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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ ШВИДКОСТІ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПРИ НАЇЗДІ НА ПІШОХОДА
Стаття стосується можливості оцінки швидкості транспортного
засобу при наїзді на пішохода з використанням різних підходів – судовомедичного, енергетичного, класичних методів автотехнічної експертизи
тощо.
Звернуто увагу на сучасні підходи до оцінки швидкості автомобіля за
відстанню відкидання тіла пішохода та розмірами пошкодження вітрового
скла автомобіля від контакту з головою пішохода.
Узагальнення сучасного досвіду оцінки швидкості транспортного
засобу при наїзді на пішохода дає можливість виробити загальний підхід до
цього питання і розробити відповідні методичні рекомендації.
Розроблені методичні рекомендації будуть визначають загальні
положення, принципи і методи, на основі яких рекомендується проводити
визначення швидкості автомобіля при наїзді на пішохода. Використання
даних методичних рекомендації забезпечує проведення автотехнічної

3

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63
експертизи на єдиній методичній основі, а також достовірність, точність
доказів та об’єктивність її результатів.
Розроблені методичні підходи будуть містити загальні принципи
виконання експертного дослідження з оцінки швидкості транспортного
засобу при наїзді на пішохода.
Ключові слова: швидкість, засіб, транспортний, пішохід, наїзд, оцінка.

Величина швидкості руху автомобіля є одним з найбільш істотних
чинників при автотехнічному експертному дослідженні обставин
наїзду автомобіля на пішохода
Існують різні підходи до визначення швидкості руху автомобіля на
момент наїзду на пішохода. Найбільш поширений в експертній
практиці спосіб визначення швидкості – це за довжиною залишених
на місці пригоди слідів гальмування. Таки спосіб достатньо детально
описаний в багатьох методичних посібниках з судової автотехнічної
експертизи [1,2].
Вказаній спосіб прийнятний, якщо на місці пригоди зафіксовані
сліди гальмування транспортного засобу і визначене розташування
місця наїзду. Враховуючи те, що далеко не в усіх випадках наїзду на
пішохода на проїзній частині залишаються сліди гальмування, його не
завжди можна використати.
Сучасні підходи до визначення швидкості руху транспортного засобу
враховують відстані фаз відкидання тіла пішохода при наїзді (projection
phases) (D. P. Wood, C. K. Simms, D. G. Walsh) [3], (post-impact phases
distances) (Jean-Philippe Depriester) [4], механізм закидання тіла пішохода
на автомобіль (висоту закидання тіла) (TARO origin, Коршаков та ін.)
[1, 6]. Також викликає зацікавленість спосіб визначення швидкості
транспортного засобу при наїзді на пішохода за рахунок дослідження
контакту між головою пішохода і вітровим склом автомобіля, а саме, з
розміру вм’ятини на лобовому склі, утвореної головою пішохода при
наїзді. (Jun Xu, Yibing Li, Guangquan Lu, Wei Zhou) [5]
Задача визначення швидкості транспортного засобу на момент
наїзду може бути вирішена з використанням різних підходів:
– Судово-медичного – за даними про залежність ступеню
тяжкості травмування від швидкості автомобіля при наїзді
(В. К. Стешиц, І. М. Дебой та ін.) [6-8];
– Якісного, за експериментальними даними краш-тестів;
– Методів
класичної
автотехнічної
експертизи
–
з
використанням розрахункових формул визначення швидкості за
довжиною сліду гальмування;
– Енергетичного – визначення швидкості руху транспортного
засобу, яка відповідала витратам кінетичної енергії на утворення
тілесних ушкоджень пішохода і деформацій деталей транспортного
засобу, утворених при наїзді.
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– З відеозапису процесу наїзду на пішохода, отриманого з
камер зовнішнього спостереження або відео реєстратора,
встановленого на автомобілі.
При визначенні швидкості руху автомобіля на момент наїзду на
пішохода, коли враховуються ступінь тяжкості травмування
останнього необхідно проводити комплексне дослідження за участю
судово-медичного і автотехнічного експертів.
Найбільш перспективним є енергетичний підхід, оскільки не завжди
на місці наїзду залишаються сліди гальмування, за якими можна
визначити швидкість, а пошкодження транспортного засобу і тілесні
ушкодження пішохода як правило достатньо повно будуть зафіксовані в
матеріалах кримінальної справи. Крім того, транспортний засіб може
бути досліджений експертом безпосередньо.
Вираженість вказаних пошкоджень має пряму залежність від
швидкості автомобіля на момент наїзду. Величина енерговитрат на
утворення пошкоджень має пряму залежність від квадрату швидкості
транспортного засобу і пішохода при наїзді.
В КНДІСЕ розроблено методику оцінки енерговитрат на
утворення
деформацій
деталей
транспортного
засобу
з
використанням залежностей, виведених на основі статистичних даних
краш-тестів [9–11].
Об’єм пошкоджень транспортного засобу визначається методами
транспортної
трасології
шляхом
огляду
або
дослідження
фотоматеріалів, наданих слідством (судом).
Середня маса сучасного легкового автомобіля з урахуванням
завантаження знаходиться в межах 1200–2000 кг, маса тіла пішохода
складає не більше 10 % від маси автомобіля. Отже, використання
рівняння збереження кількості руху для даної задачі буде
некоректним.
Для визначення швидкості руху використовуються наступні
припущення:
– величина швидкості руху пішохода перед наїздом не
враховується, як досить мала в порівнянні зі швидкістю автомобіля;
– виходячи з принципу відносності руху, дана задача
вирішується у системі відліку, пов’язаної з автомобілем.
В загальному вигляді мінімальна величина швидкості руху
транспортного засобу, яка відповідає витратам кінетичної енергії на
утворення пошкоджень транспортного засобу при наїзді на пішохода
може бути визначена за формулою:

V

2W
(м/с),
mp

Де:  W – сумарна величина енерговитрат (Дж),
m p – маса тіла пішохода.
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Величини швидкості транспортного засобу, визначені вказаними
вище способами відрізняються між собою, тому для перевірки
відповідності величини швидкості досліджуваним обставинам можна
використати комп’ютерне моделювання.
За допомогою програмного комплексу реконструкції дорожньотранспортної пригоди, наприклад, PC-Crash, можливо моделювання
взаємодії пішохода і автомобіля при наїзді.
При моделюванні по черзі задаються величини швидкостей,
визначені розрахунковим шляхом і перевіряється їх відповідність
досліджуваним обставинам пригоди – характеру закидання тіла
пішохода, його відкидання у кінцеве положення (рис.1.).

Рис. 1 Фази переміщення пішохода в момент наїзду при швидкості руху 60
км/год, отримано при моделюванні наїзду з використанням програмного
комплексу PC-Crash.

Науково-дослідна робота «Розробка методичних рекомендацій з
оцінки величини швидкості транспортного засобу при наїзді на
пішохода», яка на теперішній час виконується експертами Київського і
Львівського НДІСЕ, буде містити узагальнення і порівняння описаних
вище способів визначення швидкості транспортного засобу на момент
наїзду на пішохода та практичні рекомендації щодо їх використання.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЕЛИЧИНЫ СКОРОСТИ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ НАЕЗДЕ НА ПЕШОХОДА
К. А. Любарський
П. Г. Борщевський
І. В. Бабіна
Статья касается возможности оценки скорости транспортного средства
при наезде на пешехода с использованием различных подходов – судебномедицинского, энергетического, классических методов автотехнической
экспертизы и тому подобное.
Обобщение современного опыта оценки скорости транспортного
средства при наезде на пешехода дает возможность выработать общий
подход к этому вопросу и разработать соответствующие методические
рекомендации.
Разработанные методические рекомендации будут определяют общие
положения, принципы и методы, на основе которых рекомендуется
проводить определение скорости автомобиля при наезде на пешехода.
Использование
данных
методических
рекомендации
обеспечивает
проведение автотехнической экспертизы на единой методической основе, а
также достоверность, точность доказательств и объективность ее
результатов.
Разработанные методические подходы будут содержать общие
принципы оценки скорости транспортного средства при наезде на пешехода.
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MODERN APPROACHES TO ASSESSING THE VEHICLE SPEED AT
HITTING TO A PEDESTRIAN
K. Liubarskyi
P. Borshсhevskyi
I. Babina
The article deals with the possibility of assessing the speed of a vehicle at
hitting to a pedestrian with the use of various approaches – forensic, energy,
classical methods of auto-technical examination etc.
The generalization of the modern experience of estimating the speed of a
vehicle at hitting a pedestrian gives an opportunity to develop a general approach
to this issue and develop appropriate methodological recommendations.
The developed methodological recommendations will determine the general
provisions, principles and methods on the basis of which it is recommended to
determine the speed of a vehicle when riding a pedestrian. The use of these
methodical recommendations ensures the conduct of automotive expertise on a
single methodological basis, as well as the reliability, accuracy of evidence and
the objectivity of its results.
The developed methodological approaches will include general principles for
assessing the speed of a vehicle when ridding a pedestrian.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ ПО ДОСЛІДЖЕННЮ ОБСТАВИН ТА МЕХАНІЗМУ
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД
У даній статті розглядаються питання, пов'язані із проблемами
інженерно-транспортних (автотехнічних) експертиз і недосконалістю
їхнього призначення.
Ключові слова: експертиза, пригода, дорожньо-транспортна.

