
мікроскопії) та міліметрового розміру (для РФА), що не дозволяє 
досліджувати морфологію та елементний склад частинок 
субмікронного рівня. Проте частинки таких розмірів за свідченням 
світової практики криміналістики мають надважливе значення при 
встановленні фактів застосування зброї, вибухових речовин, 
дослідженні документів, полімерних матеріалів, фарб та інших 
об’єктів. 

Також слід зазначити, що застосування комбінованого методу 
SEM-EDS на сьогодні є всесвітньо визнаним методом дослідження з 
метою встановлення причетності підозрюваної особи до вчинення 
злочинів, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї – 
насамперед проведення саме пострілів. 

Нами проведено часткову апробацію методів дослідження 
окремих об’єктів криміналістичної експертизи із застосуванням 
методу SEM-EDS. Апробації підлягали впроваджені в міжнародну 
практику методики дослідження продуктів пострілу [1, 2, 3], тонерів 
для електрографічних друкуючих пристроїв [4, 5,6] дослідження 
неорганічних люмінофорів на основі методики [7], а також 
дослідження ювелірних виробів складної конструкції, що включають в 
себе металеві деталі, виготовлені з різних сплавів та містять 
неметалеві вставки [8].  

Дослідження продуктів пострілу. 
Відомо, що частинки продуктів пострілу з вогнепальної зброї 

(Gunshot residue, далі – GSR) утворюються в результаті швидкого 
охолодження порохових газів і твердих частинок, що походять з 
частково згорілих компонентів пороху та капсульного складу, а також 
від металевих компонентів боєприпасів та вогнепальної зброї.  

До об’єктів дослідження методом SEM-EDS можна віднести 
залишки, утворені в результаті вибухової реакції капсульного складу; 
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матеріал, отриманий кулею, оболонкою кулі або покриттям матеріал, 
що відділяється від гільзи, чашки капсуля та інших компонентів 
патрону. Також слід враховувати, що існують матеріали, які походять 
з внутрішньої частини патронника вогнепальної зброї, включаючи 
залишки від попередніх пострілів та сторонніх матеріалів, таких як 
окислювання металів /корозії, забруднювачів.  

При застосуванні методу SEM-EDS вважаємо, що основним 
джерелом частинок, використовуваних для ідентифікації GSR у 
міжнародній експертній практиці є елементи, які входять до складу 
капсульного складу з урахуванням того, що існує кілька класів 
ініціюючих вибухових речовин капсульного складу (primer – 
праймерів), і в кожному класі існує варіація композиції. Сфероїдальні 
частинки GSR утворюються з розмірами від субмікронного рівня до 
кількох сотень мікрометрів (мкм) у діаметрі. Зовнішній вигляд 
частинок, що отриманий в лабораторії Інституту, наведено на  
рис. 1, 2 та 3. 
 

 
 

Рис. 1. Зовнішній вигляд частинки GSR розмірами понад 30 з відображенням 
впливу високих температур 
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Рис. 2. Зовнішній вигляд сферичної частинки GSR діаметром ок. 10 мкм. 
 

 
 

Рис. 3. Зовнішній вигляд сферичної частинки GSR діаметром менше 1 мкм. 
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З метою встановлення елементного складу частинок та їх 
віднесення саме до продуктів пострілу застосований метод 
енергодисперсійного рендгенофлуоресцентного аналізу. 

Встановлено, що досліджувані частинки мають у своєму складі 
свинець, сурму та барій, а частинки на рис. 1 та 2 також мідь та 
алюміній, що може бути пояснено впливом корпусу та захисної 
мембрани капсуля. Спектр РФА частинки рис 1 наведено на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Спектрограмма частинки GSR діаметром 30 мкм. 
 
Подальшу роботу з впровадження методу СЕМ-РФА в 

експертну практику доцільно реалізувати за кілька етапів: 
 Адаптація (переклад) та легалізація міжнародної методики; 
 Легалізація стандарту ASTM E1588 – 17 «Standard Practice 

for Gunshot Residue Analysis by Scanning Electron 
Microscopy/Energy Dispersive X-Ray Spectrometry» 

 Проведення НДР щодо адаптації методик SWGGSR або 
ENFSI Fіrearms/GSR EWG  

 Валідація методики із застосуванням стандартних зразків; 
 Участь в профільному міжлабораторному тестуванні в 

рамках ENFSI. 
 
Дослідження тонерів. 
Тонери для лазерних принтерів складаються з багатьох 

компонентів, що забезпечують відповідні технічні властивості. 
Загальний склад тонерів може бути проілюстрований зображенням 
на рис. 4. 
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Рис. 4. Загальний склад тонерів. 
 

Вміст окремих компонентів у тюнерах наведений в таблиці 1. 
Таблиця 1  

Склад тонерів. 
Монохромний (чорний) Кольоровий 

Компонент 
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Полімер  70–90 % 40–65% 85–95% 
Магнетит  0–15% 30–50% 0% 
Барвник/пігмент  0–6% 0–6% 1–8% 
Модифікатор  0–4% 0–6% 0–2% 
Зарядрегулююча 
добавка  0–4% 0–4% 0–2% 

Поверхнево-активні 
речовини  0,1–3,0% 0,1–3,0% 0,1–4,0% 

 
Нами було досліджено кілька зразків тонерів для монохромного 

та кольорового друку з метою вивчення можливостей наявного 
обладнання для вивчення їх морфологічних ознак та елементного 
складу.  
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На рис. 5 та 6 наведено зовнішній вигляд частинок магнитного та 
немагнітного тонеру в режимі комбінації детекторів SE-BSE. 

 

 
 

Рис. 5. Зовнішній вигляд частинок 
магнітного тонеру. 

 

 
Рис. 6. Зовнішній вигляд частинок 

немагнітного тонеру. 
 

При вивченні складу магнітного тонеру підтверджено, що основою 
мінеральної частини є сполуки заліза, також виявлено наявність 
сполук кремнію та алюмінію, спектрограмма наведена на рис. 7. Для 
других зразків тонеру вивлені мідь, сірка. 

 

  
 

Рис. 7 Спектрограмма магнітного тонеру. 
 

Для немагнітних тонерів виявлені сполуки кремнію, алюмінію, 
титану, міді тощо. На поверхні немагнітного тонеру встановлена 
наявність окремих части нок подовженої форми (яскраво-білого 
кольору на рис. 6). При вивченні складу таких частинок встановлено, 
що вони мають розміри 1х0,3 мкм та мають склад на основі сполук 
титану (рис. 8 та 9).  

За результатами проведених досліджень встановлено, що 
застосування методу SEM-EDS суттєво розширює можливості 
експертних лабораторій у вивченні загальних та окремих ознак 
тонерів лазерних принтерів, дозволяє встановлювати елементний 
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склад не лише частинок тонеру взагалі, а й окремих компонентів на 
поверхні частино тонера. 

 

 
 

 
 

Рис. 7 та 8 зовнішній вигляд та спектрограмма частинок на поверхні 
немагнітного тонеру. 

 

Дослідження неорганічних люмінофорів 
При проведенні судових експертиз спеціальних хімічних речовин 

(СХР) досить часто виникає необхідність дослідження мікрокількостей 
неорганічних люмінофорів. Ці речовини зазвичай є нерозчинними, 
внаслідок чого єдиним способом їх ідентифікації та порівняння є 
елементний аналіз. 

Традиційно для цього застосовується рентгенофлуоресцентий 
аналіз (РФА), але, враховуючи недостатню чутливість серійних 
енергодисперсійних рентгенофлуоресцентних спектрометрів до 
виявлення мікродомішок (0,001%), досить часто незначна 
концентрація нашарувань СХР на поверхнях-носіях не дає змоги 
отримати переконливу ідентифікаційну інформацію про їх склад.  

Можливості SEM-EDS у дослідженні неорганічних люмінофорів 
вивчалися на прикладі сполук, найпоширеніших на сьогодні в 
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експертній практиці – силікату цинку (Zn2[SiO4]), активованого 
марганцем, та оксиду ітрію (Y2O3), активованого європієм. 

Проведеними дослідженнями показано, що застосування цього 
методу дає змогу аналізувати СХР на основі неорганічних 
люмінофорів щонайменше за двома ідентифікаційними ознаками – 
морфологічними характеристиками (форма, розміри) та елементним 
складом. Відповідні електронно-мікроскопічні зображення наведені на 
рис. 8 та 9, рентгенофлуоресцентні спектри – на Рис. 10, 11. 

 

 

 
Рис. 8, 9. Зображення мікрочасток люмінофорів Zn2[SiO4]+Mn та Y2O3+Eu 

(збільшення ×17,1 тис. та ×6,7 тис., відповідно). 

 
Рис. 10. Спектр люмінофора Zn2[SiO4]+Mn. 
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Рис. 11. Спектр люмінофора Y2O3+Eu. 
 

Суттєвою перевагою застосування мікроспектрального 
рентгенофлуоресцентного аналізу є можливість чіткого розрізнення 
за елементним складом часток власне люмінофора та сторонніх 
домішок шляхом побудови карт розподілу за елементами. На рис. 12, 
13 показані карти розподілу люмінофора Y2O3+Eu. 

 

 
 

Рис. 12, 13. Карти розподілу ітрію та європію в групі часток люмінофора 
Y2O3+Eu. 

 
Таким чином, проведеними дослідження показано, що 

використання методу СЕМ-ЕДС є найефективнішим способом 
дослідження елементного складу мікрокількостей неорганічних 



Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз 

 367

люмінофорів. Мінімальні розміри окремих часток, придатних для 
отримання доказової інформації, становлять близько 0,5 мкм.  

Дослідження ювелірних виробів 
В судовій експертизі металів і сплавів одним з най поширеніших 

видів об’єктів є ювелірні вироби (прикраси) із дорогоцінних металів 
складної конструкції. Такі вироби можуть бути виготовлені з 
комбінованих сплавів золота різних відтінків, мати окремі деталі з 
інших дорогоцінних металів (платина, паладій, срібло), а також 
містити вставки дорогоцінних камінців різноманітного забарвлення. 

Оскільки, площа опромінення при проведенні дослідження таких 
виробів методом РФА є суттєво більшою за лінійні розміри їх окремих 
деталей, отримувані результати відображають інтегральний 
елементний склад, що не враховує особливості матеріалів 
виготовлення окремих частин. 

Крім того, для РФА в стандартній апаратурній реалізації діапазон 
реєстрації елементів не поширюється на елементи з атомною масою, 
легшою за натрій, що унеможливлює однозначне встановлення 
складу вставок дорогоцінного каміння. 

Метод СЕМ-ЕДС позбавлений зазначених обмежень, тому 
забезпечує оптимальні можливості для дослідження таких об’єктів. 

Як приклад, було досліджено каблучку з металу жовтого кольору 
зі вставками різнокольорових камінців. На рис. 14 показане 
зображення її верхівки в режимі вторинних електронів.  

 

  
 

Рис. 14. Електронно-мікроскопічне 
зображення верхньої частини 

каблучки. 

Рис. 15. Локальні ділянки аналізу 
(камінці та метал оправи). 
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Методом СЕМ-ЕДС було проаналізовано склад п’яти камінців та 
металу оправи (див. рис. 15). 

За результатами досліджень встановлено, що склад чотирьох із п’яти 
камінців відповідає кубічному оксиду цирконію, один камінець виготовлений із 
кварцового скла. Метал оправи є сплавом на основі золота системи Au-Cu-
Ag. Отримані спектри зазначених матеріалів зображені на Рис. 16-18. 

 

 
 

Рис. 16. Спектр камінця з кубічного оксиду цирконію. 
 

 
 

Рис. 17. Спектр камінця з кварцового скла. 
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Рис. 18. Спектр металу оправи (сплав системи Au-Cu-Ag). 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЕЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ С РЕНГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ 
ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННЫМ МИКРОАНАЛИЗОМ В СУДОВОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ 
 

Д. Н. Зайцев 
В. В. Приступа  

 
Определение и сравненте элементного состава микрочастиц 

разнообразного происхождения обычно является одним из обязательных 
исследовательских этапов во многих направлениях судебной экспертизы 
материалов, веществ и изделий. 

Учитывая незначительное количество вещества в микрообъектах и 
необходимость их хотя бы частичного сохранения для дальнейших 
исследования, использование для этой цели широко распространенных 
методов атомной эмисионной, абсорбционной, рентгенофлуоресцентной 
спектроскопии частично является неэфективным или нецелесообразным. 

Изучение опыта физико-химических лабораторий ведущих мировых 
научно-исследовательских учреждений судебной экспертизы 
свидетельствует, что оптимальным способом исследования микрообъектов 
является сканирующая электронная микроскопия с 
рентгенофлуоресцентным микроанализом (СЕМ-ЕДС).  

Рассмотрена возможность использования СЕМ-ЕДС в экспертном 
исследовании микрообъектов на практических примерах (продукты 
выстрела, тонеры печатающих приборов, неорганические люминофоры, 
вставки в ювелирных изделиях). 

Приведенные методические подходы могут быть адаптированы для 
исследования элементного состава практически любых микрочастиц, 
которые содержат неорганические компоненты. 

 
POSSIBILITIES AND PROSPECTS OF USING ELECTRON MICROSCOPY 

WITH ENERGY DISPERSIVE X-RAY FLUORESCENCE MICROANALYSIS IN 
FORENSIC EXAMINATIONS 

 
D. Zaitsev 

V. Prystupa 
 

The definition and comparison of the elemental composition of micro-particles 
of various origins is usually one of the mandatory research stages in many areas 
of forensic examination of materials, substances and products. 

Taking into account the small amount of substance in micro-particles and the 
need for them to at least partially preserve the widely used methods of atomic 
emission, absorption, X-ray fluorescence spectroscopy for further studies, it often 
turns out to be ineffective or inappropriate. 

The study of the experience of the physicochemical laboratories of the world’s 
leading research institutes forensic expertise confirms that the best way to study 
microscopic particles is to scan electron microscopy with X-ray fluorescence 
microanalysis (SEM-EDS). 
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The possibilities of using SEM-EDS in expert research of micro-particles on a 
number of practical examples (shot products, toners of printing devices, inorganic 
phosphors, inserts in jewelry) are considered as well. 

These methodological approaches can be adapted to study the elemental 
composition of almost for any micro-particles containing inorganic components. 

 
 
УДК 343.98 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАРБОКСИЛАТНИХ АНТИФРИЗІВ МЕТОДОМ 
ІНФРАЧЕРВОНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ 

 
Розглянуто застосування методу інфрачервоної спектроскопії для 

ідентифікації карбоксилатних антифризів. Встановлено, що спектральна 
характеристика упарених до сухого залишку карбоксилатних антифризів 
має інтенсивну смугу поглинання при ~ 1572 см-1, яка відсутня у 
антифризів з неорганічними присадками. Встановлена ознака дозволяє 
диференціювати антифризи за видовою приналежністю. 

Ключові слова: антифриз, спектроскопія, інфрачервона, метод, 
карбосилатн, ідентифікація. 