При розслідуванні причин і механізму дорожньо-транспортної
пригоди (ДТП) слідчим досить часто доводиться звертатися до послуг
експертів-автотехніків.
Ці фахівці, використовуючи спеціальні пізнання, проводять
відповідні розрахунки, реконструюють хід ДТП і відповідають на
поставлені слідчим питання. Тим часом, щоб провести експертизу
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обставин ДТП коректно, необхідно мати точні об'єктивні вихідні дані.
На жаль, кримінальне провадження по ДТП рідко містить всю
необхідну для коректної експертизи інформацію. У цій ситуації
експертам часто доводиться користуватися довідковими даними, які
завжди носять імовірнісний характер. У підсумку об'єктивність
висновків інженерно-транспортної (автотехнічної) експертизи у
кримінальному провадженні, пов'язаному із ДТП, залежить від
повноти вихідних даних і досвіду експерта у виборі довідкової
інформації.
Незважаючи на значні зусилля держави та спеціалізованих
підрозділів поліції МВС України, сьогодні наша країна не відноситься
до числа країн з відносно високим рівнем безпеки дорожнього руху.
Щорічно порушуються тисячі кримінальних проваджень, пов'язаних з
розслідуванням обставин ДТП. Згідно ст. 219 КПК України [1]
досудове розслідування по кримінальному провадженню повинне
бути закінчене в строк, що не перевищує 2 місяців з дня
повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Однак, аналіз
статистики злочинів, пов'язаних з автотранспортною аварійністю,
показує, що близько 10-15 % кримінальних правопорушень по ст.
294–295 КПК України перебувають у провадженні значно довше
нормативів часу, установлених ст. 219 УПК України [1]. Це пов'язано
зі складністю встановлення обставин ДТП і неоднозначністю винності
учасників цієї події.
У ході розслідування причин та обставин ДТП повинно бути
вирішене головне питання – чи відповідали дії водія даній дорожньотранспортної ситуації, тобто необхідно виявити, якими вимогами
Правил дорожнього руху водій повинен був керуватися та чи виконав
він дані вимоги. Установити названі обставини шляхом проведення
допитів учасників ДТП та очевидців події, а також слідчими
експериментами можливо не завжди. У таких ситуаціях зазвичай
слідчі вдаються до проведення різних видів експертиз, найчастіше –
інженерно-транспортної
(автотехнічної).
Сформулювавши
в
клопотанні про призначення інженерно-транспортної (автотехнічної)
експертизи питання, що цікавлять слідство, слідчий найчастіше
вважає, що за підсумками цієї роботи експерт-автотехнік видасть
однозначно об'єктивні відповіді та далі розслідування злочину буде
справою техніки. Часто так і буває, але іноді при проведенні
інженерно-транспортної
(автотехнічної)
експертизи
виникають
ситуації браку вихідних даних з місця ДТП, неоднозначності,
некоректності та суперечливості цих даних, і експерт-автотехнік не в
змозі дати на поставлені слідчим питання однозначні відповіді, у
коректності яких він чітко впевнений. Відповідно до чинного
законодавства права та обов'язки експерта передбачені статтями 12
та 13 Закону України «Про судову Експертизу» [2] та ст. 69 КПК
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України [1]. Про відповідальність за дачу завідомо неправдивого
висновку експерт попереджається по ст. 384 КК України і по ст. 387 КК
України [3] – за розголошення даних досудового розслідування. Це
також покладає на експерта додаткову відповідальність, при цьому у
переважній кількості випадків експерти виконують свою роботу
відповідально.
Розберемо, з якими складностями експерти-автотехніки зазвичай
зіштовхуються в процесі проведення експертизи обставин та
механізму ДТП. Перша і головна – відсутність інформації з місця ДТП,
що необхідна для проведення коректних розрахунків. Слідчі, що
виїжджають на місце ДТП, не завжди професійно підходять до збору
та фіксації даних про обставини, що сталися. Найчастіше в них
просто немає необхідного інструментарію для збору цих даних.
Прикладом може бути емпірична неможливість для слідчого на місці
ДТП зробити кількісний вимір величини коефіцієнта зчеплення шин
автомобіля з дорожнім покриттям, що в підсумку приводить до
ситуації необхідності інтуїтивного вибору експертом цієї величини з
табличних даних, а це приводить до виникнення серйозної
статистичної похибки. Друге – відносна неточність методик
розрахунку різних параметрів руху транспортних засобів. До
сьогоднішнього дня експерти-автотехніки в основному користуються
методиками що були розроблені ще в 1960-1980 р. Звичайно,
методичні підходи, розроблені Н. М. Крісті та В. А. Іларіоновим,
залишаються основою автотехнічної експертизи, але при цьому за
минулі
роки
значно
змінилася
конструкція
автомобілів,
використовувані в автобудуванні матеріали та технології. Наукове й
методичне
забезпечення
проведення
інженерно-транспортної
(автотехнічної) експертизи в нашій країні повільно, але все-таки
розвивається, однак чи допомагає це в рішенні тих складних питань, з
якими зіштовхуються практики?
Проблемі невизначеності вихідних даних при експертизі по
дослідженню обставин та механізму ДТП присвячено багато робіт.
Класифікація невизначеності різних довідкових і розрахункових
параметрів, використовуваних при аналізі обставин ДТП, може бути
представлена наступним чином.
1. Невизначеність фізіологічних параметрів життєдіяльності водія
транспортного засобу:
– невизначеність значень часу реакції водія на виникнення
небезпечної ситуації;
– невизначеність стабільності фізичного самопочуття водія;
– невизначеність результатів виміру змісту алкоголю в крові та
оцінки ступеня сп'яніння водія.
2. Невизначеність
параметрів
переміщення
в
просторі
транспортного засобу:
10

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза

– невизначеність фактичної швидкості руху автомобіля до
виникнення небезпечної ситуації;
– невизначеність
значень
коефіцієнта
зчеплення
шин
автомобіля з дорожнім покриттям;
– невизначеність значень часових параметрів роботи гальмової
системи;
– невизначеність значень сталого уповільнення автомобіля в
процесі гальмування і зупинного шляху.
3. Невизначеність параметрів зовнішнього середовища:
– невизначеність незмінності стану дорожнього покриття;
– невизначеність незмінності стану атмосферних явищ (опади,
туман);
– невизначеність незмінності стану видимості та оглядовості
для водія, що залежить від часу доби, наявності освітлювальних
приладів, природного сонячного осліплення водія та осліплення
світлом фар зустрічних автомобілів.
Для підвищення об'єктивності експертного висновку за ступенем
винності учасників ДТП необхідно мати близькими до істини десятки
основних параметрів обставин ДТП. Однак часто не робиться навіть
спроби знизити ступінь невизначеності вихідних даних.
Розглянемо коротко теоретично можливі діапазони зміни тих
параметрів, які можуть бути використані при проведенні експертних
розрахунків.
– Час реакції водія на виникнення небезпечної ситуації
варіюється в діапазоні від 0,3 сек. до 1,4 сек. [4].
– Фізичне самопочуття водія є суб'єктивним параметром,
об'єктивно ж можна лише враховувати факт передінфарктного або
предінсультного стану, епілептичний приступ у момент часу, що
передував ДТП.
– Змісту алкоголю в крові водія може варіюватися в діапазоні
від 0 до 5-5,5 %о.
– Фактична швидкість руху автомобіля до виникнення
небезпечної ситуації визначається розрахунковим шляхом на підставі
коректних даних про довжину сліду юзу на дорозі від гальмування,
сталим уповільненням автомобіля (залежить від коефіцієнта
зчеплення шини з дорогою) і параметру часу наростання
уповільнення до максимального значення).
– Значення коефіцієнта зчеплення шин автомобіля з дорогою
(φ) може варіювати від 0,05 (ідеально гладкий лід) до 0,8-0,85 (нова
шина й сухий якісний асфальт) [5].
– Часові параметри роботи гальмової системи описуються за
допомогою часу наростання уповільнення до максимального
значення, але цей процес може йти нерівномірно в різних умовах, час
наростання уповільнення може варіюватися.
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– Стале уповільнення автомобіля в процесі гальмування також
може бути непостійним за значенням; фактично варіюється в різних
дорожніх умовах для автомобілів різного рівня технічної справності
від 1,0 до 7,5 м/с2 [6].
– Стан дорожнього покриття може змінюватися в широких
межах, як по параметрах шорсткості покриття, так і по наявності,
відносному розташуванню та величині дефектів покриття дороги.
Атмосферні явища (опади, туман) зазвичай описуються кількісно
за певний період часу. У конкретний момент формування ДТП оцінити
погодні умови, у тому числі атмосферні явища та ступінь їхнього
впливу на формування умов для ДТП, практично неможливо.
Стан видимості та оглядовості для водія залежить як від
постійних факторів, так і від раптових, минущих і таких, що практично
не піддаються відтворенню за допомогою слідчого експерименту та
наступній оцінці інженерно-транспортною експертизою.
Множинне сполучення тих помилок, які можливі при проведенні
інженерно-транспортної
(автотехнічної)
експертизи
через
невизначеність вихідних даних, багаторазово підсилюють підсумкову
систематичну похибку результату. Якщо похибки по різних
параметрах як би компенсують один одного, то підсумковий
результат інженерно-транспортної (автотехнічної) експертизи може
бути на припустимому з погляду об'єктивності рівні. Якщо ж ці
похибки накладаються одна на одну та сумуючи підсилюють
негативний результат, то підсумком може бути прийняття невірного,
необ'єктивного рішення стосовно конкретного учасника ДТП.
Як же все-таки знизити негативний ефект невизначеності вихідних
даних при проведенні розслідування обставин ДТП? На це питання є
наступна відповідь – необхідно підвищити якість збору вихідних даних
з місця ДТП. Якщо говорити більш предметно, то рекомендації в даній
сфері можна диференціювати на 2 групи – пропозиції стосовно
слідчих органів та пропозиції для автовиробників.
Рекомендації для слідчих прості: необхідно дієво вдосконалювати
рівень професійної підготовки слідчих для того, щоб на місці ДТП
вони дійсно мали можливість зібрати всю необхідну для майбутнього
проведення інженерно-транспортної (автотехнічної) експертизи
вихідну інформацію, розуміли, що буде потрібно експерту-автотехніку
для коректних розрахунків. Також важливо вдосконалювати рівень
їхньої інструментальної забезпеченості. Зокрема, всі слідчі, що
виїжджають на місце ДТП, повинні в обов'язковому порядку бути
забезпечені приладами по кількісній оцінці величини коефіцієнта
зчеплення шин з дорожнім покриттям.
Краще, що можна було б запропонувати науково-виробничому
співтовариству – обов'язковість промислової (заводської) установки
на автомобілі приборів-самописів, що реєструють і записують
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параметри роботи двигуна, режими руху автомобіля (у тому числі
швидкість і режими прискорення-гальмування). Навряд чи це значно
збільшить собівартість автомобіля, але якщо буде потреба значно
підвищить об'єктивність слідства.
Резюмуючи, відзначимо наступні основні висновки.
1. Близько 10-15 % кримінальних проваджень тривають значно
довше нормативів часу, установленого КПК України [1], через
складність встановлення обставин ДТП і неоднозначності винності
учасників цієї події.
2. Інженерно-транспортна (автотехнічна) експертиза, до послуг
якої вдаються у таких випадках слідчі, дозволяє коректно
реконструювати хід ДТП та установити його так званих «винуватців»
тільки у випадку наявності об'єктивних вихідних даних.
3. Фактично майже завжди при розслідуванні причин ДТП є
присутньою проблема невизначеності вихідних даних для наступного
проведення інженерно-транспортної (автотехнічної) експертизи.
4. Існує три класи невизначеності різних довідкових і
розрахункових параметрів, використовуваних при аналізі обставин
ДТП, а саме:
– невизначеність фізіологічних параметрів життєдіяльності
водія транспортного засобу;
– невизначеність
параметрів
переміщення
в
просторі
транспортного засобу;
– невизначеність параметрів зовнішнього середовища.
5. Суть рекомендацій зі зниження негативного ефекту
невизначеності вихідних даних при проведенні розслідування
обставин ДТП полягає в підвищенні рівня професійної підготовки
слідчих і забезпеченні їх інструментарієм, який необхідний для збору
на місці події вихідних даних, а також – в установці в транспортні
засоби промисловим шляхом приборів-самописів, що реєструють і
записують параметри руху автомобілів.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И МЕХАНИЗМА
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
Г. Н. Григор
В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемами
инженерно-транспортных экспертиз и несовершенством их назначения.
Автором раскрывается суть несвоевременного назначения экспертизы и
недостаточности информации для эксперта при формировании заключения.
Указывается также, какие данные необходимо предоставлять экспертамавтотехникам и что нужно знать следователям для назначения экспертизы.
В практике при расследовании дорожно-транспортных происшествий,
которые относят к техническим видам нарушений, в связи со
специфичностью рассматриваемой категории дел, одним из основных
доказательств является заключение инженерно-транспортной экспертизы.
Обстоятельство, что заключение инженерно-транспортной экспертизы
является не последним доказательством в делах и принятии решений по
ним, требует повышения качества следствия в делах и обуславливает рост
потребности в проведении инженерно-транспортных экспертиз на более
высоком уровне.
Сложность проявляется в постановке вопросов для экспертизы,
сложность в установлении объектов для исследования и исходных данных,
которые обеспечивают полноту для исследования механизма дорожнотранспортного происшествия, а также установления причин и связей с
происшествием каких-либо действий или бездействия участников дорожнотранспортного происшествия.
PROBLEMATIC ISSUES OF ENGINEERING AND TRANSPORT
EXPERTISE ON THE STUDY OF CIRCUMSTANCES
AND THE MECHANISM OF ROAD ACCIDENTS
H. Hryhor
This article deals with issues related to the problems of engineering and
transport expertise and the imperfection of its appointment. The author reveals the
essence of the untimely appointment of expertise and insufficient information for
an expert in the formation of the conclusion. It is also indicated what data is to be
provided by automotive experts and what the investigator needs to know for the
appointment of the examination.
In practice, in the investigation of road accidents, which are classified as
technical violations, in connection with the specifics of this category of cases, one
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of the main evidence is the conclusion of engineering transport expertise. The fact
that the conclusion of engineering transport expertise is not the latest evidence in
the affairs and decision-making on them requires the improvement of the quality of
investigation in business and causes the increase in the need for engineeringtransport expertise at a higher level.
The complexity is become obvious in the formulation of questions for
expertise, the complexity of establishing objects for research and data that provide
completeness to study the mechanism of traffic accident, as well as the
establishment of causes and connections with the event of any actions or inactivity
of road- transport accident.
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Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПАДКІВ НАЇЗДІВ РУХОМОГО СКЛАДУ НА
ПЕРЕШКОДУ У СУДОВІЙ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНІЙ
ЕКСПЕРТИЗІ
В даній статті наведено стан безпеки руху в структурі
ПАТ »Укрзалізниця» щодо випадків наїздів рухомого складу на пішохода чи
автотранспортний засіб. Проаналізовано нормативні документи, які
регламентують порядок дій членів локомотивної бригади при загрозі
безпеці руху (людина на колії, автотранспортний засіб у межах рухомого
складу). Також розглянуто поняття «граничний ризик» і його вплив на
розвиток залізнично-транспортної пригоди.
Ключові слова: перешкода, рухомий, наїзд,експертиза, залізничнотранспртна.

Залізнична колія – зона підвищеної небезпеки. Причиною
переважної більшості випадків наїздів рухомого складу на пішоходів
чи автотранспортний засіб є необачність пішоходів та нехтування
водіями вимог правил дорожнього руху при перетині залізничного
переїзду (рис. 1). Тому, з метою забезпечення безпеки руху та
життєдіяльності, пішоходам слід при користуванні послугами
залізничного транспорту та знаходженні на його об’єктах керуватися
«Правилами безпеки громадян на залізничному транспорті України»
[1] та «Правилами поведінки громадян на залізничному транспорті
України» [2], а водіям при перетині залізничних колій – «Правилами
дорожнього руху України».
У свою чергу, при веденні поїзда (локомотива), локомотивна
бригада повинна чітко виконувати вимоги «Правил технічної
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експлуатації залізниць України», «Інструкції з сигналізації залізниць
України», «Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях
України», «Інструкції з експлуатації гальм рухомого складу на
залізницях України», чинних інструкцій, наказів, вказівок та інших
нормативних документів (рис. 2).

Рис. 1. Наїзд локомотива на автотранспортний засіб

Рис. 2. Люди переходять залізничну колію перед рухомим складом
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Слід зазначити, що перед експертом при проведенні судових
залізнично-транспортних експертиз, в яких мав місце наїзд рухомого
складу на людей або автотранспортний засіб, ставляться питання
щодо дій учасників залізнично-транспортної пригоди та можливості
запобігання ЗТП. Отже, з метою забезпечення розкриття процесу
розвитку механізму залізнично-транспортної пригоди та надання
відповідей на поставлені питання, слід детальніше розглянути дії
членів локомотивної бригади при виникненні загрози безпеці руху
(людина на колії, автотранспортний засіб у межах габариту рухомого
складу), проаналізувати поняття «граничний ризик» та його вплив на
розвиток залізнично-транспортної пригоди.
Для розкриття проблематики даної статті необхідно вирішити
наступні завдання:
руху
в
структурі
 провести
аналіз
стану
безпеки
ПАТ »Укрзалізниця» у випадках наїзду рухомого складу на пішоходів
та автотранспортний засіб;
 провести аналіз нормативних документів, які регламентують
порядок дій членів локомотивної бригади при загрозі безпеці руху
(людина на колії, автотранспортний засіб у межах переїзду);
 дослідити умови при яких локомотивна бригада повинна
застосовувати екстрене гальмування у випадку знаходження людини
на залізничній колії або автотранспортного засобу у межах переїзду.
У 2017 році на залізничних переїздах і коліях ПАТ «Укрзалізниця»
сталося 86 випадків ДТП, у тому числі 80 випадків на переїздах і 6 –
на коліях поза переїздами. Внаслідок ДТП загинуло 20 осіб і 30
травмовано [3].

Рис. 3. Розподіл випадків ДТП за роками (2016/2017)

У порівнянні з 2016 роком кількість ДТП збільшилася на
6 випадків (з 80 до 86), збільшилася на 13 осіб кількість загиблих
(з 7 до 20) і на 1 особу кількість травмованих (з 29 до 30).
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Рис. 4. Розподіл випадків ДТП за залізницями (86/80).

Таблиця 1.
Статистика ДТП на залізничних переїздах та коліях поза переїздами
Дорожньо-транспортні пригоди
на залізничних переїздах та коліях поза переїздами
в 2017 / 2016 роках
Кількість ДТП
Травмовано
Загинуло
у т.ч. на
у т.ч. на
у т.ч. на
Регіональні
Загалом залізничних коліях поза Загалом залізничних
філії
переїздах
переїздах переїздами
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Донецька
7
3
7
3
2
4
Львівська
18
22
16
19
2
3
5
9
4
Одеська
15
19
14
18
1
1
1
2
5
5
Південна
9
6
9
5
1
1
1
2
Південно25
20
23
19
2
1
7
4
9
11
Західна
Придніпровська 12
10
11
9
1
1
6
3
5
Разом
86
80
80
73
6
7
20
7
30
29

Рис. 5. Діаграми співвідношень кількості ДТП між регіональними філіями.

18

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза

Слід зазначити, що найбільше випадків ДТП трапляється на
залізничних переїздах, розміщених на головних та станційних коліях
регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця» (4200 переїздів), де постійно
здійснюється рух поїздів зі встановленою швидкістю. Наслідки таких
зіткнень передбачити неможливо і при певному збігу обставин
зіткнення призводять до загибелі людей, пошкодження транспортних
засобів, рухомого складу та інфраструктури залізниці.
Для встановлення безпосередньої технічної причини зіткнень
(наїзду), першопричин та сукупності причин-посередників необхідно
побудувати механізм ЗТП.
Механізм залізнично-транспортної пригоди розглядається як
матеріальна система, яка складається із сукупності її елементів (дій,
подій, станів). Спрацьовування механізму є результатом змін, які
відбуваються в системі, тобто результатом взаємодії елементів, які
формують цю систему.
Одні і ті ж елементи (ланки) динамічної сукупності, які формують
механізм ЗТП, представлені у вигляді ланцюгів стійких причиннонаслідкових зв’язків, що відображають собою форму узагальненої
моделі механізму. А представлені у вигляді взаємодіючих один з
одним і таких, що змінюються, залізнично-транспортних (далі –
транспортних) ситуацій, відображають собою зміст узагальненої
моделі механізму ЗТП [4].
До транспортних ситуацій відносяться: безпечна транспортна
ситуація (БТС); загроза (потенційна чи реальна) безпеці руху (ЗБР);
небезпечна транспортна ситуація (НТС); катастрофічна транспортна
ситуація (КТС) (рис.6)