 
 
Охолоджуюча рідина є однією з головних функціональних рідин 

для автотранспорту, разом з моторними оливами, гальмівними 
рідинами та паливом. Від правильного вибору охолоджуючої рідини 
та її якості залежить надійність і безвідмовність роботи рідинної 
системи охолодження двигунів внутрішнього згоряння [1]. 

Для охолодження двигунів внутрішнього згоряння 
використовують різні рідини. В теплу пору року, коли температура 
повітря вище 00 С, найкращою охолоджуючою рідиною є вода. При 
температурах нижче 00 С використовуються рідини з низькою 
температурою замерзання. 

Низькозамерзаючі охолоджуючі рідини – антифризи готують 
змішуванням води з одним або декількома компонентами, які мають 
здатність понижати температуру замерзання розчину. Кращими 
низькозамерзаючими охолоджуючими рідинами є суміші води з 
гліколями-етиленгліколем і пропіленгліколем. 
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Етиленгліколь – двоатомний спирт СН2ОН-СН2ОН – прозора, 
безбарвна, в’язка рідина, без запаху. Густина при 200 С – 1,1132 
г/смз, температура кипіння – 197,4 0С, температура спалаху – 1220 С. 

Пропіленгліколь – СН3-СНОН-СН2ОН – прозора, безбарвна, 
в’язка рідина , без запаху. Густина при 200 С – 1,0364 г/смз, 
температура кипіння – 188,20 С, температура спалаху – 990 С. 

Найбільш розповсюдженими низькозамерзаючими 
охолоджуючими рідинами є продукти на основі етиленгліколю. 

Етиленгліколеві охолоджуючі рідини (антифризи) складаються з 
етиленгліколю, води і додатків (присадок). Базові компоненти – вода 
і етиленгліколь, складають 93–97 % об'єму рідини. Змішуючи 
етиленгліколь і воду в різних співвідношеннях можна одержати 
рідини з температурою застигання від 0 до мінус 750 С. 

Негативними властивостями етиленгліколю, як складової 
частини антифризу є його токсичність та корозійна агресивність 
щодо металів. Для забезпечення необхідного рівня антикорозійних 
властивостей застосовуються відповідні додатки. Додатки («пакет 
додатків») визначають основні властивості антифризу: антикорозійні 
та антикавітаціні властивості, термін експлуатації, вартість, тощо. 
Саме за додатками відрізняються антифризи різних видів. 
Відповідно до складу пакетів додатків (присадок) сучасні антифризи 
поділяються на три типи: традиційні, карбоксилатні та гібридні [2]. 

Традиційний антифриз («ТОСОЛ» і модифікації) містить 
неорганічні присадки та вважається морально застарілим. Це 
пов’язано з тим, що неорганічні інгібітори мають невеликий (не 
більше 2-х років) термін служби, і не витримують високих (більше 
1080 С) температур. В якості інгібіторів корозії традиційний антифриз 
містить неорганічні речовини – силікати, фосфати, борати, нітрити, 
аміни, нітрати і їх комбінації. Крім того, силікати в процесі 
експлуатації покривають всю внутрішню поверхню системи 
охолодження силікатним шаром, що погіршує теплообмін і знижує 
ефективність охолодження двигуна. Відповідно до класифікації 
запропонованої концерном Volkswagen Audi Group традиційні 
антифризи з неорганічними присадками позначаються G11 [3]. 

Гібридний антифриз (G11+) містить як органічні, так і неорганічні 
інгібітори (зазвичай силікати або фосфати). Термін служби до 3 років. 

Карбоксилатний антифриз (G12) містить інгібітори корозії на 
основі солей вищих карбонових кислот (карбоксилати). Такі 
інгібітори адсорбуються лише в місцях виникнення корозії з 
утворенням захисних шарів товщиною не більше 0,1 мікрона. 
Карбоксилатні антифризи мають більший термін служби – 5 років 
проти 3-х років у гібридного антифризу і 2-х років у силікатного. 
Карбоксилатний антифриз також краще захищає метали від корозії і 
кавітації, що забезпечує оптимальне охолодження двигуна. 
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Антифризи різних типів мають не тільки різні експлуатаційні 
властивості та строк служби, а і різну вартість. Зокрема, звичайні 
неорганічні антифризи G11 мають вартість від 26 грн/кг, а 
карбоксилатні антифризи коштують більше 34 грн/кг. 

Для зручності використання антифризів різних типів було 
запропоновано забарвлювати антифризи неорганічного G11 та 
гібридного походження G11+ у синій та зелений колір, а антифризи з 
органічними (карбоксилатними) присадками G12 у рожевий та 
червоний кольори [4]. Однак, запропонована диференціація 
антифризів за зовнішнім виглядом не є обов’язковою і досить часто 
порушується окремими фірмами випускниками продукції. 

Враховуючі значну різницю в терміні служби антифризів різних 
типів, а також різницю в їх вартості слід очікувати певні зловживання 
при виробництві та реалізації антифризів недобросовісними 
постачальниками продукції. Враховуючи цю обставину, а також те, 
що у більшості випадків не допускається змішування 
карбоксилатних антифризів з неорганічними антифризами 
необхідно розроблення методу ідентифікації карбоксилатних 
антифризів. 

В даній роботі розглянуті можливості використання методу 
інфрачервоної (ІЧ) спектроскопії для ідентифікації карбоксилатних 
антифризів. 

Для порівняльного дослідження були обрані антифризи різних 
типів: карбоксилатна охолоджуюча рідина ОРМ (G12), гібридна 
охолоджуюча рідина фірми «Леол» (позначена як G11+) і звичайний 
антифриз типу «Тосол» (G11) з неорганічними присадками. 

Для визначення хімічного складу охолоджуючих рідин 
(антифризів) було застосовано метод молекулярного аналізу в 
інфрачервоній області спектру (метод ІЧ-спектроскопії). Вказаний 
метод дозволяє визначати хімічний склад органічних речовин за 
наявністю характерних індивідуальних смуг поглинання різних типів 
хімічних сполук. Зокрема карбоксилатні органічні сполуки 
характеризуються наявністю смуг поглинання при 1560 см-1 – 1580 
см-1 [5]. 

Для визначення хімічного складу проби різних типів антифризів 
впарювались при помірному нагріванні при t = 1200С до 
мазеподібного залишку. IЧ-спектри одержаних упарених зразків 
реєстрували на інтерференційному Фур’є-спектрофотометрi 
SPECTRUM GX виробництва PerkinElmer, США, з використанням 
алмазних віконець за таких умов: 

– діапазон хвильових чисел вiд 4000 см-1 до 650 см-1; 
– роздільна здатність – 4 см-1; 
– відстань між сусідніми точками вимірювання 1 см-1; 
– число сканів – 32. 
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Одержані спектрограми зразків охолоджуючої рідини ОРМ (G12), 
охолоджуючої рідини фірми «Леол» (G11+) і звичайного антифризу 
типу «Тосол» (G11) наведено на Рисунку 1. 

При порівнянні ІЧ-спектрів досліджених охолоджуючих рідин 
видно, що для охолоджуючої рідини ОРМ (G12) характерна 
наявність інтенсивної смуги поглинання при 1572 см-1, яка 
характеризує наявність в складі антифризу карбоксилатних 
присадок. 

Для охолоджуючої рідини фірми «Леол» (G11+) і звичайного 
антифризу типу «Тосол» (G11) характерна відсутність вказаної 
смуги поглинання, що свідчить про відсутність в складі даних 
охолоджуючих рідин карбоксилатних присадок. 
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Рис. 1. Спектри поглинання в інфрачервоній (ІЧ) області впарених  
зразків охолоджуючої рідини Леол (G11+ Leol); ОРМ (G12 ORM) 

та ОЖ-40 – Тосол (G11 Tosol) 
 
Таким чином, встановлено, що охолоджуюча рідина ОРМ 

виготовлена з використанням карбоксилатних присадок, а для 
охолоджуючої рідини фірми «Леол» (G11+) і звичайного антифризу 
типу «Тосол» (G11) характерна відсутність в їх складі 
карбоксилатних присадок. При цьому охолоджуюча рідина фірми 
«Леол» за складом присадок подібна до звичайного антифризу типу 
ОЖ-40 (Тосол), який відноситься до найдешевших антифризів з 
низькими експлуатаційними властивостями. 

При проведенні лабораторних випробувань охолоджуючих рідин 
фірми «Леол», які проводились в ДП «НДІННП «МАСМА», було 
встановлено, що при випробуваннях охолоджуючих рідин з 
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неорганічними присадками на корозійну дію на алюміній і 
алюмінієво-магнієві сплави спостерігається потемніння і збільшення 
маси, що свідчить про утворення окисних плівок на поверхні 
алюмінію та його сплавів. Результати лабораторних та 
експлуатаційних випробувань охолоджуючих рідин (антифризів) 
різних типів докладно будуть розглянуті в наступній публікації. 

Таким чином, застосування спектроскопії поглинання в 
інфрачервоній частині спектру при дослідженні упарених до сухого 
залишку охолоджуючих рідин (антифризів) дозволяє 
диференціювати антифризи за видовою приналежністю. При цьому 
спектральна характеристика карбоксилатних антифризів (G12) має 
інтенсивну смугу поглинання при ~ 1572 см-1, яка відсутня у 
антифризів з неорганічними присадками (G11). 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАРБОКСИЛАТНЫХ АНТИФРИЗОВ МЕТОДОМ 
ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 
О. А. Сыч 
Т. М. Кот 

 
Рассмотрены основные виды охлаждающих жидкостей для двигателей 

автомобильного транспорта. Для охлаждения двигателей внутреннего 
сгорания используют различные жидкости. В теплое время года, когда 
температура воздуха выше 00С, лучшей охлаждающей жидкостью является 
вода. При температурах ниже 00С используются жидкости с низкой 
температурой замерзания – антифризы. Низкозамерзающие охлаждающие 
жидкости – антифризы готовят смешиванием воды с одним или несколькими 
компонентами, которые обладают способностью понижать температуру 
замерзания раствора. Лучшими низкозамерзающими охлаждающими 
жидкостями являются смеси воды с гликолями – этиленгликолем и 
пропиленгликолем. Для улучшения эксплуатационных свойств в состав 
антифризов вводится пакет присадок. В зависимости от природы присадок 
современные антифризы делятся на три типа: традиционные, 
карбоксилатные и гибридные. 
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Традиционные антифризы («тосол» и модификации) содержат 
неорганические присадки и имеют небольшой (не более 2-х лет) срок 
службы, при этом не выдерживают высоких (более 1080 С) температур. 
Согласно классификации предложенной концерном Volkswagen Audi Group 
традиционные антифризы с неорганическими присадками обозначаются G11. 

Гибридные антифризы (G11+) содержат органические и неорганические 
ингибиторы (обычно силикаты или фосфаты). Срок службы до 3 лет. 

Карбоксилатные антифризы (G12) содержат ингибиторы коррозии на 
основе солей высших карбоновых кислот (карбоксилаты). Карбоксилатные 
антифризы имеют наибольший срок эксплуатации до 5 лет. 

Установление природы присадок является актуальной задачей при 
исследовании охлаждающих жидкостей для двигателей автомобильного 
транспорта. 

Для идентификации в антифризах карбоксилатных присадок предложено 
использовать метод молекулярной спектроскопии в инфракрасной области 
спектра. Для исследования используются упаренные образцы антифризов. 
Карбоксилатные присадки характеризуются наличием полос поглощения, 
обусловленных колебаниями карбоксильных групп (СООН) при 1560 см-1 – 1580 
см-1. Перечисленные полосы поглощения не характерны для традиционных (G11) 
и гибридных (G11+) антифризов и могут использоваться для идентификации 
карбоксилатных присадок в составе охлаждающих жидкостей. Это позволяет 
дифференцировать антифризы по видовой принадлежности. 

При проведении эксплуатационных испытаний различных видов 
антифризов было установлено, что карбоксилатные антифризы инертны по 
отношению к изделиям (автомобильным радиаторам) из алюминия и 
алюминиевых сплавов, тогда как традиционные и гибридные антифризы 
оказывают коррозионное действие на алюминий и его сплавы. Результаты 
эксплуатационных испытаний различных видов антифризов будут 
рассмотрены в следующей публикации. 

 
IDENTIFICATION OF CARBOXYLATE ANTIFRISES BY THE INFRARED 

SPECTROSCOPY METHOD 
 

O. Sych 
T. Kot 

 
The main types of cooling liquids for motor vehicles are considered. Various 

liquids are used to cool internal combustion engines. In the warm season, when 
the air temperature is above 00С, the best cooling liquid is water. At temperatures 
below 00С, liquids with a low freezing point – antifreeze are used. Low-freezing 
coolants – antifreezes are prepared by mixing water with one or more components 
that have the ability to lower the freezing point of the solution. The best low-
freezing coolants are mixtures of water with glycols – ethylene glycol and 
propylene glycol. To improve performance, an additive package is added to the 
antifreeze compound. Depending on the nature of the additives, modern 
antifreezes are divided into three types: traditional, carboxylate and hybrid. 

Traditional antifreezes (“tosol cooling liquid” and modifications) contain 
inorganic additives and have small (no more than 2 years) service life, while they 
do not withstand high (more than 1080C) temperatures. According to the proposed 
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classification of the Volkswagen Audi Group, traditional antifreezes with inorganic 
additives are designated G11. 

Hybrid antifreezes (G11+) contain organic and inorganic inhibitors (usually 
silicates or phosphates). Service life is up to 3 years. 

Carboxylate antifreeze (G12) contains corrosion inhibitors based on higher 
carboxylic acids salts (carboxylates). Carboxylate antifreezes have the longest 
operating life; it is up to 5 years. 

Establishing the nature of additives is an urgent task in the study of cooling 
fluids for motor vehicles. 

It has been proposed to use the method of molecular spectroscopy in the 
infrared region of the spectrum for the identification of carboxylate additives in 
antifreeze. For the study, evaporated antifreeze samples are used. Carboxylate 
additives are characterized by the presence of absorption bands caused by 
vibrations of carboxyl groups (COOH) at 1560 cm-1 to 1580 cm-1. The above 
absorption bands are not typical for traditional (G11) and hybrid (G11+) 
antifreezes and can be used to identify carboxylate additives in the composition of 
cooling liquids. This makes it possible to differentiate antifreezes by species. 

During performance testing of various types of antifreezes, it has been found 
that carboxylate antifreezes are inert to products (automotive radiators) made of 
aluminium and aluminium alloys, whereas traditional and hybrid antifreezes have 
corrosive effects on aluminium and its alloys. The results of operational tests of 
various types of antifreeze will be considered in the next publication. 
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ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ СТОРОННЬОЇ 
АГРЕСИВНОЇ ДІЇ НА ДОКУМЕНТИ 
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штучного зістарювання при проведенні деяких видів технічної експертизи 
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мікроскопічними методами. Запропоновано об’єктивні критерії 
придатності штучно зістарених документів для подальшого дослідження 
при проведенні експертиз із встановлення абсолютного віку та 
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Останнім часом шахраї все частіше вдаються до різноманітних 
хитрощів з метою унеможливлення проведення експертних 
досліджень документів. Так наприклад, щоб ускладнити встановлення 
часу нанесення реквізитів, документи піддають дії агресивних 
чинників, що призводить до штучного зістарювання їх реквізитів. 

При дії агресивних факторів на документи з ними можуть 
відбуватись незворотні зміни, що виявляються, в тому числі, у зміні 
оптичних, морфологічних та фізико-хімічних властивостей паперу і 
матеріалів реквізитів, нехарактерних для природного старіння 
документів [1–4]. На сьогоднішній день за інструментальними 
методами аналізу експерти здатні виявити та проаналізувати 
різнохарактерний сторонній вплив на документи. 

Слід відмітити метод скануючої електронної мікроскопії (СЕМ), 
який є важливим напрямом науково-дослідної роботи в різних галузях 
судово-експертної діяльності. Даний метод також дає можливість 
виявляти наявність впливу сторонніх факторів на окремі реквізити та 
документ в цілому [5]. На сьогоднішній день в Київському НДІСЕ 
вивчаються можливості практичного використання електронної 
мікроскопії для встановлення ознак штучного зістарювання в 
документах. 

Раніше вже визначалось, що «штучне зістарювання» − це 
результат дії сторонніх факторів, не властивих для звичайних умов 
зберігання документів, що виявляється у невідповідності 
компонентного складу реквізитів документів дійсному часу їх 
виконання [6]. При цьому, під звичайними умовами зберігання 
документів вважаються умови, наближені до нормальних кліматичних 
умов (ГОСТ 15120-69 [7]) при відсутності дії сторонніх речовин та 
попадання прямих сонячних променів. 

Виходячи з практики Київського НДІСЕ в документах візуальними 
та мікроскопічними методами найчастіше виявляються наступні 
ознаки штучного зістарювання: 

1. На папері: 
− нерівномірний колір паперу: залежно від ступеню впливу колір 

аркуша або його окремих ділянок може змінюватись від жовтого до 
коричневого; 

− рихлість та шорсткість, або навпаки підвищений глянець 
паперу; 

− деформація паперу: покоробленість аркуша, заломи та зморшки 
на папері; 

− незвичайний «хруст» паперу; 
− плями та нашарування сторонніх речовин, що не мають 

відношення до матеріалів реквізитів документа; 
− різна інтенсивність люмінесценції ділянок паперу в УФ зоні 

спектру. 
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2. В записах і підписах, виконаних пастами кулькових ручок: 
− розпливи барвної речовини в штрихах, в тому числі просочення 

у напрямку зворотної сторони аркуша (рис. 1); 
 

а)    б)  
 

Рис. 1. Фрагменти записів в документі, в яких спостерігаються розпливи 
барвної речовини (а), в тому числі з просоченням на зворотну сторону 

аркуша (б). 
 
− втрата блиску (тьмяність) барвних речовин, втрата кольору 

взагалі (рис. 2); 

Рис. 2. Досліджуваний документ, в 
якому барвна речовина (паста 

кулькової ручки) записів і підпису 
майже втратила свій колір. 
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− нерівномірний колір штрихів: різкий перехід між сильно та слабо 
офарбованими ділянками; 

− для паст синіх, синьо-фіолетових та фіолетових кольорів − 
прояв сірих, сіро-зелених відтінків; для чорних – сіро-фіолетових 
відтінків; 

− жовтувате забарвлення паперу по краях штрихів; 
− зміни в мікроструктурі штрихів, наприклад рихлість барвної 

речовини внаслідок запікання; 
− нерівномірна люмінесценція штрихів при збудженні зеленим 

світлом в ІЧ зоні спектру (рис. 3); 
 

 
 

Рис. 3. Підпис в досліджуваному документі в ІЧ-зоні спектру при збудженні зеленим 
світлом, в якому спостерігається нерівномірна люмінесценція штрихів. 

 
3. В друкованих текстах, нанесених з використанням тонеру: 
− розтріскування та обсипання барвної речовини в знаках (рис. 4); 
 

 
 

Рис. 4. Фрагмент друкованого тексту в досліджуваному документі, в якому 
спостерігається обсипання тонеру. 

 
− наявність сторонніх включень, що не мають відношення до 

структури підложки документа; 
– підвищена оплавленість друкованих знаків: залежно від 

ступеню впливу від оплавленості часточок тонеру по краях штрихів до 
утворення однорідної розплавленої маси, в якій не проглядається 
дрібнозерниста структура тонеру; 

– змазаність друкованих знаків (рис. 5а), «розтікання» речовини 
тонеру (рис. 5б) відсутність частини тонера в штрихах знаків (рис. 5в). 
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А)  

Б)     в)   
 

Рис. 5. Фрагменти друкованого тексту в досліджуваному документі, в яких 
спостерігається змазаність друкованих знаків (а), «розтікання» речовини 

тонеру (б) відсутність частини тонера в штрихах знаків (в). 
 
4. У відтисках печаток та 

штампів, друкованих текстах, 
записах і підписах, нанесених 
чорнилом: 

– нерівномірний колір 
штрихів; 

– розпливи барвної 
речовини в штрихах; 

– жовтувате забарвлення 
паперу по краях штрихів; 

– нерівномірна 
люмінесценція штрихів при 
збудженні зеленим світлом в ІЧ 
зоні спектру (рис. 6). 

Важливим показником 
стороннього впливу є 
нерівномірність зазначених ознак 
по площі документа, наприклад на 
тій стороні аркуша, де розміщені 
досліджувані реквізити, або безпосередньо в місці їх розташування. 

 
 

Рис. 6. Відтиск печатки в 
досліджуваному документі в 
ІЧ-зоні спектру при збудженні 
зеленим світлом, в якому 

спостерігається нерівномірна 
люмінесценція штрихів. 
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Необхідність встановлення факту сторонньої агресивної дії на 
документ, в першу чергу, пов’язано із встановленням абсолютного віку 
реквізитів та послідовності нанесення реквізитів в документах. 

В процесі такого дослідження експертам необхідно встановити не 
тільки факт агресивної дії на документ, але й ступінь такого впливу на 
його реквізити та визначити можливість проведення подальших 
досліджень. 

Дослідження із встановлення абсолютного часу нанесення реквізитів 
в документах засновані на часових змінах складу барвників, що 
використовувались для нанесення реквізитів в документі [8, 9]. 
Ефективність застосування таких методик, крім іншого, залежить від 
наявності зразків порівняння – достовірно датованих документів, 
виготовлених у відповідний період часу, таких, в яких реквізити виконані 
такими ж за типом та кольором барвними речовинами, як і досліджувані 
об’єкти (записи, підписи, тексти тощо). Зразки також не повинні містити 
ознак штучного зістарювання документів. Відповідь на питання давності 
нанесення певних реквізитів може вирішуватись тільки у разі 
відповідності зразків вказаним умовам. 

Вплив сторонніх агресивних факторів на документ призводить до 
зміни компонентів барвних речовин його реквізитів, але залежно від 
ступеню такого впливу, він не завжди заважає використанню методик із 
встановлення змін хімічного складу барвних речовин у часі. 

Що стосується придатності досліджуваного об’єкта до проведення 
досліджень із встановлення періоду часу виконання реквізитів в 
документах з ознаками штучного зістарювання, прийнято, що реквізит 
придатний для проведення такого роду досліджень, якщо є можливість 
візуально встановити первинний колір барвної речовини, яка 
використовувалась для його нанесення. 

Останніми роками можливості оптичної мікроскопії значно 
розширились: з’явились потужні світлодіодні та лазерні джерела світла, 
використовуються системи цифрової візуалізації і реєстрації картини, що 
спостерігається під мікроскопом. 

З використанням можливостей мікроскопії у відбитому світлі (прямих 
та інвертованих мікроскопів) в Україні створено методику встановлення 
послідовності нанесення реквізитів в документах при відсутності місця їх 
взаємного перетину [10]. Методика заснована на мікроскопічному 
дослідженні мікрочастинок тонера, розташованих у межах штрихів записів 
і підписів. При цьому, у випадку, коли штрихи записів і підписів 
виконувались після друкованого тексту на поверхні мікрочастинок тонеру 
буде спостерігатись райдужне світіння, як результат оптичних хвильових 
ефектів (інтерференції і дифракції світла) під дією світлового випроміню-
вання в тонкій офарбованій плівці пасти кулькової ручки. Суттєвою 
перевагою даного метода дослідження є те, що він є не руйнуючим. 

Методи, що лежать в основі цієї методики застосовуються при 
виконанні наступних умов: 
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– записи і підписи повинні бути виконаними кульковими ручками, 
спорядженими пастами (у деяких випадках пишучими ручками, 
спорядженими чорнилом, в складі якого є полімерна складова); 

– друковані тексти повинні бути нанесені з використанням тонеру; 
– властивості реквізитів документа не повинні змінюватись під 

впливом агресивних факторів та інших сторонніх речовин. 
Таким чином, дослідження із встановлення послідовності виконання 

реквізитів при відсутності місць їх взаємного перетину також потребують 
визначення придатності досліджуваного об’єкта до проведення такого 
роду досліджень. 

На думку авторів, після встановлення факту сторонньої агресивної 
дії на досліджуваний документ необхідно вивчити і оцінити зовнішній 
вигляд мікрочастинок тонеру. У випадку їх суттєвої видозміни, 
відсутність райдужного світіння на мікрочастинках тонеру, розташованих 
у межах штрихів записів і підписів, не буде підставою для відповідного 
висновку про те, що друкований текст наносився поверх запису. В 
даному випадку встановити послідовність нанесення запису і 
друкованого тексту неможливо [4, 11]. 

В той же час, наявність райдужного світіння буде свідчити, що запис 
наносився після друкованого тексту, а виявлений сторонній вплив 
суттєво не вплинув на результати досліджень. 

Отже, важливим етапом при проведенні експертиз із встановлення 
абсолютного віку та послідовності нанесення реквізитів в документах є 
визначення можливості проведення подальших експертних досліджень 
документа при виявленому характері впливу. Такий аналіз дозволить 
уникнути можливих експертних помилок при проведенні такого роду 
досліджень, а також дозволить на начальному етапі відсіяти документи, 
не придатні для подальших досліджень. 
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ВОПРОС НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА СТОРОННЕГО 

АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДОКУМЕНТЫ 
 

О. С. Родюкова 
Г. В. Шовкова 

 
В статье изложено доводы в пользу необходимости выявления признаков 

искусственного состаривания при проведении некоторых видов технической 
экспертизы документов. Приведен примерный перечень признаков, которые 
практически выявляются в искусственно состаренных документах визуальными и 
микроскопическими методами. Предложено объективные критерии пригодности 
искусственно состаренных документов для дальнейшего исследования при 
проведении экспертиз по установлению абсолютного времени и 
последовательности нанесения реквизитов в документах. 

 
THE QUESTION OF THE NEED TO ESTABLISH THE FACT OF A THIRD-

PARTY AGGRESSIVE IMPACT ON DOCUMENTS 
 

O. Rodiukova 
H. Shovkova 

 
The article presents the arguments in favor of the need to identify signs of 

artificial aged while conducting some types of technical examination of documents. 
An approximate list of features is presented, which are practically revealed in 
artificially aged documents by visual and microscopic methods. The objective 
criteria of the suitability of artificially aged documents for further research during 
the conducting of examinations concerning the establishment of absolute time and 
the sequence of application of the requisites in the documents are proposed. 



Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз 

 385

УДК 343.98 
І. А. Варавіна  

провідний судовий експерт 
 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз  
Міністерства юстиції України 

 
О. П. Самкова  

заступник директора з експертної діяльності 
 

Українська лабораторія якості і безпеки продукції  
АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 
 

А. В. Плотніцька 
молодший науковий співробітник 

 
Українська лабораторія якості і безпеки продукції  
АПК Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 
 

ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВИРІШЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОСЛІДЖЕНЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

(СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ЕКСПЕРТИЗІ) 
 

У статті висвітлено особливості експертної роботи, проблеми та 
пропозиції щодо покращення діяльності експертів при проведенні судової 
сільськогосподарської експертизи. Призначення судових експертиз 
пов’язане із судовими позовами через недбале господарювання фермерів, 
непрофесійним обробітком ґрунту, що спричиняє погіршення якості ґрунту 
та, як наслідок, зниження його родючості і відповідно зниження якості 
вирощеної продукції. Зазначається, що внесення надмірних доз хімічних 
добрив та засобів захисту рослин спричиняє екологічну загрозу. 
Невідповідність насіння вимогам чинних державних стандартів спричиняє 
зменшення кількості та якості бажаного врожаю. Проведення експертиз 
обмежене відсутністю фахівців з даного напрямку та науково-
методичного забезпечення в системі судово-експертних установ 
Міністерства юстиції України. 

Внесено пропозиції щодо покращення діяльності експертів при 
проведенні судової сільськогосподарської експертизи: співпраця 
спеціалістів різних напрямів (юристів, біологів, хіміків, агрономів, екологів), 
створення відповідних документів, що регламентують діяльність у 
сільськогосподарському виробництві, а також внесення змін у існуючі 
нормативні документи. 

Ключові слова: експертиза, сільськогосподарська, грунт, екологія. 
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Сільськогосподарська експертиза – це блок експертиз, що 
виконує дослідження з питань, пов’язаних з урожайністю у сільському 
господарстві з питань визначення страхових виплат. 

Предметом судової сільськогосподарської експертизи є фактичні 
дані, що встановлюються в процесі дослідження на основі 
спеціальних агротехнічних і криміналістичних знань і відносяться до 
предмету доказування. 

Об’єктами судової сільськогосподарської експертизи є 
сільськогосподарські культури і документи, що відносяться до 
сільськогосподарського виробництва. 

Приблизний перелік питань, які вирішуються при виконанні 
сільськогосподарських експертиз: 

1. Які найменування та якісні ознаки даної сільськогосподарської 
культури (борошна)? Чи відповідають вони тим, які вказані в 
представлених документах? 

2. Чи однакові зерно (культура, борошно), вилучене в одному 
місці (вказати в якому), і зерно (культура, борошно), вилучене в 
іншому місці (вказати в якому)? Чи належать вони до однієї маси? 

3. Чи є представлене зерно (культура) зерном (культурою) 
врожаю нинішнього року або минулих років (питання вирішується в 
окремих випадках). Чи відповідає воно тому, яке зазначено в певних 
документах? 

4. Чи є зерно даної культури озимим або яровим? 
5. Під посівом якої культури знаходилося вказане поле (ділянка)? 
6. Яка норма висіву (посадки) при посіві (посадці) на даній площі 

певної сільськогосподарської культури і яка норма була фактично 
застосована? 

7. Який урожай певної сільськогосподарської культури повинен 
був бути зібраний з даної площі при сприятливих умовах? 

8. Чи відповідають дійсності відомості, наявні в документах про 
те, що на даній площі висіяно (посаджено) конкретну кількість даної 
сільськогосподарської культури? 

9. Чи могла зазначена сільськогосподарська культура бути 
зібрана з даного поля (ділянки)? 