Рис. 6. Зміст, форма та умова спрацювання механізму залізничнотранспортної пригоди
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Безпечна транспортна ситуація (БТС) характеризується тим,
що вона містить у собі потенційну ймовірність перетворення її у
загрозу безпеці руху (ЗБР).
Загроза безпеці руху (ЗБР), що передбачає будь-яку
невідповідність фактичних дій учасників ЗТП вимогам нормативних
документів, характеризується тим, що вона містить у собі ймовірність
перетворення її у небезпечну транспортну ситуацію (НТС).
Небезпечна транспортна ситуація характеризується тим, що
при її виникненні механізм ЗТП може відмовити (не спрацювати),
тобто НТС містить у собі ймовірність запобігання спрацювання
механізму ЗТП.
Катастрофічна транспортна ситуація характеризується тим,
що при її виникненні запобігти ЗТП стає неможливо, тобто механізм
ЗТП спрацьовує безвідмовно.
У вересні 2015 року Львівським НДІСЕ спільно з Державною
адміністрацією залізничного транспорту України «Укрзалізниця» та
Дніпропетровським
національним
університетом
залізничного
транспорту імені академіка В. Лазаряна була проведена міжнародна
науково-практична конференція імені доктора технічних наук Сокола
Едуарда Миколайовича «Безпека руху і наукові засади експертних
досліджень транспортних пригод та інженерних споруд». Під час
роботи однієї з секцій піднімалося питання стосовно дій членів
локомотивної бригади у випадку виникнення перешкоди для руху
рухомого складу на переїзді. Зокрема, у доповіді «Момент
виникнення небезпеки для руху у судовій автотехнічній та залізничнотранспортній
експертизах»
[5]
було
зазначено:
«якщо
автотранспортний засіб стоїть у межах габариту рухомого складу,
екстрене гальмування необхідно застосовувати у момент появи
автотранспортного засобу у полі зору машиніста незалежно від
відстані до нього».
На мою думку, дане твердження є не зовсім слушним. З метою
роз’яснення свого бачення детальніше проілюструю випадки
виникнення загрози безпеці руху при перетині залізничного переїзду.
За умови обладнання залізничного переїзду пристроями переїзної
сигналізації ділянка колії перед переїздом (довжина якої
визначається залежно від швидкості руху поїздів і довжини проїжджої
частини переїзду) обладнана рейковими колами для завчасного
автоматичного сповіщення на переїзд про наближення до нього
поїзда і автоматичного управління переїзною сигналізацією та
шлагбаумами. У випадку, якщо ділянка колії до переїзду є прямою та
за хороших погодних умов, видимість зони переїзду, яка
відкривається машиністу, може сягати 1000 метрів і більше. Тож за
таких умов застосовувати екстрене гальмування у момент появи
автотранспортного засобу у полі зору машиніста немає потреби.
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Оскільки, по-перше, переїзна сигналізація могла ще не спрацювати і
перетин переїзду для автотранспортних засобів ще дозволено. Подруге, гальмівний шлях є більшим, ніж відстань до переїзду і у
машиніста ще є можливість оцінити ситуацію перш ніж перевести
ручку крана машиніста в VІ положення.
На залізничних переїздах, рух через які регулюється пристроями
сигналізації, але відсутні шлагбауми та черговий працівник, частіше
виникає загроза недотримання водіями вимог правил дорожнього
руху у частині перетину переїзду при забороняючих показах
світлофора та відповідних звукових сигналах.
Така ситуація на залізничному переїзді можлива у зв’язку з тим, що
при існуючих системах автоматики з фіксованою ділянкою наближення
час очікування автодорожніх транспортних засобів перед закритим
переїздом на ділянках наближення із розрахунковою швидкістю
120 км/год. може коливатися у межах від 1 до 12 хвилин [6]. При
тривалому часі очікування у водіїв автодорожніх транспортних засобів
виникають сумніви у справності роботи системи автоматики і вони після
певного часу очікування (2-3хв.) розпочинають перетин переїзду,
створюючи цим загрозу виникнення залізнично-транспортної пригоди.
Для усунення цього негативного фактора пропонується впровадження
ділянок наближення до залізничних переїздів із фіксованим часом
сповіщення. В такому випадку змінною стане відстань ділянки
сповіщення, яка залежатиме від швидкості руху залізнично-транспортної
одиниці. Тобто, чим з меншою швидкістю рухатиметься поїзд, тим
менша відстань буде від голови поїзда до переїзду у момент
спрацювання переїзної сигналізації. Дана система сповіщення дозволить
скоротити час очікування автотранспортними засобами дозволу на
перетин залізничного переїзду. При цьому умови забезпечення безпеки
руху будуть виконуватися.
На основі вищевикладеного можна зробити наступні пропозиції
щодо вдосконалення системи забезпечення безпеки руху на
залізницях України:
огородження
 необхідно
удосконалити
інформаційне
залізничних переїздів шляхом встановлення додаткових табло, на
яких відображатиметься напрям руху поїзда, який наближається до
залізничного переїзду;
 при використанні ділянок наближення із фіксованим часом
сповіщення, забезпечити для водіїв автодорожніх транспортних
засобів відображення на табло перед залізничним переїздом часу,
який залишився до закриття руху через переїзд.
Далі розглянемо дії членів локомотивної бригади, як один з
факторів, що впливає на забезпечення безпеки руху.
Як зазначається в «Правилах технічної експлуатації» та Інструкції
ЦТ-0106 (Інструкція локомотивній бригаді), при веденні поїзда
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(локомотива) локомотивна бригада зобов’язана забезпечувати
безпеку руху.
Тож для встановлення невідповідності дій членів локомотивної
бригади вимогам нормативних документів, які діють на залізничному
транспорті України спочатку необхідно розглянути терміни «безпека
руху» та «граничний ризик», які є тісно пов’язані між собою.
Безпека руху – це стан захищеності руху залізничного рухомого
складу, який характеризується відсутністю граничного ризику
виникнення транспортних подій і їх наслідків, які можуть заподіяти
шкоду життю та здоров’ю громадян, навколишньому середовищу,
майну фізичних або юридичних осіб [7].
Граничний ризик – максимально допустимий ризик настання
залізнично-транспортної пригоди та її шкідливих наслідків для життя
й здоров’я людей, майна, довкілля [8].
Далі
розглянемо
пункти
нормативних
документів,
що
регламентують дії членів локомотивної бригади при загрозі наїзду
рухомого складу на людей або автотранспортний засіб.
Відповідно до пункту 16.39 Правил [9], «в разі несподіваної подачі
сигналу зупинки або раптового виникнення перешкоди негайно
застосувати пристрої екстреного гальмування для зупинки поїзда».
В той же час, відповідно до пункту 17.1 Регламенту [10], «якщо на
залізничній колії, яка входить в маршрут прямування поїзда,
знаходиться людина або автотранспортний засіб:
 локомотивна бригада зобов’язана подавати сповіщувальний
сигнал до того моменту, поки людина або автотранспортний засіб не
залишить небезпечну зону;
 машиніст зобов’язаний застосувати екстрене гальмування у
випадку виникнення загрози наїзду або зіткнення (людина не реагує
на звукові сигнали, що подаються, автотранспортний засіб не
залишає небезпечну зону)».
Відповідно до пункту 10.1.21 Інструкції [11], «екстрене
гальмування у всіх поїздах і на будь-якому профілі колії
застосовується лише тоді, коли потрібно негайно зупинити поїзд».
Відповідно до пункту 3.18.1 Інструкції [12], «машиніст локомотива
зобов’язаний:
 забезпечувати безпеку руху на основі ретельного виконання
вимог ПТЕ, чинних нормативних актів (інструкцій, наказів, вказівок
тощо)».
Відповідно до пункту 3.19.1 Інструкції [12], «помічник машиніста
зобов'язаний:
 забезпечувати безпеку руху на основі ретельного виконання
вимог ПТЕ, чинних нормативних актів (інструкцій, наказів, вказівок тощо)».
Отже, проаналізувавши вищенаведені пункти нормативних
документів щодо дій членів локомотивної бригади у випадку
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виникнення загрози наїзду на людей або автотранспортний засіб
необхідно звернути увагу на розбіжність між вимогами пункту 16.39
Правил [9] та пункту 17.1 Регламенту [10] у частині застосування
машиністом екстреного гальмування.
Застосування екстреного гальмування при несприятливих поєднаннях
інших факторів (несправний візок, крива малого радіусу тощо) може
призвести до витискання вагонів (порожніх, або легко завантажених),
тобто бути однією з причин сходу рухомого складу з колії.
У зв’язку з цим машиністам необхідно застосовувати екстрене
гальмування лише у крайній необхідності.
Змоделюємо алгоритм дій членів локомотивної бригади при
виникненні загрози безпеці руху (людина знаходиться на колії,
автотранспортний засіб не залишає небезпечну зону) за умови коли
зупиночний шлях поїзда є більший ніж відстань до перешкоди
(автотранспортного засобу, людини) і коли менший.
Аналізуючи термін «безпека руху» можна зробити висновок, що
при виникненні загрози наїзду на людину або автотранспортний засіб
машиністу не обов’язково негайно застосовувати екстрене
гальмування. Даний випадок може мати місце, якщо відстань до
перешкоди є більшою, ніж зупиночний шлях поїзда. При цьому
сповіщальний сигнал потрібно подавати з моменту появи людини або
автотранспортного засобу в полі зору машиніста.
У випадку, якщо відстань до перешкоди є меншою ніж зупиночний
шлях поїзда, машиніст зобов’язаний негайно застосувати пристрої
екстреного гальмування з одночасною подачею піску під колісні пари
локомотива. Сповіщальні сигнали у такому випадку слід подавати
одночасно з переведенням ручки крана машиніста в VІ положення.
Знання правил гальмування поїзда залежно від типу гальмівних
колодок, довжини поїзда, профілю колії, погодних умов тощо є
найважливішим обов’язком машиніста, оскільки від цього залежить
правильність оцінки можливості запобігання наїзду. Основним
негативним фактором у даному випадку є те, що відстань до
перешкоди машиніст визначає лише візуально. Тому при поганих
погодних умовах чи у темний час доби за відсутності можливості
прив’язатися до місцевості (стовпів контактної мережі, пікетних
стовпчиків тощо) існує значна ймовірність визначення даної відстані зі
значною похибкою.
Тож машиністу, при прийняті рішення щодо застосування екстреного
гальмування, необхідно зважати на граничний ризик. Тобто він повинен
оцінити ситуацію і правильно визначити той момент часу, до настання
якого вжиті ним заходи зможуть забезпечити безпеку руху.
Для більш детального вивчення даного питання розглянемо
приклади, в основу яких покладені реальні залізнично-транспортні
пригоди.
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До чергової частини ЛВ на ст. А УМВС України на ПівденноЗахідній залізниці XX.XX.XXXX по телефону від чергового по ст. Б
надійшло повідомлення про те, що машиніст вантажного поїзда
№ХХХХ по радіозв’язку повідомив, що на перегоні «Б – В» ХХ км. П-Х
поїздом травмовано людину.
На розгляд експертів були поставлені наступні питання:
1. Якими положеннями нормативних документів що діють на
залізничному транспорті України, повинні були керуватися члени
локомотивної бригади, а саме: машиніст локомотива та помічник
машиніста до наїзду, у момент наїзду та після наїзду рухомого
складу?
2. Чи мала місце невідповідність дій машиніста локомотива ЧМЕ3 №ХХХХ та помічника машиніста вимогам нормативних документів,
що діють на залізничному транспорті України, при веденні поїзда,
який здійснив наїзд, якщо мала, то у чому саме полягає ця
невідповідність?
3. Чи можливо було з технічної точки зору запобігти залізничнотранспортній пригоді?
З протоколів допиту локомотивної бригади було встановлено
наступне.
XX липня XXXX року о XX год. XX хв. згідно маршрутного листа, я
в ролі машиніста вище вказаного локомотива разом з вантажними
вагонами відправився зі ст. Б до ст. В. Прямуючи в даному напрямку
на XX км. близько біля ПК №X я побачив людину, яка прямувала по
коліях та час від часу сходила, то в ліво то в право. Після того, як
побачив людину я застосував сигнал високої гучності та почав
зменшувати швидкість тепловоза. Проїхавши кілька десятків метрів я
побачив, що дана людина була одягнена в навушники і поряд з ним
бігла собака, побачивши це, я одразу почав застосовувати екстрене
гальмування тепловоза ЧМЕ-3 XXXX. Під час екстреного гальмування
тепловоз ще рухався і на всьому шляху гальмування я постійно
застосовував сигнал гучності, дана людина знаходилася постійно
спиною до рухомого локомотива, в результаті вище сказаного,
тепловозом було відкинуло людину на узбіччя. Через декілька метрів
після зіткнення тепловоз зупинився, де я одразу сказав помічнику піти
подивитися на людину, а сам залишився доповідати по радіозв'язку
черговому по ст. Б та викликати медпрацівників.
Також працівниками міліції при участі локомотивної бригади було
проведено слідчий експеримент. В ході якого було встановлено, що
локомотивна бригада побачила потерпілого на відстані 359 м. В цей
же час машиніст почав подавати сповіщувальні сигнали, але не
застосовував пристрої екстреного гальмування. Коли до потерпілого
залишалось 131 м машиністом було виконано екстрене гальмування
(рис. 7).
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В результаті проведених розрахунків за методикою [13] було
встановлено, що зупиночний шлях даного поїзд склав 135 м.
Це свідчить про те, що машиніст застосував екстрене
гальмування в умовах катастрофічної транспортної ситуації. Іншими
словами, в даний момент у машиніста не було технічної можливості
запобігти даній залізнично-транспортній пригоді.
Провівши порівняння фактичних та нормативних дій членів
локомотивної бригади було встановлено наступне.
Дії членів локомотивної бригади відповідали вимогам пункту
10.1.21 Інструкції [11], пункту 17.1 Регламенту [10] у частині
застосування екстреного гальмування у випадку виникнення загрози
наїзду, пункту 17.1 Регламенту [10] у частині подання сповіщального
сигналу до того моменту, поки людина не залишить небезпечну зону.
Але оскільки екстрене гальмування було застосоване у момент,
коли запобігти наїзду вже не було можливості, тобто в умовах
катастрофічної транспортної ситуації, дії членів локомотивної бригади
не відповідали вимогам пункту 3.18.1, 3.19.1 Інструкції [12] у частині
забезпечення безпеки руху.
Аналогічним чином розглянемо приклад з іншими вихідними
умовами в основі якого також лежить реальна залізничнотранспортна пригода.
XX.XX.XXXX на перегоні ст. А-Б Південної залізниці проводились
ремонтні роботи, у зв’язку з чим поїзди слідували неправильною
колією. Цього дня, о XX год. XX хв., при проїзді через залізничний
переїзд з черговим працівником на XX км пікет X перегону А-Б,
маршрутне таксі прослідувало в безпосередній близькості від дизельпоїзда №XXX при відкритому шлагбаумі на залізничному переїзді.
На вирішення експертизи поставлені аналогічні до попереднього
прикладу питання.
Згідно Листа старшого слідчого «… при наближенні до переїзду
на XX км машиністом подавалися звукові сигнали, що сповіщають про
наближення поїзда. Поїзд слідував відповідно до бланку
попередження зі швидкістю 35 км/год., хоча допустима швидкість
складала 40 км/год. Коли до залізничного переїзду залишалось
близько 150 метрів, машиніст помітив як залізничний переїзд на
значній швидкості, прослідував автомобіль. Оскільки, машиніст
слідував з контрольованою швидкістю, а автомобіль рухався на
значній швидкості машиніст чітко усвідомлював, що навіть за
необхідності зможе зупинити локомотив до переїзду, тому екстрене
гальмування не застосовував (рис. 8).
Приблизно об XX год. XX хв. машина під’їжджала до залізничного
переїзду на XX км ст. Б. На під’їзді водію значну ділянку обзору
закривав трактор з причепом, які знаходились неподалік колії.
Машина під час перетину переїзду рухалась приблизно 10 км/год.
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Коли заїхав на середину переїзду, тобто минув споруду приміщення
чергового по переїзду, водій помітив, що з правої сторони, на відстані
приблизно 150 м рухається поїзд. За таких обставин, він натиснув на
педаль газу, збільшуючи швидкість, та минув переїзд».

Рис. 7. Пояснювальна схема до прикладу № 1.

Рис. 8. Пояснювальна схема до прикладу № 2.