10. Чи правильно проведено списання зерна на відходи при 
сортуванні і доробці? 

11. Чи могло протруювання зерна певними (перерахувати якими) 
хімікатами вплинути на масу зерна, і якщо так, то як саме? 

12. Чи могло протруювання зерна певними (перерахувати якими) 
хімікатами вплинути на масу зерна, і якщо так, то як саме? 

13. Чи відповідав посів агротехнічним правилами, і якщо ні, то 
яким саме правилам не відповідав? Які наслідки це викликало (або 
могло викликати)? 

14. З якої причини сталося псування зерна або інших 
сільськогосподарських культур у посівах: або в процесі збирання 
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врожаю або як наслідок порушення агротехнічних правил, і якщо так, 
то яких саме? 

15. Який ступінь псування даного зерна або інших 
сільськогосподарських культур, чи може це зерно бути використано, і 
якщо так, то, як саме? 

16. Чи не пов'язане псування зерна з порушеннями правил його 
зберігання? 

17. Чи було в даному господарстві вжито необхідних заходів, що 
забезпечують збереження складованого зерна від псування і 
пошкодження шкідниками комор? 

У блок сільськогосподарських експертиз входять наступні види 
експертиз: 

І. Агротехнічна експертиза 
Агротехнічна експертиза (або експертиза технології 

рослинництва) відноситься до класу сільськогосподарських і включає 
в себе дослідження правил обробітку, зберігання і транспортування 
сільськогосподарських культур. 

В судовому порядку дана експертиза проводиться як у 
кримінальних провадженнях (при виявленні екологічних злочинів на 
сільськогосподарських підприємствах), так і у господарських справах 
для виявлення причин зменшення врожайності, загибелі, псування 
або погіршення якості продукції рослинництва під час вирощування, 
зберігання або транспортування. 

Метою агротехнічної експертизи є встановлення причин зниження 
якості та кількості врожаю та інших втрат при виробництві 
рослинницької продукції. Для цього необхідне розуміння природи 
хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в рослинах і ґрунті. 
Фахівці, які займаються дослідженням цих питань знають, як 
відбувається ріст і розвиток сільськогосподарських рослин; їм відомі 
фактори, що впливають на отримання високоякісного врожаю, а 
також особливості розвитку патогенних організмів і методи боротьби з 
ними. 

Необхідністю проведення судової агротехнічної експертизи є 
об'єктивні і суб'єктивні причини, що призвели до втрат продукції. 

Об'єктивні причини (незалежні): 
1. Погодні умови: повінь, посуха, вимерзання і вимокання посівів, 

град та ін. 
2. Загибель рослин від шкідників і хвороб, що сталася не з вини 

агронома: навала сарани, поширення хвороб (борошниста роса, 
фітофтороз, рак картоплі тощо), втрати врожаю при техногенних 
аваріях. 

Суб'єктивні (землероб міг запобігти їх появу): 
1. Неграмотно обрані технології обробітку сільськогосподарських 

культур. 
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2. Отруєння сільськогосподарських культур агрохімікатами, 
такими як добрива, пестициди, регулятори росту рослин. 

3. Погане регулювання збиральної або посадочно-посівної 
техніки: сівалок, культиваторів, машинно-тракторних агрегатів, 
розпилювачів добрив, комбайнів. 

4. Використання неякісного посадочно-посівного матеріалу. 
5. Пошкодження або загибель посівів внаслідок недостатнього 

внесення в ґрунт поживних речовин. 
6. Невиконання необхідних заходів щодо захисту посівів від 

хвороб і шкідників. 
7. Надмірне або недостатнє збереження і накопичення ґрунтової 

вологи. 
8. Порушення правил поливного режиму вегетуючих культур. 
9. Недбале ставлення, розкрадання посадочно-посівних 

матеріалів, що призводить до зменшення норми висіву та 
недоотримання врожаю. 

10. Невміння вирахувати кількість застосовуваних добрив, 
глибину закладки і висадки насіння, норми поливу. 

11. Порушення правил збирання врожаю, зберігання 
сільськогосподарської продукції і транспортування її до кінцевого 
споживача. 

До об'єктів агротехнічної експертизи відносяться: посівний 
матеріал, добрива, ґрунт, сільськогосподарський продукт, посадковий 
матеріал, отрутохімікати, вода для зрошення, документація про 
технології вирощування культур і застосування засобів хімізації. 

Експерти, які проводять судову агротехнічну експертизу, як 
правило, спеціалізуються в різних галузях наукових досліджень, таких 
як агрохімія і фізіологія рослин. Вони повинні мати високу 
кваліфікацію експерта-агронома і використовувати комплексні методи 
для проведення агротехнічної експертизи. 

ІІ. Агрономічна експертиза 
Агрономічна експертиза відноситься до класу 

сільськогосподарських, покликана на основі аналізу ґрунтів і рослин, 
вирішувати питання встановлення оптимального харчування посівів і 
досягнення максимального врожаю, а також захисту вирощуваних 
культур від шкідників і хвороб. 

Даний вид експертизи зараз є дуже затребуваним в сільському 
господарстві так, як дозволяє оперативно вирішувати проблеми, 
пов'язані з вирощуванням сільськогосподарських рослин. 

Для вирішення цих питань держава часто надає допомогу у 
вигляді субсидій, що покривають витрати сільгосптоваровиробників 
на агрохімікати. Фермерські і сільськогосподарські підприємства за 
державної підтримки все більше і більше починають розвиватися, 
забезпечуючи добробут населення нашої країни. 
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При виконанні агрономічних досліджень можуть вирішуватися такі 
питання: 

1. Якій технології обробітку культури (класичної, мінімальної, 
нульовий або інший) віддати перевагу? 

2. Чи є в ґрунті достатня кількість поживних речовин? 
3. Який баланс, вміст і динаміка поживних речовин в ґрунті? 
4. Який сорт і яка щільність посіву краще на даному полі? 
5. Чи порушена екологічна безпека та економічна рентабельність 

при застосуванні пестицидів або добрив? 
6. Яку кількість добрив необхідно внести для підгодівлі 

сільськогосподарської культури? 
7. Як відбувається розвиток шкідників, хвороб і бур'янів на 

кожному конкретному полі, яка найбільш оптимальна стратегія і 
тактика контролю їх чисельності? 

8. Як підтримувати високу родючість угідь? 
ІІІ. Агрохімічна експертиза 

Агрохімічна експертиза – сільськогосподарська експертиза, в 
рамках якої досліджуються рух поживних речовин в рослині і ґрунті, їх 
регулювання для підвищення врожайності і підтримки родючості 
шляхом застосування добрив. 

Агрохімічна експертиза тісно пов'язана з іншими видами і родами 
експертиз (ґрунтознавча, біологічної), в тому числі і 
сільськогосподарськими (агротехнічна, агрономічна). 

Головним завданням такого роду досліджень є визначення 
взаємодії хімічної меліорації і добрив, з метою виключення нанесення 
шкоди людині і навколишньому середовищу надмірним 
використанням хімічної меліорації ґрунтів і добривами. 

До об'єктів дослідження агрохімічної експертизи відносять: ґрунт, 
рослини і добрива. 

При дослідженні ґрунту вивчаються динаміка і вміст поживних 
речовин, в тому числі і добрив в ґрунті, і їх доступність рослинам, 
вплив, який чиниться добривами на родючість і властивості ґрунту. 

За допомогою рослин досліджується живлення рослин і методів 
його регулювання добривами. 

При хімічній меліорації ґрунтів і внесенні добрив досліджуються їх 
властивості, склад та ефективність. 

При проведенні агрохімічних досліджень застосовуються 
біологічні і лабораторні методи. 

До біологічних відноситься польове обстеження. Воно є 
найпоширенішим методом. Його проводять на виділеній земельній 
ділянці, для того щоб встановити вплив умов і методів обробітку на 
урожай сільськогосподарських культур. Цей метод допомагає 
встановити ефективність застосування добрив: дозу, поєднання 
добрив в різних кліматичних і ґрунтових умовах. 
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До лабораторних відносяться хімічні, мікробіологічні та біологічні 
аналізи ґрунту і добрив. 

У рамках виконання ухвал, згідно п. 4.7 Інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних досліджень, наказ 
Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, відповідних статей 
Кримінального процесуального кодексу та Господарського 
процесуального кодексу у Київському НДІ судових експертиз (далі – 
Інститут) залучаються фахівці інших установ з даного напрямку для 
проведення комплексних експертиз. З метою вирішення питань 
виконуються польові обстеження з проведенням фотофіксації (огляд 
рослин у посівах, земельних ділянок із насадженнями садових культур, 
зерносховищ на яких зберігається зерно тощо), відбираються зразки 
рослин та ґрунту для проведення лабораторних досліджень, про що 
складається Протокол огляду місця події (за кримінальними 
провадженнями) або Акт огляду та відбору зразків за господарськими 
справами. За результатами досліджень складається висновок, який 
підписується комісією експертів. 

Узагальнюючи практику призначення експертиз в Інституті, із 
залученням відповідних профільних лабораторій, з’ясовано основні 
наступні чинники (об’єктивні та суб’єктивні), які обумовлюють 
необхідність призначення цих експертиз, а саме – недбале 
господарювання, непрофесійний обробіток ґрунту, відсутність 
системи контролю якості та безпеки продукції (посівного та садивного 
матеріалу) агропромислового комплексу. 

1. Внаслідок недбалого господарювання фермерів земля 
виснажується і втрачає родючість ґрунтів. Знижується основний 
показник родючості – вміст гумусу (перегнилих органічних решток). 
Компенсуючи природну родючість мінеральними добривами для 
досягнення максимальних результатів і нехтуючи сівозмінами, не 
дотримуючись технологій вирощування, фермери часто, отримуючи 
бажаний результат, не задумуються про стан ґрунту, який 
залишається після їхнього використання. За таких умов ґрунт 
виснажується і втрачає свою родючість. Рослини, які найчастіше 
висівають – це ріпак та соняшник. Ріпак для свого росту та розвитку 
використовує із землі багато поживних речовин – удвічі більше, ніж, 
наприклад, озима пшениця. Якщо додати до цього поля, ще й не 
менш виснажливий для землі соняшник, загалом ризикують бути 
виснаженими понад 5 млн га землі. З кожним роком збільшуються 
площі вирощування виснажувальних сільськогосподарських культур – 
таких як соняшник та ріпак. Така динаміка збільшення посівних площ 
не дозволяє сформувати науково обґрунтовані сівозміни, щоб ці 
культури можливо було вирощувати через 10 років. Крім того, можна 
припустити, що зони вирощування цих культур за ґрунтовими 
характеристиками й ознаками не зовсім відповідають агроекологічним 
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вимогам цих рослин. Отже, структура посівних площ потребує 
удосконалення щодо зон вирощування на основі землепридатності та 
можливостей формування відповідних сівозмін. 

2. Непрофесійний обробіток ґрунту спричиняє погіршення якості 
ґрунту та, як наслідок, зниження його родючості і відповідно зниження 
якості вирощеної продукції. Інтенсивна система землеробства передбачає 
застосування високих доз мінеральних добрив, пестицидів та інших 
продуктів хімічної промисловості. При професійному, науково 
обґрунтованому їх застосуванні підвищується урожайність 
сільськогосподарських культур без зниження якості продукції. Форма та 
кількість поживних речовин, призначених для внесення як добрив, дуже 
важлива. Всі зусилля щодо вибору строків внесення добрив і розрахунку 
норми їх внесення можуть виявитися безрезультатними через 
застосування добрив в невідповідній для рослин формі. Але не кожен 
господар може розробити раціональну систему ведення господарства. 
Після внесення мінеральних добрив знижується інтенсивність природного 
перетворення атмосферного азоту на сполуки, які можуть засвоїти 
рослини. Розчини мінеральних солей шкідливі для бактерій та 
мікроорганізмів, які формують родючий шар ґрунту, таким чином, 
утворення гумусу уповільнюється. Саме тому подальше внесення 
мінеральних добрив стає необхідним для забезпечення врожаю. 

Надмірне внесення азотних добрив зумовлює підвищення 
концентрації нітратів у ґрунтових водах. Вживання питної води з 
високим вмістом азоту негативно впливає на здоров'я людей. 

Тривале внесення кислих мінеральних добрив, низький рівень 
внесення органічних добрив викликає втрату кальцію та кислотну 
деградацію грунту. При цьому кислотність ґрунту підвищується, а 
вміст гумусу зменшується. 

Щоб зменшити надлишок азоту в ґрунтах і природних водах, слід 
розширювати посівні площі бобових культур, застосовувати повільно 
діючі форми азотних добрив, виготовляти компости з органічних 
решток, запроваджувати нові технології виробництва азотних добрив. 

Хімічні засоби захисту рослин – отрутохімікати для боротьби з 
бур'янами, шкідниками і хворобами рослин захищають 
сільськогосподарські і лісові культури, зберігають високий урожай. 
Однак поряд з цим пестициди накопичуються в ландшафтах, вносять 
небажані зміни в біоценозах, знищують тварин, призводять до 
глибоких і незворотних порушень нормальних циклів біологічного 
кругообігу речовин. З продуктами харчування вони потрапляють в 
організм людини і спричинюють захворювання або відхилення від 
норми. Деякі з пестицидів зумовлюють мутації. 

Пестициди пригнічують біологічну активність ґрунтів, знищують 
корисні мікроорганізми. Гинуть комахи-запилювачі, від чого теж різко 
знижується врожайність, наприклад, гречки, баштанних культур та ін. 



Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63 

 392 

Частина пестицидів, що потрапила у ґрунт, затримується вбирним 
комплексом, інша частина – з низхідними потоками води мігрує в 
нижні горизонти. Багато пестицидів є стійкими сполуками і тривалий 
час зберігаються в ґрунті. Вони переносяться вітрами, ґрунтовими 
водами, з продуктами харчування і таким чином поширюють свій 
вплив на великій території. Навіть незначна концентрація пестицидів 
у ґрунтових водах змінює їх органолептичні властивості (смак, запах), 
робить їх непридатними для пиття. 

Якщо поле одноразово оброблене гербіцидами, то ця сполука 
залишається в ґрунті кілька років. Це так звана залишкова токсикація 
ґрунтів. 

Основними заходами охорони ґрунтів від забруднення 
мінеральними добривами, пестицидами та супутніми сполуками є 
внесення науково обґрунтованих доз, їх оптимальні форми і строки 
внесення, застосування малотоксичних і нестійких сполук. А 
найкраще, це перейти до органічного землеробства. 

Вважливо те, що в країні з таким затребуваним та водночас 
недбалим використанням ґрунтів немає національної програми 
захисту земельних ресурсів. 

Зважуючи всі вищеперераховані показники родючості слід 
звернути увагу на такий вагомий показник як якість насіння. Так як 
невідповідність насіння спричиняє зменшення кількості бажаного 
врожаю і від якості насіння залежить якість зібраного врожаю. 
Зустрічаються не поодинокі випадки 100%-го ураження насіння 
хворобами наприклад насіння сої може відповідати нормативній 
документації за всіма показниками, які регламентуються ДСТУ 2240-
93 «Насіння сільськогосподарський культур. Сортові та посівні 
якості», але водночас ця партія уражена бактеріозом і фузаріозом. 
Відповідне та належне зберігання насіння безпосередньо впливає на 
його якість, а якість насіння відповідно на врожай. 

Державними інспекторами з насінництва виконуються контрольні 
перевірки суб'єктів усіх форм власності, що займаються реалізацією 
насіння овочевих культур. Наприклад, у Вінницькій області під час 
проведення контрольних перевірок виявлено реалізацію партій 
насіння, які за посівними якостями не відповідали ДСТУ 2240-93. 
Зокрема, в м. Бершадь реалізувалося некондиційне насіння капусти 
та перцю солодкого. У м. Чернівці на ринку в приватного підприємця 
виявлено 6 некондиційних партій насіння овочевих культур. У 
Чернігівській області виявлено 1 партію некондиційного за схожістю 
насіння. Товар знято з реалізації. Найпоширенішими порушеннями є 
невідповідність терміну дії: на пакетах з насінням він зазначений 
більш тривалий, ніж передбачено в ДСТУ 2240-93, невідповідність 
вказаної маси насіння реальній масі вмісту пакета. У Херсонській 
області при здійсненні державними інспекторами контрольних 
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перевірок закрито 15 торгових точок, де виявлено документи з 
простроченим терміном дії на продаж насіння або відсутність певних 
документів. У Запорізькій області під час перевірки торгових точок в 
м. К. Дніпровська виявлено відсутність документів на всю партію 
насіння, яке було в реалізації. За результатами рейдів-перевірок 
найбільш характерними недоліками при реалізації насіння є: – 
відсутність чи прострочення документів щодо якості насіння; – 
порушення стандарту ДСТУ 2240-93, де встановлений термін 
використання насіння не перевищує 8 місяців (виробники насіння у 
своїх документах указують термін 12, 18, 24, 36, 48 місяців); – 
невідповідність фактичної схожості насіння до зазначеної у 
документах; – невідповідність фактичної маси насіння до позначеної 
на упаковці чи у документах; – продаж сортів (гібридів), що не 
занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні. Партії некондиційного насіння завжди 
знімаються з реалізації. Юридичним та фізичним особам виписуються 
обов'язкові вказівки, на деяких накладаються штрафи. Проводяться 
службові розслідування. 

Беручи до уваги велику роботу Держнасінінспекції варто 
зазначити що недобросовісних продавців занадто багато, якщо 
незважаючи на усі перевірки існує велика кількість судових позовів 
зосереджена якраз на якість насіння. 

Що стосується аналізу висвітлених проблем варто зосередити 
увагу на вдосконаленні системи контролю якості та безпеки продукції 
агропромислового комплексу. Необхідно створити технічний комітет 
завдяки якому можна покращити методики відбору, методи 
проведення аналізу завдяки розширенню бази нормативної 
документації. Доповнити певні структури кваліфікованими кадрами, а 
також вдосконалити систему освіти, зокрема ВУЗів, які готують 
спеціалістів за даним напрямком. 

Узагальнюючи практику проведення експертиз в Інституті, 
виходячи із науково-методичного та технічного забезпечення, на 
винесені постановою або ухвалою питання можливо надати відповіді 
стосовно таксономічної належності (рід, вид) насіння та рослин, 
сортової відповідності насінневого та посадкового матеріалу, 
залишковому вмісту засобів захисту у посівному та посадковому 
матеріалі, зміни показників якості зерна. Вирішення інших питань, в 
основному встановлення причинно-наслідного зв’язку, необхідних 
для з’ясування обставин справи при проведенні агрономічних, 
агротехнічних експертиз залишаються відкритими, оскільки: 

– необхідне юридичне забезпечення та нормативні документи з 
державної підтримки (національна програма захисту та контролю 
земельних ресурсів, дієва системи контролю якості та безпеки продукції 
(посівного та садивного матеріалу) агропромислового комплексу; 
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– відсутні фахівці з даного напрямку та науково-методичне 
забезпечення проведення досліджень в системі судово-експертних 
установах Міністерства юстиції України. 

Для вирішення цих проблем необхідна плідна співпраця 
спеціалістів різних напрямів (юристів, біологів, хіміків, агрономів, 
екологів) із створення відповідних документів, що регламентують 
діяльність у сільськогосподарському виробництві, а також внесення 
змін у існуючі нормативні документи. Мета такої співпраці – 
формування методичного підґрунтя, для вирішення основних завдань 
при проведенні судової сільськогосподарської експертизи. 

 
Перелік посилань 

 
1. ДСТУ 2240-93. Насіння сільськогосподарський культур. Сортові 

та посівні якості. Київ, 1993. 
2. Добряк Д. С., Бабміндра Д. І. Еколого-економічні засади 

реформування землекористування в ринкових умовах. Київ, 2006. 336 с. 
3. Добряк Д. С., Канаш О. П., Бабміндра Д. І. , Розумний І. А. 

Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх 
екологобезпечного використання. Київ, 2009. 463 с. 

4. Дорош Й. М. Еколого-економічні основи формування інституту 
обмежень та обтяжень при використанні земель. Київ, 2007. 236 с. 

 
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕШЕНИЯМИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ) 
 

И. А. Варавина 
О. П. Самкова  

А. В. Плотницкая 
 
Сельскохозяйственная экспертиза – это блок экспертиз, которые 

выполняют исследования по вопросам, связанным с урожайностью в 
сельском хозяйстве по вопросам определения страховых выплат. В блок 
сельскохозяйственных экспертиз входят следующие виды экспертиз: 
агрономическая, агротехническая и агрохимическая. 

Предметом судовой сельскохозяйственной экспертизы являются 
фактические данные, которые устанавливаются в процессе исследований на 
базе специальных агротехнических и криминалистических знаний и 
относятся к предмету доказывания. 

Объектами судовой сельскохозяйственной экспертизы являются 
сельскохозяйственные культуры и документы, которые относятся к 
сельскохозяйственному производству. 

Обобщая практику назначения экспертиз в Киевском НИИ судебных 
экспертиз, с привлечением соответствующих профильных лабораторий, 
выяснили следующие основные факторы (объективные и субъективные), 
которые обуславливают необходимость назначения судебной экспертизы, а 
именно – небрежное хозяйствование, непрофессиональная обработка 
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почвы, отсутствие системы контроля качества и безопасности продукции 
(посевного и посадочного материала) агропромышленного комплекса и др. 

Анализ практики проведения экспертиз в Киевскому НИИ судебных 
экспертиз и исходя из научно-методического и технического обеспечения, на 
вынесенные постановлением или решением суда вопросы, возможно дать 
ответы касательно таксономической принадлежности (род, вид) семян и 
растений, сортового соответствия семенного и посадочного материала, 
остаточного содержания средств защиты в посевном и посадочном 
материале, изменения показателей качества зерна. Решение других 
вопросов, в основном установления причинно-следственной связи, 
необходимых для выяснения обстоятельств дела при проведении 
агрономических, агротехнических экспертиз остаются открытыми, поскольку: 

– необходимо юридическое обеспечение и нормативные документы 
для государственной поддержки (национальная программа защиты и 
контроля земельных ресурсов, действенная система контроля качества и 
безопасности продукции (посевного и посадочного материала) 
агропромышленного комплекса; 

– отсутствуют специалисты данного направления и научно-
методическое обеспечение проведения исследований в системе судебно-
экспертных учреждений Министерства юстиции Украины. 

 
THE PROBBLEMS RELATED TO THE SOLUTIONS OF THE MAIN TASKS 
IN CONDUCTING RESEARCH IN AGRICULTURE (AGRICULTURAL 

EXPERTISE) 
 

I. Varavina  
O. Samkova  

A. Plotnytska 
 
Agricultural expertise is a block of expertise that carries out research on 

issues related to agricultural productivity in determining insurance compensations. 
The block of agricultural expertise includes the following types of expertise: 
agronomic, agro-technical and agrochemical.  

The subject of forensic agricultural expertise is factual data that are 
established in the process of research on the basis of special agricultural and 
forensic knowledge and refer to the subject of evidence. 

The objects of forensic agricultural expertise are agricultural crops and 
documents that have relations to agricultural production. 

Summarizing the practice of appointment of examinations at Kyiv Scientific 
Research Institute of Forensic Expertise with the involvement of the relevant 
specialized laboratories, it has been found the following main reasons (objective 
and subjective): negligent management, unprofessional soil treatment, lack of 
quality control system and product safety (seeding and planting material) of the 
agro-industrial complex. 

Summarizing the practice of conducting expert examinations at Kyiv Scientific 
Research Institute of Forensic Experts, based on scientific, methodological and 
technical support, on the issues raised by the decision or the court’s decision, it is 
possible to give answers regarding the taxonomic affiliation (genus, species) of 
seeds and plants, the varietal conformity of seed and plant material, the content of 
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protective means in the sowing and planting material, changes in grain quality 
indicators. The solution of other issues, mainly the establishment of a cause and 
effect relationship, necessary to clarify the circumstances of the case when 
agronomic, agro-technical expertise is carried out, remain open, because:  

– it is necessary to provide legal support and regulatory documents for 
state support (the national program for the protection and control of land 
resources, an effective system for quality control and safety of agricultural 
products (seeding and planting material) of the agro-industrial complex; 

– there are no specialists in this area as well as scientific and methodical 
support for conducting research in the system of forensic institutions of the 
Ministry of Justice of Ukraine. 

 
 

УДК 343.983 
Н. Л. Поплавська  

старший судовий експерт 
 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз  
Міністерства юстиції України 

 
СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ 

ОСАДОВИХ ПОРІД У СУДОВО-ГРУНТОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ 
 
У статті розглянуті проблеми визначення гранулометричного складу 

ґрунту. Гранулометричним (зерновим) складом, називається ваговий зміст 
частинок різної крупності, виражений у відсотках по відношенню до маси 
сухої проби, взятої для аналізу. 

За допомогою аналізу гранулометричного складу оцінюється кількісне 
співвідношення структурних елементів твердих компонентів різного 
розміру. 

За його результатами судять про дисперсність ґрунту, а також 
проводять їх класифікацію. 

Ключові слова: грунт, гранулометричний, осадові, грунтознавча, 
експертиза. 

 
 
Протягом останнього часу у зв'язку із інтенсивним розвитком 

технологій методи аналізу гранулометричного складу зазнали 
суттєвих змін. Теоретично і технологічно удосконалені традиційні 
методи, розроблені новітні методики та аналітичні підходи оцінки 
гранулометричного складу осадових порід. 

Важливим завданням є зіставлення отриманих різними методами 
результатів, а також вибір «оптимального» методу, залежно від типу 
відкладів та задачі досліджень. 

Вивчення гранулометричного складу порід дає можливість 
характеризувати їх фізико-механічні властивості, аналізувати умови 
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осад-конакопичення, виявити загальну картину розподілу суші і моря, 
визначити зони живлення, шляхи і способи переносу матеріалу, 
встановити генезис досліджуваних порід. 

Визначення цього параметра дозволяє класифікувати породу і 
використати відповідну методику подальших досліджень. Аналіз 
гранулометричного складу дозволяє провести правильну 
інтерпретацію геофізичних досліджень, оцінити ємнісні і 
гідродинамічні властивості колекторів вуглеводнів, ідентифікувати їх 
за типом покладу та ін. [3, 5]. 

Класичні методи гранулометричного аналізу базуються на 
ситовому аналізі для крупних фракцій та швидкості осадження для 
дрібних. 

В основі розрахунків, які виконуються при гідравлічних способах 
аналізу, лежить формула Стокса – метод Сабаніна, Осборна, 
Робінсона [3; 4; 7]. 

Піпеточний метод зазвичай застосовують до частинок розміром 
менше 16 мкм, хоча він часто використовувався для частинок більшої 
крупності. Інші методи, що ґрунтуються на осадженні – це метод 
Аттерберга, гідрометричний, гідро-фотометричний, седиментація 
центрифугою. 

Методи, що базуються на інших фізичних принципах, включають 
розрахунок за електропровідністю частинок (лічильник Коултера), час 
переміщення ТОТ («time-of-transition»), лазерну дифракцію (на 
приладі аналізатор лазерної дифракції «Mastersizer 3000») та оптичне 
визначення гранулометричного складу шляхом аналізу зображення. 

Дані методи оцінюють розмір частинок за різними фізичними 
характеристиками, тому і аналітичні засоби, за допомогою яких 
визначають розмір частинок і виділять фракції, можуть давати 
відмінні результати при дослідженні ідентичних зразків. 

Методи гранулометричного аналізу поділяються на прямі і 
непрямі. Перші дозволяють безпосередньо виділяти окремі фракції, 
зважувати їх і визначати процентний вміст у породі, а також 
використати виділені фракції, наприклад, для вивчення мінерального 
складу. 

Другі не передбачають розділення породи на фракції; вони 
засновані на вивченні деяких властивостей досліджуваної породи, за 
зміною яких можна судити про вміст у ній тих або інших фракцій. 

Результати гранулометричних аналізів звичайно наводять у вигляді 
таблиць, у яких показують процентний вміст у породі різних фракцій. Для 
наочного представлення складу і ступеня однорідності породи будують 
різні графіки. Мірою неоднорідності гранулометричного складу піщаних і 
глинистих порід слугує коефіцієнт неоднорідності. При коефіцієнті 
неоднорідності піщаних порід понад 3, а глинистих – понад 5 вони 
вважаються неоднорідними [7]. 
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Прямим методом є традиційний ситовий аналіз піщаних та 
гравелистих порід, що і на даний час досить широко застосовується. 

Нижче представлені непрямі методи, кожен з яких базується на 
дослідженні певних фізичних властивостей частинок осадових порід. 

Лазерна дифракція. Аналізатори, призначені для визначення 
розподілу частинок за розміром за допомогою лазерної дифракції, 
використовують фізичний принцип розсіювання електромагнітних хвиль. 
Частки в паралельному лазерному промені розсіюють світло на 
постійний кут, величина якого залежить від діаметра частинок. Лінза 
збирає розсіяне світло кільцеподібно на детекторі, що встановлений у 
фокальній площині лінзи. Не розсіяне світло завжди сходиться у 
фокальній точці на оптичній осі. За допомогою комплексної математики з 
розподілу інтенсивності розсіяного світла можна розрахувати розподіл 
частинок за розміром. У результаті одержують діаметр частки лазерної 
дифракції, еквівалентний сфері з ідентичним розподілом розсіяного 
світла. Вимірюються середні об'ємні діаметри та отриманий розподіл 
частинок за розміром є розподілом по відношенню до об'єму. 
Дифракційну картину у фокальній площині можна математично описати 
за допомогою оптики Фур'є. 

У програмному забезпеченні приладів ці постійні для багатьох 
матеріалів уже внесені в базу даних. Відомі такі аналізатори 
гранулометричного складу, що працюють на принципі лазерної 
дифракції, як Malvern Mastersizer S (Malvern Instruments Ltd, Malvern, 
UK). Всі прилади надають інформацію у вигляді об'ємних відсотків. 