В результаті проведених за методикою [13] обчислень
розрахунковий зупиночний шлях даного поїзда становив 103 м.
Провівши порівняння фактичних і нормативних дій членів
локомотивної бригади було встановлено наступне:
Дії членів локомотивної бригади відповідали вимогам пункту 17.1
Регламенту [6] у частині подання сповіщального сигналу до того
моменту, поки автотранспортний засіб не залишить небезпечну зону.
Оскільки відстань до перешкоди була більшою, ніж розрахунковий
зупиночний шлях поїзда, то дії членів локомотивної бригади
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відповідали вимогам пунктів 3.18.1, 3.19.1 Інструкції [9] у частині
забезпечення безпеки руху.
Також слід зазначити, що в даному випадку невідповідність дій
членів локомотивної бригади вимогам пункту 10.1.21 Інструкції [11]
місця не мала, оскільки потреби у негайній зупинці поїзда не було.
Підсумовуючи вищевикладене необхідно вказати, що основною
проблемою, яка виникає при встановленні невідповідності між
фактичними діями членів локомотивної бригади і вимогами
нормативних документів, що діють на залізничному транспорті
України, є розбіжність в нормативній документації, а саме між
вимогами пункту 16.39 Правил [9] та пункту 17.1 Регламенту [10] у
частині застосування машиністом екстреного гальмування. Це
пов’язано із тим, що загроза безпеці руху може виникнути, як при
застосуванні екстреного гальмування (існує ймовірність сходу
рухомого складу з рейок), так і без його застосування (наїзд на
пішохода чи зіткнення з автотранспортним засобом). На даний час у
нормативних документах, що діють на залізницях України, не надано
чітких
рекомендацій
членам
локомотивної
бригади
щодо
застосування екстреного гальмування. Це рішення машиніст приймає
самостійно протягом декількох секунд, оцінивши ситуацію. Основний
критерій зупинки – загроза безпеці руху.
Перелік посилань
1. Правила безпеки громадян на залізничному транспорті України:
затв. Наказом Мінтрансу України 19.02.1998 № 54.
2. Правила поведінки громадян на залізничному транспорті: затв.
постановою Кабміну України від 10.11.1995 № 903.
3. Аналіз стану безпеки руху в структурі ПАТ «Укрзалізниця»у
2017 році. Київ, 2018.
4. Сокол Э. Н. Железнодорожно-транспортное происшествие и его
механизм (Судебная экспертиза. Элементы теории и практики): моногр.
Львів, 2011. 376 с.
5. Болжеларський Я. В., Куйбіда А. С., Придиба В. Т. Момент
виникнення небезпеки для руху у судовій автотехнічній та залізничнотранспортній експертизах // Безпека руху і наукові засади експертних
досліджень транспортних пригод та інженерних споруд: тези Міжнар.
наук.-практ. конф. ім. засновн. суд. залізн.-тр. експертизи, д-ра техн. наук
Сокола Едуарда Миколайовича (Львів 09–11 вересня 2015 р.).
Дніпропетровськ, 2015. С. 6–7.
6. Возняк О. М. Підвищення ефективності контролю рухомих
одиниць у системах безпеки на залізничних переїздах : дис. ... канд. техн.
наук: 05.22.20. Дніпро, 2017. 179 с.
7. Положення про систему управління безпекою руху поїздів у
Державній адміністрації залізничного транспорту України: затв. Наказом
Мін-ва інфраструктури України від 01.04.2011 № 27.

27

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63
8. ДСТУ 4496:2005 Залізничний транспорт. Безпечність руху
залізничного транспорту. Терміни та визначення понять. Київ, 2005.
9. Правила технічної експлуатації залізниць України: затв. наказом
Мінтранса України від 20 грудня 1996 р. № 411. Зі змінами, внесеними
згідно з Наказами Мінтрансу № 226 від 08.06.98 р., № 386 від 23.07.99 р.
№ 179 від 19.03.2002 р., № 962 від 10.12.2003.
10. Регламент действий локомотивных бригад в аварийных и
нестандартных ситуациях при работе на сопредельных участках других
железнодорожных администраций: затв. на 50 засіданні Ради
залізничного транспорту 22.05.2009.
11. Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях
України.
12. № ЦТ–ЦВ–ЦЛ–0015: затв. наказом Укрзалізниці №264–Ц від
28 жовтня 1997 р.
13. Інструкція локомотивній бригаді: затв. наказом Укрзалізниці
22 листопада 2004 року. ЦТ-0106.
14. Методика розрахунку зупиночного шляху поїзда у судовій
залізнично-транспортній експертизі: за реєстр. в Мінюсті України
12.09.2014. (Реєстр. код 10.0.08).
15. Посмитюха А. А. Пособие по действиям локомотивных бригад в
нестандартных ситуациях. Шепетовка, 2009. 208 с.
ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУЧАЕВ НАЕЗДА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА
ПРЕГРАДУ В СУДЕБНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ
О. Б. Ковальчук
В данной статье рассматривается состояние безопасности движения в
структуре ОАО »Укрзализныця» относительно случаев наездов подвижного
состава на пешехода или автотранспортное средство. Большинство из
которых случаются в связи с оплошностью пешеходов и пренебрежением
водителями требований правил дорожного движения при пересечении
железнодорожного переезда.
При проведении судебных железнодорожно-транспортных экспертиз, в
которых имел место наезд подвижного состава на людей или
автотранспортное
средство,
перед
экспертом
ставятся
вопросы
относительно
действий
участников
железнодорожно-транспортного
происшествия и возможности его предотвращения. Поэтому в статье также
проведен анализ нормативных документов, регламентирующих порядок
действий членов локомотивной бригады при угрозе безопасности движения
(человек на пути, автотранспортное средство в пределах переезда),
рассмотрено понятие «предельный риск» и его влияние на развитие
железнодорожно-транспортного происшествия. Также для более детального
рассмотрения данного вопроса приведены два примера действий членов
локомотивной бригады, в основу которых положены реальные
железнодорожно-транспортные происшествия.
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INVESTIGATION OF INCIDENTS OF THE RUN OF A ROLLING STOCK
OVER OBSTACLE IN THE FORENSIC RAILWAY EXPERTISE
O. Kovalchuk
This article considers the state of traffic safety in the structure of JSC
«Ukrzaliznytsia» regarding the incidents of the run over people or motor vehicles
by rolling stock. The majority of them happen when pedestrians are inattentive and
when drivers neglect the demands for traffic rules when crossing the railway track.
When carrying out the forensic railway-transport expertise in which the rolling
stock run over people or a motor vehicle, the expert is asked questions about the
actions of the participants in the incident and the possibility of preventing it.
Therefore, in the article also analyzes the regulative documents regulating the
procedure for the actions of members of the locomotive crew in the event of a
traffic safety threat (a person on the railway track, a motor vehicle within the
railway crossing), considered notion of «marginal risk» and its impact on the
development of the railway-transport incident. For a more detailed consideration of
this issue are also presented two examples of the actions of the members of the
locomotive crew, based on real railway-transport incidents.
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Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ ПРИ ВИНИКНЕННІ
ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ
В статті зазначена важливість дослідження окремих питань при
виконанні залізнично-транспортної експертизи, та наведено основні
причини настання залізнично-транспортної пригоди (ЗТП), які відносять за
господарствами Укрзалізниці при службовому розслідуванні.
Причиною настання ЗТП зі сходом рухомого складу і втратою вантажу
через пошкоджене упакування, цілісності кузова вагону може бути
незадовільний технічний стан цього рухомого складу, неправильне
кріплення вантажу у вагоні, розлад кріплення на шляху слідування, або
варіант втручання сторонніх осіб (крадіжка) самого вантажу.
В межах експертизи при сході залізничного рухомого складу
встановлюється причинно-наслідковий зв’язок та безпосередня технічна
причина настання ЗТП. Експерти при виконанні експертизи досліджують:
технічний стан рухомого складу, колії, дотримання правил формування
поїзда і відповідності фактичних дій причетних працівників до вимог
нормативних документів. Зазначені питання потребують наукового
дослідження та обґрунтування. В статті запропоновано розглянути
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удосконалення такого напрямку досліджень при виконанні запланованої
науково-дослідної роботи з дослідження основних транспортних
характеристик вантажів, які перевозяться і їх упакувань з оцінкою
можливості їхнього впливу на причинно-наслідковий зв'язок з настанням
ЗТП в межах виконання залізнично-транспортної експертизи.
Дана стаття підкреслює актуальність розробки методики оцінки
впливу особливостей перевезення вантажу на настання залізничнотранспортних пригод.
Ключові слова: залізнично-транспортна, вантаж, перевезення,
методика, оцінка.

Однією з можливих причин настання залізнично-транспортної
пригоди (ЗТП), зі сходом рухомого складу і втратою вантажу через
пошкоджене упакування, цілісності кузова вагону, може бути
незадовільний технічний стан цього рухомого складу, неправильне
кріплення вантажу у вагоні, розлад кріплення на шляху слідування, або
варіант втручання посторонніх осіб (крадіжка) самого вантажу [1-5].
При проведенні залізнично-транспортної експертизи у випадку
сходу залізничного рухомого складу встановлюється причиннонаслідковий зв’язок та безпосередня технічна причина настання ЗТП
[1]. При виконанні такого виду експертизи проводиться дослідження:
технічного стану рухомого складу, колії, дотримання правил
формування поїзда і відповідності дій причетних працівників до
нормативних документів. Також при виконанні експертизи судовими
експертами досліджується, як відповідність навантаження рухомого
складу і розміщення вантажу на ньому [6-8], так і технічна
достовірність наданої на дослідження інформація про сам вантаж.
Ці дослідження дозволяють отримати наступні відповіді:
1) чи був присутній факт зміни маси вантажу і коли можливо він
саме відбувся (до чи після сходу);
2) чи присутня невідповідність закріплення і розміщенням
вантажу; чи мало місце розладнання кріплення при перевезенні;
3) чи вплинули на пригоду особливості певних видів вантажів,
які необхідно враховувати в перевізному процесі – на настання
залізнично-транспортної пригоди.
Зазначені питання потребують наукового дослідження та
обґрунтування. Вище зазначене підтверджує актуальність виконання
науково-дослідної
роботи
(НДР)
з
дослідження
основних
транспортних характеристик вантажів, які перевозяться і їх упакувань
з оцінкою можливості їхнього впливу на причинно-наслідковий зв'язок
з настанням ЗТП в межах виконання залізнично-транспортної
експертизи.
Розуміючи важливість висвітлених вище питань, які можуть
досліджуватися в призначених експертизах співробітниками лабораторії
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залізнично-транспортних
досліджень
Львівського
НДІСЕ
було
запропоновано виконати науково-дослідну роботу на тему «Дослідження
впливу особливостей перевезення вантажу на настання залізничнотранспортних пригод» для науково-методичного забезпечення судовоекспертної діяльності за спеціальністю 10.11 «Дослідження обставин та
механізму залізнично-транспортної пригоди».
За перший звітний період роботи з зазначеної НДР, було
досліджено і описано питання щодо класифікації транспортних пригод
на залізничному транспорті, причини та особливості їх настання і
окремі питання при перевезенні вантажів.
Відомо, що до основних причин настання ЗТП, що віднесли за
господарствами УЗ згідно Аналізу [9] є:
1. В вагонному господарстві наступні несправності: відмова в
роботі гальмівного обладнання, буксових вузлів, візків; неякісний
ремонт та технічне обслуговування автозчепного обладнання
колісних пар, кузова вагона та інші причини.
2. У господарстві приміських пасажирських перевезень:
проведення неякісного ремонту у депо, невірні дії локомотивних
бригад; несправність допоміжного обладнання; несправністю колісномоторного блоку; несправністю дизельного двигуна; несправність
ланцюгів управління; несправність тягових двигунів; несправність
колісних пар; несправність механічного обладнання; проведення
неякісного ремонту на заводі; несправність гідропередачі, з інших
технічних причин.
3. У господарстві електропостачання за пошкодженням
пристроїв розподілилися наступним чином: контактної мережі;
пристроїв електропостачання СЦБ; тягових підстанцій, ПСК;
спеціального самохідного рухомого складу.
4. У колійному господарстві: злам рейки у перехідному стику;
зсув безстикової колії; вкочування гребеня колеса між гостряком і
рамною рейкою; злам з’єднувальної тяги; розпирання колії; відступ в
ординатах перевідної кривої; несправність башмакоскидувача;
несвоєчасна зупинка дрезини; порушення крутизни відводу за
шириною колії в перевідній кривій; зворотнє підвищення зовнішньої
рейки у кривій ділянці колії; відступи у плані у кривій ділянці колії;
зіткнення рухомого складу; незадовільна організація робіт; крадіжки
елементів рейкового скріплення; розривання рейок у стику; наявність
у колії дефектних рейок; несвоєчасна заміна гостродефектних рейок;
несвоєчасне виявлення засобами дефектоскопії; несправний вимикач
на підйомній прогоновій споруді; розширення колії.
5. У
пасажирському
господарстві:
відсутність
шунтів
заземлення «букса-візок» та «кузов-візок»; не відрегульовані
фіксатори гальмівних башмаків; зазори між гальмівною колодкою та
поверхнею кочення колісної пари; не змащуються мастилом місця
тертя шарнірних з'єднань гальмівної важільної передачі; зазори у
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вузлах кріплення гасника коливань до кронштейнів рами та
надресорної балки, витік рідини з гасників коливань; клиновидний
знос гальмових колодок; послаблення кріплення гумових пакетів
повідка візка, послаблення контр-гайки повідка; не відрегульовано
натяг приводів ТРКП1; розрив гумових накладок фанових труб та
недоліки щодо утримання внутрішнього обладнання (дверей, замків,
площадок, фіксаторів і облицювання).
6. В господарстві перевезень: не узгоджені дії причетних
працівників; не розрахункове гальмування відчепів; недостатнє
закріплення рухомого складу; не перевірка перешкод для руху;
невпевненість в правильності положення стрілочного переводу за
маршрутом; відправлення поїзда за неготовим маршрутом; не взяття
ручної стрілки на закладку; невидача попередження на поїзд; прийом
(відправлення) поїзда за неправильно приготовленим маршрутом;
невірні дії при використанні технічних засобів.
7. В господарстві сигналізації і зв’язку: відмови в роботі
поїзного радіозв’язку; порушення технології виконання робіт; не
огородження місця робіт; несвоєчасне закінчення робіт у «вікно»;
несправності кабельних ліній; інші (стихія).
8. В господарства комерційної роботи та маркетингу:
несправні пристрої зливу (наливу) вантажу у цистернах; інші технічні
несправності кузова вагону; перевантаження вагона понад
вантажопідйомність; різниця навантаження візків понад встановлені
норми; неправильне навантаження і інші.
Вище наведені несправності і фактори впливають на стан безпеки
руху і є першопричинами настання ЗТП.
Також, якщо говорити про надзвичайні ситуації, то найчастіше вони
виникають при сході рухомого складу з колії, зіткненнях, наїздах на
перешкоди на переїздах, при пожежах та вибухах безпосередньо у
вагонах і на об’єктах інфраструктури. Не виключаються розмиви
залізничних колій, обвали, осипи, зсуви, затоплення. При перевезенні
небезпечних вантажів, таких як: гази, легкозаймисті, вибухонебезпечні,
їдкі, отруйні та радіоактивні речовини, виникають вибухи, пожежі цистерн
та інших вагонів. Ці явища можуть мати досить сильний негативний
вплив на здоров’я людей і довкілля. Аварійні ситуації при перевезеннях
залізницею радіоактивних речовин і сильнодіючих отруйних речовин
(СДОР) найбільш небезпечні.
Аналіз [9] пригод, які пов’язані з «комерційним браком»2 ЗТП
показав, що велика кількість саме аварійних ситуацій стається з
причини витікання вантажів, при цьому з причини технічного стану
1

Текстропно-редукторно-краданний привід
«комерційний брак» – несправності у вагонах, які можуть призвести до
несхоронності вантажу, його псуванню, розвалу кріплення чи втрати при перевезенні
залізничним транспортом.
2
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котлів цистерн. До кожної другої цистерни, яка стала об’єктом уваги
при аварійній ситуації на залізничному транспорті були зауваження
щодо технічного стану котла. Такі випадки, коли надходять на
дослідження експертам в межах виконання залізнично-транспортної
експертизи, за відповідно поставленими питаннями експерти
розглядають комісійно. В цих випадках необхідно досліджувати, як
сам перевізний процес, норми ваги, стан пломб і вантажу, так і
технічний стан вагона (котла цистерни) і дії причетних до випадку
працівників залізниці.
Ґрунтуючись на вище викладеному пропонуємо звернути основну
увагу на випадки комерційного браку при перевезенні вантажів
залізничним транспортом і розглянути особливості їх дослідження в
експертній практиці.
Вище викладене підтверджує необхідність в розробці методики
оцінки впливу особливостей перевезення вантажу на настання
залізнично-транспортних пригод.
Результатом запланованої роботи з розробки методики
проведення судових експертиз з залізнично-транспортних пригод
стануть методичні рекомендації з алгоритмом дослідження впливу
вище наведених особливостей на перевізний процес в межах
виконання цих експертиз.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРОЦЕССА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ
О. В. Джус
В работе отмечена важность исследования отдельных вопросов при
выполнении железнодорожно-транспортной экспертизы, и приведены
основные
причины
наступления
железнодорожно-транспортного
происшествия, которые относят за хозяйствами УЗ при служебном
расследовании.
Причиной наступления ЖТП, с схождением подвижного состава и
потерей груза через поврежденное упаковки, целостности кузова вагона,
может быть неудовлетворительное техническое состояние этого подвижного
состава, неправильное крепление груза в вагоне, расстройство крепления на
пути следования, или вариант вмешательства посторонних лиц (кража)
самого груза.
В рамках экспертизы при сходе железнодорожного подвижного состава
экспертами
устанавливается
причинно-следственная
связь
и
непосредственная техническая причина наступления ЖТП. Эксперты при
выполнении экспертизы исследуют: техническое состояние подвижного
состава, пути, соблюдение правил формирования поезда и соответствия
действий причастных работников с нормативными документами. Указанные
вопросы требуют научного исследования и обоснования. В статье
предложено
рассмотреть
совершенствования
такого
направления
исследований при выполнении запланированной научно-исследовательской
работы по исследованию основных транспортных характеристик грузов,
перевозимых и их упаковок с оценкой возможности их влияния на причинноследственную связь с наступлением ЖТП в рамках выполнения
железнодорожно-транспортной экспертизы.
Статья подчеркивает актуальность в необходимости разработки
методики оценки влияния особенностей перевозки груза на наступление
железнодорожно-транспортных происшествий.
IMPORTANCE OF INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE
PECULIARITIESTHE PROCESS OF GOODS CARRIAGE UNDER
EMERGENCY OF THE RAILWAY-TRANSPORT ACCIDENT
O. Dzhus
The paper highlights the importance of researching certain issues in the
implementation of the railway transport expertise, and provides the main reasons
for the onset of the railway-transport accident(hereinafter referred to as «RTA»),
which are assigned to the UZ for an internal investigation.
The reason for the onset of the RTA, with the rise of rolling stock and the loss
of cargo through damaged packaging, the integrity of the body of the car, may be
unsatisfactory technical condition of this rolling stock, improper fixing of cargo in
the car, friction of the fastening on the route, or the option of interference by
unauthorized persons.
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In the framework of the examination, when a railway rolling stock leaves,
causality and a direct technical reason for the onset of the RTA are established.
Experts in the implementation of the examination examine: the technical condition
of the rolling stock, ways, observance of the rules for the formation of the train and
the conformity of the actions of the involved employees with regulatory
documents. Questions considered require scientific research and justification. It is
suggested to consider the improvement of this area of research in the
implementation of the planned research work on the study of the main transport
characteristics of goods transported and their packages with an assessment of the
possibility of their influence on the cause-and-effect relationship with the onset of
an RTA in the framework of the railway transport expertise.
The work emphasizes the urgency of the need to develop a methodology for
assessing the impact of cargo transportation features on the onset of railway
accidents.
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Стаття присвячена дослідженню технічного стану зливного приладу
вагона-цистерни.
Наведено будову
зливного пристрою,
вимоги
нормативних документів до нього. Встановлений основний перелік робіт,
які необхідно здійснити при дослідженні технічного стану зливного приладу
та спосіб примусового зливання вантажу із вагона цистерни.
Ключові
слова:
експертиза,
залізнично-транспортна,
вагонцистерна, технічний стан.

У зв’язку з збільшенням кількості судових залізничнотранспортних експертиз через витікання вантажу із вагонів-цистерн
на шляху прямування потребує детального дослідження питання
щодо причини даних випадків.
Для цього спочатку наведемо відомості щодо конструкції даного
приладу.
Зливний прилад вагона цистерни [1] обладнаний штангою, нижній
різьбовий кінець 9 якої (див. рис. 1) вкручений в стійку 10. На верхній
кінець штанги надівається відкидний вороток, розміщений в ковпаку.
Внизу штанга з’єднана болтами 11, що входять в кільцеву виточку на
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ній, з клапаном 8. Клапан має верхні пера 12, які направляються
стійкою 10. Таке з'єднання при обертанні штанги дозволяє клапану
переміщатися вгору і вниз, перешкоджаючи його повороту. Для
центрування в сідлі 17 клапан має нижні пера 13. Щільність затвора
забезпечує гумове кільце 18, яке укріплене притискним кільцем 19 і
шпильками з гайками 20.

1 – гвинт; 2 – кільце; 3 – кришка; 4 – скоба; 5 – ущільнювач; 6 – корпус;
7 – парообігрівальний кожух; 8 – клапан; 9 – штанга; 10 – стійка; 11 – болт;
12 – верхні пера; 13 – нижні пера; 14 – валик; 15 – болт з’єднання гвинта з
кришкою; 16 – стопорна гайка з рукояткою; 17 – сідло; 18 – гумове кільце;
19 – притискне кільце; 20 – гайка; 21 – болт
Рис. 1.