Прилади, які працюють за принципом лазерної дифракції, 
відрізняються один від одного чутливістю і складністю, що впливає на 
діапазон розміру досліджуваних частинок, простоту отримання даних 
та загальний характер результатів. Більшість приладів можуть 
вимірювати піщані, пилуваті і глинисті фракції, що містяться в пробі, а 
деякі можуть одночасно вимірювати всі ці фракції за один вимір. 
Однак точність і достовірність даних відрізняються. Даний метод має 
головну додаткову перевагу – гранулометричний склад дуже 
маленьких зразків може бути визначений досить швидко, і зразок 
залишається придатним для подальшого вивчення. 

Метод вимагає певних припущень при обрахунку гранулометричного 
складу. По-перше, розрахунок припускає сферичність форми частинок. 
Об'єм плоских частинок (наприклад слюди) може бути переоціненим. 
Тоді як об'єм видовжених чи кутастих частинок може бути недооціненим. 
По-друге, метод припускає гомогенний склад (і щільність) для всього 
досліджуваного зразка. 

Седиментація (осадження). Дані методи базуються на 
розрахунку розміру частинок за швидкістю їх осадження в рідині. 
Відповідно до закону Стокса, кінцева швидкість осадження сферичної 
частинки в рідині є пропорційною квадрату діаметра цієї частинки. 
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Тому крупні частки осідають набагато швидше, ніж дрібні. Темпи 
осадження частинок розраховують шляхом визначення густини 
розчину на певній глибині з часом. Ця інформація може бути 
отримана декількома приладами: піпеточним методом, циліндром 
Аттерберга, гідрометром, оптичним аналізатором та рентгенівським 
аналізатором. Необхідність прискорити процедуру, краща придатність 
до автоматизації аналізу привели до заміщення оптичними та 
рентгенівськими аналізаторами піпеточного методу. Вимірюється 
швидкість осадження частинок шляхом визначення рентгенівським 
випроміненням мутності на різних рівнях стовпчика зразка. Дані 
розподілу представлені у відсотках по відношенню до маси. 

Циліндр Аттерберга являє собою модифіковану версію 
класичного піпеточного методу, де частки вимірюють на фіксованій 
висоті циліндру, зазвичай біля дна. Особливістю седиментаційних 
методів є те, що отримана величина характеризує не тільки 
геометричні параметри частинок, але й враховує їх взаємодію з 
дисперсійним середовищем через коефіцієнт опору, що важливо для 
багатьох процесів, пов'язаних з одержанням і переробкою різних 
матеріалів у порошкоподібному вигляді. Однак процес седиментації 
здебільшого здійснюється з рівномірно гомогенізованої суспензії, 
розподіленої по всьому об'єму посудини, що робить початковий 
момент осадження невизначеним і впливає на точність оцінки 
крупних фракцій. 

Метод седиментації частинок зі стартового шару вперше 
використаний у практичній гранулометрії у ваговому седиментометрі 
ВР-3. Принцип роботи і конструкція приладу забезпечують 
безперервний і прямий вимір маси частинок кожного розміру. Розмір 
частинок визначається за 20,7 мкм. Цей інтервал включає 
дрібноалевритову, крупно- і середньо- пелітову фракції [1]. 

Оскільки кожен метод грунтується на певному фізичному 
принципі, «ідеального» методу визначення гранулометричного складу 
відкладів не існує. Тому оцінка методів суб'єктивна, але об'єктивним 
критерієм є повторюваність отриманих результатів. Відмінності у 
фізичних принципах, на яких базується вимірювання, є лише одним 
обмеженням. Іншими важливими питаннями є такі: фізичні та 
морфологічні властивості зерен, вид представлення результатів та 
власне процедура визначення розміру частинок. Іншими критеріями є 
тривалість аналізу, діапазон розміру досліджуваних частинок, 
точність аналізу та ін. 

Фізичні та морфологічні властивості частинок зразка. Деякі з 
методів вимагають детальної інформації про фізичні властивості 
зерен. Без цієї інформації порівняння методів є досить складним і має 
невелике значення. Прикладом основних властивостей частинок є 
щільність і форма зерен. При відомих значеннях щільності частинок 
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стає можливим порівняння масових часток із об'ємними, як 
пояснювалося раніше. Форма зерен є комплексним параметром, що 
включає різноманітні властивості – сплющеність, заокругленість 
(кутастість), видовженість. 

При використанні лазерної дифракції для гранулометричного 
аналізу необхідно задати певні характеристики породи: мінеральний 
склад, форму частинок, ступінь окатаності зерен, оптичні властивості, 
діапазон розмірів частинок та ін. 

Мінеральний склад відіграє вирішальну роль, оскільки робота 
приладу базується на принципі лазерної дифракції променя світла. При 
потраплянні лазерного променя на зразок частина променя розсіюється, 
а частина поглинається. Важливою характеристикою для досліджень є 
ступінь поглинання. Під час вимірювання необхідно вказати мінеральний 
вид зразка, якому відповідають оптичні характеристики: ступінь 
поглинання, індекси заломлення та дисперсії [6]. 

Морфологія мінеральних індивідів, що характеризується ступенем 
ізометричності, виражається в різному співвідношенні їх довжини, 
ширини і товщини. Ізометричні зерна мають однакові розміри у всіх 
напрямках – кристали алмазу, магнетиту, гранату, сфалериту і піриту. 
Ізометричну форму зерен мають кварц, польові шпати, олівін, 
кальцит та ін. Зерна кварцу можуть мати також сферичну або близьку 
до неї форму залежно від ступеня окатаності. Мінерали не 
ізометричної форми мають не однакові розміри в різних напрямках. 
Прикладом видовжених мінералів є турмалін, берил, скаполіт; 
галуазит має різко виражену трубчасту форму. Сплощені мінерали 
представлені таблитчастими, листуватими і дрібнолускуватими 
різновидами [2]. 

Зазвичай сплощений вид мають ільменіт, гематит, біотит, хлорит; 
сплощено-видовжену форму зерен – воластоніт, сподумен, 
антимоніт. Зерна серициту мають лускувату та пластинчасту форми, 
різкі обриси частинок, гострі краї лусочок; слюди, гідрослюди часто 
представлені тонкими ізометричними лусочками чи видовженими 
пластинками; монтморилонітові глини здебільшого утворюють 
хмароподібну масу з нечіткими обрисами дрібних частинок; каолініт 
представлений переважно напівпрозорими і непрозорими кристалами 
гексагональної форми чи їх уламками [7;11; 12; 13]. Однак це тільки 
загальна схема, що вимагає деталізації. Коли ми намагаємося 
простежити поширення окремих мінеральних видів у різних типах 
осадків і порід, виявляється, що розподіл мінералів за фракціями 
різного розміру являє собою складне явище і залежить від багатьох 
факторів [7; 12; 13]. 

Зазначені характеристики можна представити як функцію розміру 
зерна при перетворенні результатів оптичних досліджень до об'ємних 
одиниць. Іншою складністю є те, що більшість оптичних методів 
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працюють на дослідженнях двовимірного простору, тоді як 
обчислення об'ємних одиниць вимагає тривимірних даних. Тому ці 
питання потребують подальших детальних досліджень. 

Деякі методи надають результати у вигляді неперервних рядів 
даних, тоді як інші – у вигляді дискретних даних. Наприклад, при 
дослідженнях на приладах Malvern Mastersizer 3000 гранулометричний 
склад визначається з дифракційної картини, створеної великим числом 
частинок, що проходять через комірку. При дослідженнях на приладі 
Malvern Mastersizer розподіл частинок може бути поданий у вигляді 
графіку відповідно до об'єму, площі поверхні частинок, довжини чи 
кількості частинок. Важливо враховувати, що вимірювання Mastersizer 
базується на визначенні саме об'єму частинок, далі йде лише 
математичне перетворення отриманих даних. Тому розподіл частинок за 
іншими параметрами може містити певну похибку. Важливо зазначити, 
що дані, представлені відповідно до об'єму, максимально відповідають 
реальному розподілу частинок за фракціями, використання інших 
параметрів доцільно в інших випадках [6]. Результати досліджень 
можуть бути представлені у вигляді кумулятивної кривої розподілу 
частинок за розміром, гістограм, середнього діаметра частинок зразка, 
таблиць і діаграм розподілу частинок по фракціях, а також аналізу 
асиметрії та ексцесу отриманого масиву даних. Рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Гістограма фракційного складу піску. 
 

Класичний метод гранулометричного аналізу піщаних фракцій 
(піску) базуються на ситовому аналізі. Проводиться дослідження за 
допомогою набору сит з різними діаметрами отворів, кожна розмірна 
фракція зважується на вагах, результати перераховуються на 
процентний вміст кожної фракції певного розміру. 
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При порівняльному дослідженні у судово-грунтознавчій експертизі 
механічний склад об’єктів, який визначається на якісному рівні є родовою 
ознакою, кількісний вміст розмірних фракцій є груповою ознакою [9]. 

При проведенні експертиз порівняльного дослідження піску для 
визначення кількісного вмісту гранулометричного складу 
використовується аналізатор лазерної дифракції «Mastersizer 3000», 
який складається з оптичного блоку і двох диспергаторів і вимірювальних 
кювет. Диспергатори двох видів: для рідинного і сухого диспергування. 

Модуль рідинного диспергування здійснює диспергування зразка, 
що знаходиться у вигляді суспензії в розчині. 

Модуль сухого диспергування полягає в диспергуванні сухого 
зразка і його рівномірної подачі у вимірювальну кювету у 
безперервному потоці повітря. Для дослідження фракцій піску 
використовуємо модуль сухого диспергування. 

Програмне забезпечення здійснює обробку вихідних даних і 
створення звітів. На основі обробки і аналізу інтерференційної 
картини складаються висновки про гранулометричний склад піску. 

Важливим є питання зіставлення результатів дослідження 
гранулометричного складу осадових порід, отриманих різними 
методами, оскільки даний параметр є класифікаційним у багатьох 
напрямах досліджень. Протягом останніх десятиліть через відмінності 
в отриманих результатах було проведено багато порівняльних 
аналізів. Дослідження включають піпеточний, гідрометричний методи, 
лазерну дифракцію, лічильник Коултера, Sedigraph, оптичні методи, 
гідрофотометр та ситовий аналіз. 

Коректне порівняння методів вимагає, щоб результати, які вони 
надають, були представлені в аналогічному вигляді (їх можна було 
виразити через один і той же фізичний параметр). 

Багато досліджень відкидають необхідність перерахунку 
результатів для їх подальшого порівняння. Результати, отримані 
цими дослідженнями, не містять в собі об'єктивного порівняння 
методів, проте діаграми та рівняння (що є обґрунтованими 
регресивним аналізом), що вони надають, можуть бути використані 
для перерахунку числових результатів одного методу в інший. 

Порівняння результатів аналізу гранулометричного складу порід 
приладами лазерної дифракції зацікавило багатьох дослідників. 
Виконаний аналіз глинистих порід (0,35-20 мкм) показав зовсім 
незначні величини відхилення результатів. 

Прилади лазерної дифракції мають значний діапазон 
дослідження 0,01-3000 мкм, проте при такій значній амплітуді крупні 
частки затіняють дрібні, перешкоджаючи їх реєстрації. Таким чином 
виникає певна похибка вимірювання, із перевищенням вмісту крупних 
фракцій [6]. При дослідженні різнозернистих зразків доцільно 
попередньо розділити їх на частини із вузьким діапазоном розміру 
частинок, що значно підвищить точність отриманих результатів. 
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Результати аналізу гранулометричного складу мають похибку 2-
5%, що не впливає на класифікацію досліджуваних зразків. 

При порівнянні методів LD із піпеточним та ситовим методами 
результати мали певну відмінність, оскільки лазерна дифракція 
припускає сферичну форму частинок та однорідність густини 
частинок. Проте врахування особливостей приладів та фізичних 
властивостей досліджуваних зразків дозволяє зіставляти і 
використовувати дані, отримані даними методами. 

Для визначення гранулометричного складу у діапазоні фракцій для 
криміналістичних ознак, а також у діапазоні фракцій для визначення 
якісних характеристик піску за ДСТУ Б В.2.7-232:2010 «Будівельні 
матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань» 
визначається і перераховується програмою «Mastersizer», отже 
визначення різних параметрів фракцій можливо одночасно. 

За допомогою аналізатора інтервал часу дослідження одного 
об’єкту займає декілька секунд. При дослідженні ситовим ваговим 
методом інтервал часу одного об’єкту займає годину, а також 
тривалий час на обробку результатів статистично [8]. 

Як видно з діаграми № 1 і таблиці № 1 відсоткового 
співвідношення фракцій піску у діапазоні фракцій для 
криміналістичних ознак (1,0 мм, 0,5 мм, 0,25 мм, 0,1 мм, 0,05 мм), а 
також діаграми № 2 і таблиці № 2 у діапазоні фракцій за ДСТУ 
(0,63 мм, 0,315 мм, 0,16 мм), отриманих для кожного із трьох зразків 
піску двома способами (зразки № 1, № 2, № 3 досліджені на 
лазерному аналізаторі, а зразки № 5, № 6, № 7 ситовим ваговим 
методом), в більшості випадків збігаються в межах похибки.  
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Рис. 2 Діаграма № 1 відсоткового співвідношення фракційного складу піску.  
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Таблиця № 1.  
Відсоткове співвідношення фракційного складу піску. 

МС 1 0,5 0,25 0,1 0,05 Дно 
1 1,5 10,01 64,06 23,89 0,01 0,53 
2 0,5 10,98 63,9 23,82 0,03 0,76 
3 1,25 9,05 58,87 29,56 0,21 1,06 

сита       
5 4,79 17,06 59,11 18,21 0,78 0,08 
6 2,58 12,89 59,57 23,59 1,22 0,17 
7 4,58 10,42 53,24 29,39 2,09 0,29 
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Рис. 3 Діаграма № 2 відсоткового співвідношення фракційного складу піску. 
 

Таблиця № 2.  
Відсоткове співвідношення фракційного складу піску. 

МС 0,63 0,315 0,16 дно 
1 1,26 53,31 42,08 3,35 
2 1,26 53,18 41,96 3,6 
3 1,18 47,53 44,87 6,42 

сита         
5 7,63 57,63 29,04 5,7 
6 7,07 55,2 30,92 6,82 
7 7,45 47,41 33,75 11,4 

 
Значно відрізняються похибки результатів, отриманих 

співвідношень фракцій ваговим (ситовим) методом визначення, 



Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз 

 405

менші похибки результатів, отриманих співвідношень фракцій 
методом лазерної дифракції. 

Кожен із представлених методів визначення гранулометричного 
складу осадових порід має певні переваги і недоліки. Вибір 
оптимального методу залежить від багатьох факторів, проте 
основними є тип відкладів та специфіка задачі досліджень [9]. 