Клапан є основним затвором зливного приладу. Додатковий
затвор складається з кришки 3 з гумовим кільцем ущільнювача 5, яке
прикріпляється до кришки кільцем 2 і болтами 21. Кришка
притискається до наконечника корпусу 6 гвинтом 1, через кільцеву
виточку якого пропущені болти 15, що сполучають гвинт з кришкою.
Цим також виключається поворот кришки при обертанні гвинта.
Опорою для гвинта є відкидна скоба 4, підвішена на валиках 14, які
укріплені на наконечнику корпусу 6. Для зручності обертання гвинта
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передбачена кільцева ручка, а для запобігання мимовільному
відкриттю кришки – стопорна гайка з рукояткою 16.
Останнім часом кільцеву ручку замінили отвором в наконечнику
гвинта, в який при зливанні вставляють вороток.
Наконечник корпусу має кульову форму з опорним кільцевим
заплечиком, передбаченим для зручності приєднання рукавів або
інших пристосувань в пунктах зливу і наливання. Корпус зливного
приладу
оточений
парообігрівальним
кожухом
7,
який
використовується для розігрівання зони клапана при замерзанні води,
що іноді скупчується внизу котла, і деякого підігріву вантажу в цій
зоні. Патрубки 22 і 23 передбачені для підведення пари і видалення
конденсату з обігрівального кожуха. Патрубок 23 обладнаний
заглушкою, що нагвинчується на його кінець.
Щоб відкрити зливний прилад, відкручують гвинт 1 і потім
повертають скобу 4 разом з кришкою 3 і гвинтом 1, фіксуючи таке
положення цих деталей навішуванням скоби на крюк, приварений до
хребтової балки рами або до котла безрамної цистерни (див.
зображення штрихпунктирними лініями, показане справа на рис. 1).
Після цього, відкривши кришку горловини люка (ковпака), за
допомогою рукоятки обертають штангу 9, внаслідок чого клапан
8 відходить від сідла 17, піднімаючись вгору.
Закриття зливного приладу здійснюється в зворотній послідовності
Найважливішою особливістю універсального зливного приладу є
наявність гумових ущільнень клапана і кришки, які забезпечують
надійну герметичність обох затворів. Гумові кільця ущільнювачів
клапана і кришки виготовляють з бензино-маслостійкої гуми
підвищеної морозостійкості (групи 9, марки 4327 по ТУ 1166-58 МХП).
Від колишніх конструкцій зливних приладів універсальний прилад
відрізняється збільшеним діаметром зливного отвору (200 мм замість
160–165 мм). Наявність парообігрівального кожуха дозволяє
скоротити час зливу вантажу, особливо в зимовий час. Технічні
вимоги до універсального зливного приладу регламентовані ГОСТ
9273–70.
Як зазначено в [1] зливний прилад цистерн загального
призначення (рис.1) повинен забезпечувати:
– повну герметичність основного затвора і наявність
додаткового незалежного затвора, що запобігає протіканню вантажу
при несправному основному затворі;
– щільність закриття затворів навіть при попаданні на їх робочі
поверхні твердих частинок, забруднень і т. п.;
– надійну роботу приладу при вібраціях і ударах, що виникають
в процесі експлуатації цистерн;
– стійкість від дії вантажів, що перевозяться, і матеріалів, що
використовуються при очищенні цистерн;
37

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63

– простоту конструкції, легкість виготовлення, мінімальну масу;
– простоту і легкість обслуговування та ремонту, можливість
закриття приладу під час зливу, можливість тривалої експлуатації без
огляду і ремонту;
– мінімальний час зливу вантажів, зокрема високов'язких,
особливо в зимовий час;
– можливість механізованого зливу вантажу (за допомогою
насосів) і нижнього наливання (через зливний прилад).
Вимоги нормативних документів до нижнього зливного приладу
цистерни
Технічний стан нижнього зливного приладу вагона цистерни
повинен відповідати вимогам пунктів: 17.1.6, 18.8 Настанов [3], 1.5.13
Правил перевезення [5], 12.1 Правил технічної експлуатації [2],
7.9.1. Інструкції [4].
Відповідно до пункту 17.1.6 Настанов [3] «зливальні прилади
розбирають (за виключенням приварених патрубків нижніх частин
приладів), деталі оглядають і ремонтують шляхом заміни несправних
деталей новими або відремонтованими. Ремонт деталей та вузлів
зливального приладу виконують згідно з С17.98. Несправні
ущільнювальні гумові кільця та прокладки замінюють новими.
Під час ремонту універсальних зливальних приладів проводиться
підсилення кріплення їхніх вузлів відповідно до проекта М 1034 ПКБ
ЦВ [18]. В універсальних зливальних приладах несправні
ущільнювальні гумові кільця замінюють новими».
Відповідно до пункту 1.5.13 Правил [5] «цистерни з несправними
зливними пристроями, внутрішніми сходами, кришками люків,
баранчиками, з течею в котлах, без вушок для пломбування на
кришках люків, а також без гумових прокладок, якщо є спеціальні пази
для їх укладки, з несправними та неопломбованими запобіжними
клапанами подавати і використовувати під налив не дозволяється».
Відповідно до пункту 7.9.1. Інструкції [4] «заборонено постановку в
поїзди і прослідування в них вагонів, кузови яких мають хоча б одну з
таких несправностей:
7.9.1.1. Вантажні вагони:
несправності зливальних приладів цистерн, що приводять до
втрати вантажу».
Відповідно до пункту 18.8 Настанов [3] «відремонтовані вагони
повинні перевірятися згідно з вимогами наведеними в таблиці 3.
Відповідно до пункту 12.1 Правил [2] «забороняється випускати в
експлуатацію і допускати до руху в поїздах рухомий склад, у тому
числі спеціальний рухомий склад, що має несправності, які
загрожують безпеці руху, порушують охорону праці, а також ставити в
поїзди вантажні вагони, стан яких не забезпечує збереження
вантажів, що перевозяться.
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Таблиця 3
1. Тип
вагона,
найменування
вузлів,
які
випробовуються

2. Порядок
випробувань

проведення

3. Технічні вимоги

1 Цистерни для перевезення нафтопродуктів, кислот, спирту,
виноматеріалів
Котли цистерн
Випробовують
на
щільність Падіння тиску по
повітрям тиском 0,05 МПа (0,5 мано- метру не
2
кгс/см ). У разі наявності спаду допускається [(ціна
тиску по манометру місця витоку поділки мановиявляють обмилюванням. Витік метра 0,01 МПа
2
повітря
усувають
у
разі (0,1 кгс/см )]
відсутності тиску в котлі і
Котли цистерн з повторно випробовують котел
Під
час
випробування
на Те саме
нижнім зливом
щільність повітрям повинні 10 хв
знаходитися під тиском 0,05 МПа
2
(0,5 кгс/см ) з відкритою нижньою
кришкою зливального приладу
(заглушкою) і 5 хв із частково
відкритим клапаном і закритою
нижньою
кришкою
зливного
приладу
(заглушкою)
для
перевірки щільності закривання
зливального приладу і нижньої
кришки (заглушки). Щільність усіх
зварних швів і місць, де може
виникнути витік, перевіряють
обмилюванням.

Примітка 1. Виявлені під час випробування дефекти і
несправності
усуваються,
після
чого
проводять
повторне
випробовування вузлів вагона».
Вимоги до технічного стану рухомого складу, порядок його
технічного обслуговування і ремонту, а також відправлення його на
заводи та депо для ремонту визначаються Державною адміністрацією
залізничного транспорту України».
Перейдемо до дослідження технічного стану зливного приладу
вагона-цистерни експертом на виїзді.
При такому дослідженні експерту спочатку слід переконатися у
відповідності номера вагона-цистерни до номера, який зазначений у
матеріалах, наданих йому на дослідження. За допомогою справки
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ИВЦ ЖА № 2612 необхідно переконатися у проходженні вагоном
необхідних ремонтів у строки, які зазначені в інструкціях [3, 4].
При зовнішньому огляді вагона-цистерни особливо важливо
перевірити наявність пломб верхнього наливного люка і зливного
приладу. Це пов’язано з тим, що проведення попередніх оглядів
працівниками залізниці може привести до ненавмисного чи умисного
пошкодження деталей зливного приладу (гумових ущільнювачів
клапану, нижньої кришки зливного приладу), втрати слідів, які б
допомогли встановити причини витіканні вантажу.
Потім експерту слід оглянути нижню кришку та скобу зливного
приладу. Важливо дослідити чи гумовий ущільнювач кришки не має
деформацій, розривів, а скоба – тріщин та зламів.
Для кращого дослідження клапану слід його демонтувати із
цистерни. При огляді ущільнювального кільця клапану необхідно
встановити чи не має воно деформацій, розривів. Після цього, слід
переконатися у наявності всіх шпильок клапана, що утримують його
притискне кільце. Особливо ретельно потрібно дослідити нижні пера
клапана цистерни, оскільки на них можуть бути сліди від втручань у
роботу приладу. З технічної точки зору доступ до вантажу, який
знаходиться в цистерні для нафтопродуктів, через нижній зливний
прилад можна здійснити шляхом відкручування нижньої кришки
(додаткового затвору) та підтиснення клапана (основного затвору),
тобто прикладання механічного зусилля. У даному випадку, крім
слідів на перах клапану зливного пристрою, відбудеться деформація
його штанги.
При огляді деталей зливного приладу всередині цистерни
важливо дослідити стан різьби штанги клапану на наявність
пошкоджень, обривів витків, візуально оглянути станину, штангу для
виявлення таких несправностей як деформації (вигини), тріщини,
злами. Крім цього, при огляді станини необхідно встановити наявність
всіх болтів її кріплення до котла цистерни.
Після виконання візуального огляду зливного пристрою та
фотофіксації побаченого, слід здійснити прокручування воротка
штанги клапану за допомогою торцевого ключа. При закритті клапану
потрібно візуально переконатись у щільності його прилягання до
сідла, а при відкриванні – чи не відбувається його перекошування.
Також необхідно провести відкриття та закриття нижньої кришки
зливного приладу. При закритті кришки, слід переконатись у щільності
її прилягання до корпусу зливного приладу.
Оскільки, візуально не можливо точно встановити щільність
зливного приладу, то це необхідно здійснити за допомогою води.
Котел вагона цистерни слід заповнити водою на 1/3 висоти. При
цьому нижній затвор (кришка) повинен бути відкритий, а верхній
затвор (клапан) – закритий повністю. В другому випадку слід закрити
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нижній затвор (кришка), а верхній затвор (клапан) відкрити повністю.
При даних експериментах слід переконатися чи не витікає вода із
вагона-цистерни.
Після виконаних досліджень слід порівняти одержані дані із
вимогами нормативних документів, які ставляться до зливного
приладу вагона-цистерни і встановити його технічний стан відповідно
до ДСТУ 2860-94.
Отже, дослідження зливного приладу цистерни є досить складним
і трудомістким процесом. Але, у свою чергу, зібрані вищенаведені
відомості внесуть певну ясність при встановленні технічного стану
зливного приладу вагона-цистерни і дозволять вирішити основну
задачу судової залізнично-транспортної експертизи – розкриття її
механізму.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЛИВНОГО
УСТРОЙСТВА ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
А. В. Батиг
В статье приведен общий алгоритм исследования технического
состояния сливного прибора вагона-цистерны.
Также автором статьи приведено устройство сливного прибора,
требования нормативных документов к нему.
Установлен основной перечень работ, которые необходимо осуществить
при исследовании технического состояния сливного прибора вагонацистерны. Среди них важнейшим является: установление соответствия
номера вагона цистерны к номеру, который приведен в материалах,
предоставленных на исследование, всех ремонтов, которые проходил
данный вагон и сроки их выполнения.
Также отмечается, что очень важно при внешнем осмотре проверить
наличие пломб верхнего наливного люка и сливного устройства вагонацистерны. Затем следует осмотреть нижнюю крышку и скобу сливного
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прибора. Важно исследовать имел ли резиновый уплотнитель крышки
деформации и разрывы, скоба – деформации, трещины, изломы.
Автор статьи отмечает, что для лучшего исследования клапана его
следует демонтировать из цистерны. При осмотре уплотнительного кольца
клапана следует установить не имеет или оно деформаций, разрывов. После
этого необходимо убедиться в наличии всех шпилек клапана, удерживающие
его прижимное кольцо. Особенно тщательно следует исследовать нижние
перья клапана цистерны, поскольку на них могут быть следы от
вмешательства в работу прибора.
При осмотре деталей сливного прибора внутри цистерны следует
исследовать состояние резьбы штанги клапана на наличие повреждений,
обрывов витков, визуально осмотреть станину, штангу для выявления таких
неисправностей как деформации (изгибы), трещины, изломы. Кроме этого,
при осмотре станины необходимо установить наличие всех болтов ее
крепления к котлу.
После этого следует осуществить прокрутку воротка штанги и запорного
винта крышки. При открывании клапана нужно исследовать не происходит ли
его перекос при открывании. Особенно тщательно следует исследовать
нижние перья клапана цистерны и установить нет ли на них следов от
посторонних предметов.
Автор статьи описывает последовательность проверки герметичности
сливного устройства цистерну.
В статье справедливо отмечено, что с технической точки зрения доступ к
грузу, который находится в цистерне для нефтепродуктов, через нижний
сливной прибор можно осуществить путем откручивания нижней крышки
(дополнительного затвора) и поджатия клапана (основного затвора), то есть
приложения механического усилия. В данном случае на перьях клапана
сливного устройства будут наблюдаться следы от постороннего
вмешательства, а штанга будет деформацию.
В статье отмечено, что исследование технического состояния сливного
прибора цистерны является достаточно сложным и трудоемким процессом.
Но, в свою очередь, собраны вышеприведенные сведения внесут
определенную ясность при установлении технического состояния сливного
прибора вагона-цистерны и позволят решить основную задачу судебной
железнодорожно-транспортной экспертизы – раскрытие ее механизма.
INVESTIGATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF DRAIN VALVE OF
A TANK-WAGON WHEN CONDUCTING THE FORENSIC RAILWAY
TRANSPORT EXPERTISE
A. Batih
The article presents a general algorithm for studying the technical state of
drain valve of tank-wagon.
The author of the article also demonstrates the construction of drain valve, the
requirements of regulatory documents to it.
The main list of works that must be carried out when examining the technical
condition of the drain valve of a tank-wagon is established. Among them, the most
important is the establishment of the correspondence of the number of the tank-
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wagon to the number given in the materials provided for investigation, of all the
repairs that were carried out by this wagon and the terms when there had to be
done.
It is also noted that it is very important to check the presence of stamps of the
upper filling hatch and the drain valve of the tank-wagon when inspecting the
exterior. The next is to inspect the bottom cover and the drain valve bracket. It is
important to investigate whether the rubber seal of the lid does not have
deformations or ruptures, the clamp – deformations, cracks, fractures.
The author of the article notes that in order to better study the drain valve, it
must be dismantled from the tank. When inspecting the valve O-ring, it should be
installed or does not have deformations or ruptures. After this, it is necessary to
check the presence of all drain valve pins holding its clamping ring. Particular care
should be taken to examine the lower feathers of the tank valve, since there may
be signs of interference with the operation of the device.
When inspecting the parts of the drain valve inside the tank, it is necessary to
examine the condition of the valve stem thread for damage, breakage of the turns,
visually inspect the frame, the bar to detect such faults as deformations (bends),
cracks, breaks. In addition, when inspecting the frame, it is necessary to establish
the presence of all bolts of its attachment to the boiler.
After this, it should be scrolled the handle of the rod and the cover screw.
When you open the drain valve, you need to investigate whether it is skewed
when you open it. Particular care should be taken to examine the lower feathers of
the tank valve and ascertain whether there are any traces of foreign objects on
them.
The author of the article describes the sequence of checking the tightness of
the drain valve to the tank.
It is rightly noted in the article that from the technical point of view, access to
the cargo that is in the oil product tank through the lower drain valve can be
achieved by unscrewing the lower cover (additional shutter) and pressing the
valve (main shutter), that is, applying a mechanical force. In this case, the feathers
of the drain valve will show signs of foreign interference, and the bar will be
deformed.
In the article it is noted that the investigation of the technical condition of the
tank drain valve is a rather complicated and laborious process. But, in turn, the
above information is collected will bring some clarity when establishing the
technical state of the drain valve of the tank-wagon and will allow to solve the main
task of the forensic railway transport expertises – the disclosure of its mechanism.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕЛИЧИНИ РАМНОЇ СИЛИ, ЯКА ДІЄ НА КОЛІСНІ
ПАРИ ЕЛЕКТРОВОЗІВ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ ЗАЛІЗНИЧНОТРАНСПОРТНИХ ЕКСПЕРТИЗ
Стаття присвячена визначенню рамної сили, яка діє на колісні пари
візків електровозів зі сторони його секції. Встановлено основні параметри,
які мають вплив на її величину. Побудовані залежності рамної сили від часу
руху електровоза по відповідній кривій.
Ключові слова: рамна сила, колісні пеари, електровози, залізничнотранспортна, експертиза.