• Прилади лазерної дифракції мають значні переваги: 
процедура досить проста, висока швидкість аналізу, обробка даних 
мінімальна та ін. Але при цьому на точність результатів значно 
впливає форма та діапазон розміру частинок досліджуваного зразка. 
Доцільно використовувати даний метод для детального вивчення 
попередньо виділених окремих фракцій, у вузькому діапазоні розміру 
частинок результати більш точні і надійні. 

• Методи седиментації частинок, оптичні методи (SPM) та 
хвильового опору надають більш достовірні результати при аналізі 
глинистих порід (до 300 мкм) або окремо взятої глинистої складової 
досліджуваних зразків. 

• Метод ситового аналізу (ваговий) також досить простий, 
проте вимагає більше часу для аналізу. При дослідженні ситовим 
ваговим методом інтервал часу одного об’єкту займає годину а також 
тривалий час на обробку результатів статистично і мають загальні і 
власні похибки, такі як похибка при зважуванні частинок, коливання, 
щільності частинок ґрунту, зміна температури [10]. 

Зіставлення результатів дослідження гранулометричного складу 
осадових порід, отриманих різними методами, вимагає щоб вони 
були представлені в аналогічному вигляді, так щоб їх можна було 
виразити через один і той же фізичний параметр. В даний час 
найбільш широко застосовується представлення розподілу частинок 
за розміром у відповідності до їх об'єму. На основі даної методики 
можливо порівнювати методи між собою, порівнювати і корелювати 
отримані різними методами результати; компонувати результати 
аналізу гранулометричного складу окремих фракцій одного зразка, 
одержані різними методами [10]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ОСАДОЧНЫХ ПОРОД В СУДЕБНО-ПОЧВОВЕДЧЕСКИХ 

ЭКСПЕРТИЗАХ 
 

Н. Л. Поплавская 
 

Гранулометрическим (зерновым) составом называется весовое 
содержание частиц различной крупности, выраженное в процентах по 
отношению к массе сухой пробы, взятой для анализа. 

Весовое соотношение условных размерных групп механических 
элементов (частиц, представленных минеральными зернами) сухой почвы 
называется механическим (гранулометрическим) составом почвы, то есть 
соотношение фракций физической глины (частиц менее 0,1 мм) и 
физического песка (частиц крупнее 0,1 мм). 

С помощью анализа гранулометрического состава оценивается 
количественное соотношение структурных элементов твердых компонентов 
разного размера. 

По его результатам судят о дисперсности почвы, а также проводят их 
классификацию. 

Существуют различные методы определения гранулометрического 
состава (ситовой, пипеточный, аэрометрический). Они широко используются 
в практике почвоведческих исследований и имеют общие и собственные 
ошибки, такие как погрешность при взвешивании частиц, колебания, 
плотности частиц грунта, изменение температуры, вязкости и плотности 
суспензии и прочее. 

Классический метод гранулометрического анализа песчаных фракций 
(песка) базируется на ситовом анализе. Проводится исследование с 
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помощью набора сит с различными диаметрами отверстий, каждая 
размерная фракция взвешивается на весах, результаты перечисляются на 
процентное содержание каждой фракции определенного размера. 

При проведении экспертиз сравнительного исследования песка для 
определения количественного содержания гранулометрического состава 
используется анализатор лазерной дифракции «Mastersizer 3000». 

 
MODERN METHODS FOR DETERMINING THE GRANULOMETRIC 

COMPOSITION OF SEDIMENTARY ROCKS IN FORENSIC SOIL 
EXAMINATIONS 

 
N. Poplavska 

 
Granulometric (grain) composition is the weight content of particles of 

different sizes, expressed as a percentage of the mass of the dry sample taken for 
analysis. 

The weight ratio of the conventional size groups of mechanical elements 
(particles represented by mineral grains) of dry soil is called the mechanical 
(granulometric) composition of the soil, i.e. the ratio of fractions of physical clay 
(particles less than 0.1 mm) and physical sand (particles larger than 0.1 mm). 

By means of granulometric composition analysis, the quantitative ratio of 
structural elements of solid components of different sizes is estimated. 

According to its results, the dispersion of the soil is considered, as well as its 
classification. 

There are different methods for determining the granulometric composition 
(sieve, pipette, aerometric), which are widely used in soil science research and 
have common and inherent errors, such as the error in particle weighing, 
oscillation, soil particle density, temperature change, viscosity and density of the 
suspension etc . 

The classic method of granulometric analysis of sand fractions (sand) is 
based on sieve analysis. The research is carried out using a set of sieves with 
different holes’ diameters, each size fraction is weighed on the scales and the 
results are converted to the percentage of each fraction of a certain size. 

When carrying out examinations of the comparative research of sand, the 
laser diffraction analyzer «Mastersizer 3000» is used to determine the quantitative 
content of the granulometric composition. 
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СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
БДЖОЛИНОГО МЕДУ  

 
У статті розглянуто актуальність сучасного дослідження бджолиного 

меду, як традиційними методами, так і за допомогою сучасного 
високотехнологічного лабораторного обладнання. Методи аналізу 
поділяються на методики встановлення якісного й кількісного хімічного 
складу меду та визначення його як регіонального, так і рослинного 
походження. 

Основною метою лабораторного аналізу меду є можливість відрізнити 
якісний та корисний мед від дешевого небезпечного для здоров’я 
фальсифікату і встановити його якість згідно вимог ДСТУ та інших 
нормативних актів України. 

Ключові слова: мед, дослідження, склад, фальсифікат. 
 

 
В Україні нараховується близько 400 тисяч пасічників, які сумарно 

виробляють в середньому 70 тисяч тон меду на рік, що є найвищим 
показником у Європі. З кожним роком темпи продажу українського 
меду за кордон ростуть на кілька десятків відсотків. Україна посідає 
п’яте місце в світі за обсягом виробництва меду, і є беззмінним 
лідером з виробництва меду в Європі. Ми виробляємо близько 6 % 
світового меду і експортуємо його в 35 країн світу. Тому експертне 
дослідження якості меду неможливо переоцінити. 

Вимоги до харчової продукції, в тому числі меду, встановлюються 
законом «Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових 
продуктів», а також наказом Мінагрополітики від 8 серпня 2012 р. 
№ 491 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог для 
потужностей (об’єктів) з виробництва продуктів бджільництва». 

Насамперед, мед – основний продукт бджільництва – виробляється 
бджолами із зібраного на рослинах цукристого соку – нектару. Це 
нектарний, або квітковий мед. Відомий ще падевий мед, який теж 
належить до натурального. Його бджоли виробляють із паді – солодких 
виділень попелиць, щитівок, листоблішок, у яких залишаються 
незасвоєними 90 % вуглеводів з висмоктаного рослинного соку. 
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Квітковий нектар за хімічним складом відрізняється від меду 
підвищеним вмістом води (30-70 %) і низьким вмістом цукрів (10-30 
%). Зміни квіткового нектару, яким він піддається при переробці 
бджолами в мед, складаються в основному з його зневоднення та 
інверсії моносахаридів (глюкоза, фруктоза). Зневоднення квіткового 
нектару проходить в хоботку бджоли і продовжується в сотах вулика. 
Інверсія сахарози проходить під дією інвертази, яка знаходиться в 
секреті слинних залоз бджоли. 

У свіжому стані мед – це густа, солодка, сироподібна, майже 
прозора рідина з характерним ароматом (за основним видом 
медоносної рослини), яка з часом перетворюється в зернисту 
непрозору масу. 

Хімічний склад меду складний і різноманітний і залежить від 
клімату, погоди, часу збору. 

До складу меду входить до 30 різних цукрів, основними з яких є 
глюкоза і фруктоза. Разом вони називаються інвертним цукром, який 
становить до 90 % всіх цукрів меду. У меді знайдено до 20 різних 
мікроелементів: Ca, Fe, P, K, Na, ферменти, амінокислоти, вітаміни 
В1, В2, В6, С, біотин, вітамін РР, вільні і зв’язані органічні кислоти, 
декстрин, антибіотичні речовини. 

Таким чином, мед містить повноцінний набір поживних речовин, 
необхідних для життєдіяльності людини, а тому його використовують 
як дієтичний та лікувальний продукт. 

Однак отримання натурального бджолиного меду пов’язано зі 
значними матеріальними витратами. Високі ціни на натуральний мед 
роблять його дуже привабливим об’єктом фальсифікації. 

Фальсифікований – це такий мед, в який додані різні харчові та 
кормові добавки для збільшення його маси (меляса бурякова і 
крохмальна, глюкоза, цукор тростинний і штучно інвертований, 
крохмаль, борошно, солодкі фруктові соки, желатин), або він 
отриманий в результаті підгодівлі бджіл цукром. 

Аби відрізнити якісний та корисний мед від дешевого 
фальсифікату, важливо зробити експертизу меду. За допомогою 
спеціальних лабораторних досліджень можна визначити безпечність 
та якість меду і його відповідність Держстандарту України. 

Зважаючи на те, що мед дуже часто використовується не лише як 
харчовий, а й лікувальний продукт, дуже важливим є певна 
регламентація його складу. Так, згідно з ДСТУ 4497:2005 «Мед 
натуральний. Технічні умови», «натуральним медом можна 
вважати натуральну солодку речовину, що виробляється 
медоносними бджолами з нектару квітів або виділень з живих 
частин рослин або з комах, які паразитують на живих частинах 
рослин (з домішкою паді), які бджоли збирають, перетворюють 
змішуванням з особливими речовинами, що ними виробляються, 
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заготовляють та лишають у медових стільниках для визрівання і 
досягнення потрібної кондиції». 

Так ДСТУ 4497:2005 допускає вміст води в товарному меді до 21 
%, а загальний вміст сахарози по відношенню до безводної речовини 
не повинен перевищувати 6 %. Також ДСТУ 4497:2005 чітко 
регламентує вміст й інших речовин у складі меду, визначає густину, 
колір, консистенцію та запах. Важливо зазначити, що санітарно-
гігієнічні вимоги до меду не допускають наявності нерозчинних 
домішок у його складі. Отже, як ми щойно з’ясували, мед містить 
корисні речовини, але водночас у нього можуть потрапити такі 
небезпечні сполуки, як природні токсини рослин, пестициди, 
антибіотики, важкі метали, а на додачу ще й різноманітні харчові 
домішки. Як же бути в такому випадку і відрізнити справжній мед 
від суміші токсичних речовин? 

Аналіз меду – надійне рішення для визначення його якості та 
безпечності. 

Оскільки, мед є широковживаним продуктом і до того ж існують 
санітарно-гігієнічні вимоги, які визначають його склад, доцільним є 
проведення експертизи меду. Дослідження меду на вміст основних 
сполук дасть змогу з’ясувати рівень його якості. 

До складу меду входить близько 300 різних сполук. Логічним буде 
запитання про те, на що тоді, в такому випадку, краще звертати увагу 
в першу чергу? 

Загалом лабораторні дослідження меду включають визначення 
хімічного складу продукту (відсотковий вміст води, цукрів, вітамінів, 
білків, амінокислот, мінеральних та інших речовин), пилкового складу, 
виявлення механічних нерозчинних домішок, бродіння, визначення 
антибіотиків та випадків фальсифікації меду. 

Передусім необхідно проаналізувати продукт на вміст основних 
цукрів (глюкози, фруктози, сахарози), антибіотиків (стрептоміцину, 
тетрацикліну, хлорамфеніколу тощо), сульфаніламідних препаратів, 
важких металів, пестицидів тощо. Детальний лабораторний аналіз 
меду дасть змогу отримати повну інформацію про його основний 
склад та про відсоткове співвідношення усіх його компонентів. 

На превеликий жаль, дуже часто трапляються випадки 
фальсифікації меду. Тому відомі випадки, коли штучний мед 
маскують під натуральний. До натурального меду підмішують 
борошно, крохмальну патоку, солод, штучний мед або інші речовини. 
Дуже часто для фальсифікації використовують харчові сполуки, які 
при належній обробці та здобрюванні медом можуть бути виданими 
за натуральний продукт. Іноді буває так, що до складу меду можуть 
потрапляти небезпечні хімічні речовини (пестициди), радіоактивні 
елементи, важкі метали або антибіотики (такі як стрептоміцин) та 
сульфаніламідні препарати. Частково натуральність меду можна 
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визначати за пилковим складом (мікроскопічний аналіз меду), 
консистенції, загальному кислотному складу, кристалізації і кольору. 

Фальсифікація меду цукровим сиропом виявляється в реакції з 
азотнокислим сріблом; штучно інвертований цукор виявляють, 
визначаючи ОМФ (оксиметилфурфурол). При фальсифікації 
діастазне число низьке або взагалі не виявляється (за відсутності 
меду в пробі); кислотність при штучній інверсії більше 4°С. Цукровий 
пісок додають в мед для прискорення кристалізації при прояві її 
перших ознак, через деякий час мед являє собою рівномірну 
закристалізуватися масу. 

Желатин додають в мед для підвищення в’язкості і виявляють 
реакцією з таніном. Борошно або крохмаль додають в мед для 
створення видимості кристалізації. Дані домішки виявляються 
реакціями на йод або люголь. Домішки крейди виявляються додатком 
до розчиненого в пробірці меду декількох крапель будь-якої кислоти. 
Цукрову патоку визначають реакцією з азотнокислим сріблом; 
крохмальну патоку – реакцією з хлористим барієм; ознаки бродіння – 
рівнем кислотності; заміну квіткового меду на падевий – реакцією з 
оцтовокислим свинцем. 

Окрім того, природний мед може містити отруйні речовини. Для 
виготовлення меду бджоли можуть збирати нектар не лише з липи чи 
соняшника, а й з болотного вереску, рододендрону, азалії, олеандру, 
чемериці, дурману та інших рослин. Разом з нектаром бджоли 
переносять у мед отруйні речовини цих рослин. Основною токсичною 
сполукою такого меду є глікозид андромедотоксин. Такий отруйний 
мед іноді називають п’яним. Це пов’язано з тим, що після його 
вживання у людини з’являються симптоми, подібні до симптомів 
сп’яніння, а саме: нудота, судоми, порушення координації рухів тощо. 
За своїм зовнішнім виглядом такий отруйний мед мало чим 
відрізняється від звичайного. Тому на око з’ясувати, чи безпечний цей 
продукт, практично неможливо. 

Мікроскопічний аналіз меду є одним з основних методів, що 
дозволяє визначити як регіональне, так і рослинне походження меду. 
Необхідною умовою для проведення такого дослідження є наявність 
знань в галузі різних форм пилкових зерен і наявності певного пилку в 
тому чи іншому меді. 

Мікроскопічні дослідження меду є ефективним інструментом 
виявлення можливої його фальсифікації, особливо дорогого 
вітчизняного меду, такого як смерековий тощо. Нерідко такий мед 
змішують з більш дешевим з метою отримання більшого доходу. 
Мікроскопічне дослідження значною мірою служить захисту інтересів 
споживача. Перша ознака можливого бродіння меду, яким є наявність 
дріжджів, також визначається за допомогою мікроскопічного 
дослідження. При оцінці мікроскопічного зображення 
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використовуються поняття, розроблені Міжнародною комісією з 
ботаніки бджіл при IUBS, так звана комісія з пилку. 

«Основний пилок»: більше 45 % всіх пилкових зерен (predominant 
pollen). 

«Вторинний пилок»: 16-45 % всіх пилкових зерен (secondary 
pollen). 

«Окремі включення пилку»: до 16 % всіх пилкових зерен (minor 
pollen). 

Пилкові зерна, кількість яких не перевищує 1 %, не враховуються, 
але їх наявність зазначається, тобто в даному випадку проводиться 
не кількісний, а якісний аналіз. 

Вміст пилку в меді незначний, але він збагачує його вітамінами, 
білками, мінеральними речовинами. Встановлено, що в кожному меді 
міститься не один вид пилку, а декілька. Проте мед вважається 
монофлерним – каштановий, соняшниковий тощо, якщо пилок однієї з 
цих рослин становить не менше 45 % загального змісту; гречаним, 
конюшинним, липовим, рапсовим, люцерновим – не менше 30 %. 

«Переважним» вважається збір з тієї рослини, пилок якої є в меді 
основним, а сенсорні ознаки відповідають цим показникам. Такий мед 
може декларуватися за назвою переважаючого медоноса (ріпак, 
кульбаба, фацелія, соняшник і т.д.). 

Подвійна назва допускається, коли в меді присутній основний 
пилок двох видів (напр., рапс-конюшина), основний і вторинний пилок 
(напр. конюшина–липа) або вторинний пилок двох видів з 
вираженими сенсорними ознаками (напр., липа-конюшина). 

У разі сумнівів з приводу меду «липа-акація» можна взяти до 
уваги співвідношення фруктози і глюкози. Коефіцієнт їх 
співвідношення має становити як мінімум 1:3. 

Описана класифікація не завжди може застосовуватися строго. 
Деякі рослини, наприклад незабудка або благородний каштан, 
виробляють надзвичайно багато пилку, в той час як інші рослини, такі 
як робінія звичайна (Robinia pseudoacacia) або робінія псевдоакація, 
колюча акація та біла акація; певні цитрусові, іноді дають дуже мало 
пилку. З цієї причини при визначенні основного пилку в меді слід 
враховувати статистичні дані по інтенсивності виробництва пилку тих 
чи інших рослин і відповідно коригувати результати. 

Висока або низька продуктивність пилконосних рослин залежить, 
в тому числі, від форми квіток, їх розташування, а також від величини 
і зовнішнього вигляду пилкових зерен. 

Високопродуктивним пилконосієм за даними IUBS вважається 
благородний каштан (Castanea sativa). Мед здобувається переважно 
з благородного каштана в тому випадку, коли в ньому присутні не 
менше 90 % пилкових зерен з цієї рослини і є відповідний йому 
аромат. Такі ж критерії використовуються при визначенні меду з 
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незабудки (Myosotis), а також чернокорня (Cynoglos-sum) і мімози 
(Mimosa pudica). 

Пилок, який потрапляє в мед безпосередньо з нектаром, 
називається первинним. Від моменту надходження нектару у вулик до 
запечатування комірок зі зрілим медом вміст пилку в ньому може 
змінитися за рахунок вторинного попадання пилку. У незапечатані 
осередки може потрапляти пилок, що знаходиться у волосяному 
покриві бджіл. Крім того, молоді бджоли у вулику вживають в їжу 
велику кількість пилку. Оскільки вони залучені в процес обміну 
кормом, необхідним для дозрівання меду, то при цьому в мед також 
може вдруге потрапляти пилок. Оскільки в обох випадках вдруге в 
мед потрапляє пилок в основному з тих же рослин, з яких 
відбирається нектар, то зміна пилкового спектру утримується в 
рамках. Третинне включення пилку може відбуватися в результаті дій 
бджоляра. Запечатані медові стільники частково містять і запаси 
пилку (пергу), яка так міцно утрамбована в осередки, що залишається 
в них навіть під дією чималої відцентрової сили в процесі відкачки 
меду. На практиці третинне включення пилку при нормальному 
отриманні меду залишається в рамках. Виняток становлять 
вересовий мед (Calluna vulgaris), який необхідно відокремлювати від 
стільників особливим способом, або пресовий мед. 

Існують і інші аномалії у рослин, наприклад у таких, які крім 
флорального мають також екстрафлоральні нектарники, тобто 
виробляють багато нектару і порівняно мало пилку, або у таких рослин, 
квітки яких розділені за статевою належністю, розташовуються на одній 
(однодомні) або на різних (дводомні) рослинах. Проблеми виникають і з 
визначенням меду, що містить велику кількість пилку, який не 
ідентифікується, оскільки співвідношення невідомого пилку в меді не 
можуть оцінюватися з достатньою часткою точності. 

Мікроскопічне дослідження меду, як і інші аналізи, пов’язане з 
більш-менш складною підготовкою проб, тобто мед не можна 
досліджувати відразу. Спочатку готується медовий розчин, з нього 
виходить осад, який і використовується для виготовлення 
мікроскопічного препарату. Точна методика препарування (з 
фотодокументацією) описується в роботах Луво. Коротенько процес 
відбувається так. Пробу меду в 10 грам заливають 20 мл 
дистильованої води і ставлять на водяну баню до повного 
розчинення меду. Отриманий розчин центрифугують. Після чого осад 
переносять на предметне скло і фіксують спиртовим розчином. Потім 
проводять підрахунок пилкових зерен. Точність підрахунку і 
визначення пилку (можна по атласу пилкових зерен) багато в чому 
залежить від рівня професійної підготовки людини, яка проводить 
аналіз. За допомогою пилкового аналізу меду можна визначити 
ботанічне і географічне походження бджолиного меду. 
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Приготування препарату необхідно, оскільки без цього в полі зору 
мікроскопу була б занадто мала кількість пилку. В 1 г меду міститься 
близько 5000 пилкових зерен. Якщо мед відразу нанести на об’єктне 
скельце, то там виявиться місце лише для кількох міліграм, ця 
кількість зменшиться в 100 разів, і в полі зору мікроскопа виявиться 
занадто мало пилку. За допомогою описаного методу виділяється 
пилок, що міститься в 10 г меду. 

Результат аналізу на вміст пилку значною мірою залежить від 
того, хто його проводить. Всі інші види дослідження певною мірою 
автоматизовані. При аналізі вмісту пилку це неможливо через його 
складність. У даний час тільки людський мозок здатний розпізнавати 
безліч окремих пилкових зерен і їх комбінацій. В останні роки 
робляться спроби проводити цей вид аналізу за допомогою 
комп’ютерних систем обробки зображення, але поки безуспішно. 
Матеріал поки ще занадто складний для того, щоб він міг бути 
оброблений за прийнятний проміжок часу обчислювальною машиною. 
За своєю формою і розмірами пилкові зерна дуже різноманітні. 

Характерними ознаками зерен пилку різних видів є: 
1) кількість клітин, з яких складаються прості або складні зерна, 
2) розмір зерен, 
3) форма зерен, кругла, овальна, трикутна, еліпсоїдна і тд., 
4) кількість і будова герміналіїв у формі пор (porat), складок (col-

pat) або складчастих пор (colporat), 
5) будова екзини, гладка, колюча, рифлена, сітчаста, 
6) колір, жовтуватий, коричневий, зелений, 
7) покрив, 
8) вирости, 
9) утворення ниток. 
Пилок споріднених видів рослин, а часто навіть пилок рослин 

одного сімейства, має велику схожість, в результаті чого за 
допомогою оптичного мікроскопа можна визначити тільки сімейство 
рослин, якому належить пилок. З цієї причини необхідно мати 
гербарій зразків пилку, що дозволяє в будь-який момент скористатися 
наявними в ньому зразками для порівняння. Пилок для зразків 
збирають прямо з рослин. У тому випадку, коли точно визначити 
походження пилку за допомогою оптичного мікроскопа все ж не 
вдається, слід використовувати растровий електронний мікроскоп 
(див. мікрофотографію). 

Варто зауважити, що навіть природний мед за умов свого 
неправильного зберігання (недотримання температурного режиму), 
порушення гігієнічних норм, механічного забруднення (наслідком 
цього всього може стати його бродіння) може втратити свої смакові й 
корисні властивості, або навіть стати небезпечним для здоров’я 
людини. 
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Мікрофотографія зерен пилку (скануючий електронний мікроскоп 
«Teskan Vega 3», збільшення 6100х). 

Старий мед має більш темний колір, слабкий аромат, зміст ОМФ 
підвищено. При фальсифікації меду цукровим сиропом верхній шар 
залишається рідким без ознак кристалізації. Чи не кристалізується 
також мед, який схильний до температурної обробки і незрілий мед. 

Існує цілий ряд показників, які належать до загальних змін 
фальсифікованого чи зіпсованого меду, а саме: збільшення газової 
фази; зменшення кількості вітамінів; зміна кількості мінерального 
залишку; зниження кислотності; загальна зміна фізико-хімічних 
властивостей (густина, консистенція, запах, колір, склад тощо). Навіть 
справжній досвідчений бджоляр та поціновувач цього продукту не 
завжди зможе легко та на око відрізнити підробку від кропіткої 
бджолиної праці. 

Також, на сьогодні відомо більше 500 різних видів пестицидів, які 
використовуються в сільському господарстві. Бджоли-збиральниці 
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меду гинуть лише від тих інсектицидів, до яких вони чутливі. 
Натомість усі інші вони збирають разом із нектаром і переносять до 
пасіки, де всі ці речовини потрапляють до складу меду. До таких 
небезпечних сполук можна віднести хлорорганічні пестициди. 
Тривалість дії використовуваних на рослинах пестицидів може бути 
більшою від рекомендованих термінів ізоляції бджіл. Так, севин 
зберігається на фацелії до 17 днів, а гексахлоциклогександ – до 12 
днів з моменту обробки. Проблема полягає в тому, що бджоляр 
ніколи не може бути упевненим на усі 100 %, звідки саме його бджоли 
приносять квітковий нектар для меду. Тому він ніколи напевне не 
знає, чи обробляли хімічними речовинами ті рослини, з яких бджоли 
взяли нектар, а якщо й обробляли, то як давно це було. 

Звідки в меді антибіотики? Щоб захистити бджіл від патогенних 
бактерій, їм часто згодовують антибіотики. Під час виготовлення меду 
ці сполуки здатні потрапляти в нього і зберігатися достатньо 
тривалий час (до 3 років!). Людині, яка з’їсть мед із антибіотиками, це 
може коштувати розладом травлення, пригніченням власної 
мікрофлори організму та алергією. Наявність високого вмісту 
антибіотиків є небажаною, оскільки, проникаючи в організм людини, 
вони здатні без розбору пригнічувати не лише шкідливу, а й корисну 
мікрофлору, тим самим викликаючи розлади функцій кишечника та 
знижуючи захисні властивості систем організму. 

На додачу до перерахованих вище важких металів, пестицидів та 
антибіотиків до складу меду також можуть потрапляти радіоактивні 
елементи, пам’ятаючи, що ми проживаємо на території, яка 
постраждала від Чорнобильської катастрофи (а в світі взагалі 
розвинена атомна енергетика). Ці радіоактивні елементи 
потрапляють у мед таким самим шляхом, як і пестициди – через 
нектар. Згідно нормативних документів регламентовано визначення – 
Стронцію-90 та Цезію-137. Радіоактивні ізотопи цих елементів здатні 
накопичуватись у великих кількостях у кістковій тканині та щитовидній 
залозі. В подальшому це призводить до розвитку захворювань та 
погіршення їх функціонування. 

Мед дуже смачний, цінний та надзвичайно корисний харчовий 
продукт. Він містить велику кількість важливих речовин, серед яких 
вуглеводи, білки і вільні амінокислоти, вітаміни, органічні та 
неорганічні кислоти, мінеральні речовини, пігменти й ароматичні 
сполуки. Усі ці речовини є дуже важливими та корисними для 
нормального функціонування клітин нашого організму. 

У випадках, коли технологія виробництва меду порушується і 
справжній мед підмінюється фальсифікатом, – це може бути 
небезпечним для здоров’я. Тоді до складу меду можуть потрапити 
шкідливі речовини, серед яких важкі метали, радіоактивні речовини, 
пестициди й антибіотики. Для уникнення виробництва і споживання 
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неякісного продукту надзвичайно корисним буде сучасний 
лабораторний аналіз меду. Це дозволить відрізнити безпечний мед 
від неякісного фальсифікату.  

Своєчасний лабораторний аналіз (експертні дослідження) меду є 
дуже вигідною та швидкою процедурою, після цієї процедури можна 
буде на 100 % переконатися в якості та безпечності цієї продукції. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПЧЕЛИНОГО МЕДА 
 

А. П. Борзов,  
Л. И. Ковальчук 

 
С каждым годом темпы продажи украинского меда растут на несколько 

десятков процентов. Украина занимает пятое место в мире и первое в 
Европе по объему производства пчелиного меда. Своевременный 
лабораторный анализ (экспертные исследования) меда очень выгодная и 
быстрая процедура, после которой можно будет убедиться в качестве и 
безопасности этой продукции. 

В статье освещены как традиционные методы, так и исследования с 
помощью современного высокотехнологичного лабораторного оборудования, 
которые в свою очередь можно разделить на методики установления 
качественного и количественного химического состава меда, а также 
определения его регионального и растительного происхождения. 

Основной целью лабораторного анализа меда – возможность отличить 
качественный и полезный мед от дешевого опасного для здоровья 
фальсификата и установить его качество в соответствии с требованиями 
ГОСТа и других нормативных актов Украины. 

При проведении экспертиз меда для определения его регионального и 
растительного происхождения используется сканирующий электронный 
микроскоп «Teskan Vega 3»; определения химического (элементного) состава 
спектрометр энергий рентгеновского излучения СЕР-01 «ElvaX 2». 
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MODERN POSSIBILITIES OF EXPERT EXAMINATION OF HONEY 
 

А. Borzov 
L. Kovalchuk 

 
Every year, the pace of sales of Ukrainian honey is growing by several tens of 

percent. Ukraine ranks fifth in the world and the first in Europe in terms of honey 
production. A timely laboratory analysis (expert research) of honey is a very 
beneficial and quick procedure, after which it will be possible to verify the quality 
and safety of this product.  

The article deals with both traditional methods and research using modern 
high-tech laboratory equipment, which in turn can be divided into methods for 
establishing the qualitative and quantitative chemical composition of honey, as 
well as determining its regional and plant origin. 

The main purpose of the laboratory analysis of honey is the ability to 
distinguish qualitative and useful honey from cheap and dangerous fake for health 
and to establish its quality in accordance with the requirements of DSTU (The 
National Standard of Ukraine) and other regulatory acts of Ukraine. 

During the examination of honey to determine its regional and plant origin, a 
scanning electron microscope «Teskan Vega 3» is used; for the determination of 
the chemical (element) composition is used the spectrometer of the X-ray energies 
СЕР-01 «ElvaX 2» as well. 
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