Взаємодія колії та рухомого складу залізниць є однією з
найважливіших проблем залізничного транспорту [1-3]. При русі
локомотивів в кривих ділянках залізничної колії виникають поперечні
горизонтальні сили, які приводять до притиснення гребеня колісної
пари до головки рейки. Поєднання даних сил із розвантаженням
колісної пари може призвести до вкочування колеса колісної пари
локомотива на головку рейки.
При дослідженні випадків сходу рухомого складу з рейок у судовій
залізнично-транспортній
експертизі
одним
з
найважливіших
параметрів силової взаємодії колеса з рейкою є рамна сила. Дана
сила діє у горизонтальній площині, яка перпендикулярна осі рейкової
колії.
Для встановлення значення рамної сили слід враховувати
особливості конструкції локомотива і спосіб з’єднання його кузова із
візком.
Крім цього слід встановити:
1. сили, які діють на візок зі сторони кузова секції локомотива;
2. активні сили і сили інерції локомотивного візка;
3. сили, які діють на локомотивний візок зі сторони рейкової
колії;
4. розрахункову схему візка, яку використовуватимемо для
визначення рамної сили на колісну пару.
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На прикладі електровоза ВЛ80, який широко експлуатується на
залізницях України, виконаємо розрахунки рамної сили, яка діє на
його колісні пари.
Двовісний візок електровоза ВЛ80, що експлуатується на
залізницях України, має жорстку раму [4]. Кузов секції електровоза
опирається на рами візків через колискове підвішування, а
поздовжній зв’язок кузова з рамою візка здійснюється через кульову
опору. Цим забезпечується можливість реалізації малих зміщень
рами візка відносно кузова в площині, яка паралельна площині
рейкової колії. Іншими словами, можливість поперечного зміщення і
повороту центру мас рами відносно осі колії.
У свою чергу колісні пари візка сполучені з рамою пружними
шарнірно-повідковими зв’язками. Дані зв’язки дозволяють поздовжнім
осям колісних пар здійснювати незалежні один від одного малі
поступальні переміщення і незначні повороти відносно рами візка в
площині, яка паралельна площині рейкової колії.
Для знаходження рамної сили, яка діє на вісь колісної пари у
кривій ділянці колії скористаємось розрахунковою схемою двох
колісно-моторних блоків візка електровоза ВЛ80 (рис. 1).

Рис. 1. Розрахункова схема двох КМБ візка

Використовуючи рис.1, складемо систему рівнянь кінетостатики
для передньої колісної пари візка. Дана система буде мати вигляд:

45

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63

(1)

– рамна сила, яка діє на першу колісну пару;
і
–
де
– половина
поздовжні сили в шарнірно-повідкових зв’язках;
відстані між центрами букс однієї колісної пари.
Із другого рівняння системи (1) визначимо рамну силу:

Fp1  G  Fy1к  F1ин

(2)
к

де G – сила притиснення гребня колеса до головки рейки; Fy1 –
ин

головний вектор сил крипа візка; F1 – головний вектор активних сил
та сил інерції візка.
Знаходження рамної сили для другої колісної пари проводиться
аналогічним методом.
Для розрахунку за формулами (1), (2) при виконанні судових
залізнично-транспортних експертиз у випадку сходу електровоза з
рейкової колії слід знати конкретне місце сходу.
У своїх працях д.т.н. Сокол Е.М. [5-7] зазначає, що
характеристиками місця сходу є: план і профіль колії, тип рейок,
боковий і вертикальний знос рейкових ниток (при наявності); у
випадку сходу у кривій ділянці колії: радіус кривої, довжина перехідної
кривої, підвищення зовнішньої рейки і ін. Крім цього, слід мати і
характеристики ходових частин: товщина гребенів, діаметр коліс,
відстань між внутрішніми гранями коліс, ширина бандажів, зноси (при
наявності).
Слід відзначити, що схід електровоза з рейок може відбутися на
прямій ділянці колії, вхідній перехідній, круговій та вихідній перехідній
кривій.
В даній статті наведемо результати розрахунків рамної сили при
проходженні електровозом кривої ділянки колії.
Вихідні дані для розрахунку у вхідній перехідній кривій
приймалися

наступні:

довжина

м,

швидкість

м/с.
руху
Знаючи довжину перехідної кривої та швидкість руху електровоза,
можна встановити час його слідування по відповідній кривій.
с.
В даному випадку цей час складав
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Крім цього, приймалося, що електровоз прослідував від початку
м.
даної кривої
Виконавши розрахунок за допомогою програми Maple, були
отримані такі результати:
Рамна сила на осі першої колісної пари:
кН
При розрахунках рамної сили, яка діє на колісну пару у круговій
кривій приймалося, що електровоз прослідував від початку даної
кривої
c.
Рамна сила на осі першої колісної пари в даному випадку склала:
кН
Рамна сила на осі першої колісної пари при виконанні розрахунків
для вихідної перехідної кривої склала:
кН
При цьому параметри вихідної перехідної кривої були
аналогічними вхідній.
Для кращого розуміння та повноти дослідження були виконані
розрахунки за вище наведеною методикою для різних швидкостей та
підвищень зовнішньої рейкової нитки. Приймалось, що зазор, який
виникає між робочою гранню рейки та гребенем колеса при русі по
кривій, буде змінюватись в діапазоні
. На основі
отриманих результатів були отримані залежності рамної сили на
першій колісній парі електровоза ВЛ80 від часу руху по відповідній
кривій. Дані залежності представлені на (рис. 2 – 5).

Рис. 2. Графіки зміни рамної сили в залежності від часу руху локомотива при
м/с: 1 –

мм., 2 –
мм

мм., 3 –
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Рис. 3. Графік зміни рамної сили в залежності від часу руху локомотива при
м/с,

мм

Рис. 4. Графік зміни рамної сили в залежності від часу руху локомотива при
м/с,
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Рис. 5. Графік зміни рамної сили в залежності від часу руху локомотива при
м/с,

мм

Із отриманих результатів можна зробити наступний висновок.
У стані спокою екіпажу (
нулю.

,

) рамна сила дорівнює

При русі електровоза із швидкістю
у кривій ділянці колії
буде виникати рамна сили, яка буде залежати від багатьох факторів.
Із рис. 2 – 5 видно, що при зменшенні радіусу відповідної кривої,
рамна сила буде зростати.
У свою чергу, при постійній швидкості руху електровоза, із
збільшенням підвищення зовнішньої рейкової нитки, дія рамної сили
буде більшою на головку внутрішньої рейки (рис. 2). Цим так
пояснюється її від’ємне значення.
Із рис. 3 – 5 видно, що при сталому значенні підвищення
зовнішньої рейкової нитки, із збільшенням швидкості електровоза, дія
рамної сили на головку зовнішньої рейки буде більшою.
Виходячи з наведеного, можна стверджувати, що на ріст значення
рамної сили і можливість вкочування колеса колісної пари
електровоза є: швидкість руху, підвищення рейки, радіус кривої.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ РАМНОЙ СИЛЫ, КОТОРАЯ
ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ ЭЛЕКТРОВОЗА ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ
А. В. Батиг
А. Я. Кузышин
Взаимодействие пути и подвижного состава, железных дорог является
одной из важнейших проблем железнодорожного транспорта. При движении
локомотивов в кривых участках железнодорожного пути возникают
поперечные горизонтальные силы, которые приводят к прижатию гребня
колесной пары до головки рельса. Сочетание данных силе с разгрузкой
колесной пары может привести к выкатыванию колеса колесной пары
электровоза на головку рельса.
При проведении судебных железнодорожно-транспортных экспертиз для
определения устойчивости движения подвижного состава в прямых и кривых
участках пути одним из важнейших параметров является рамная сила.
Объектом данного исследования является двухосная тележка
электровоза ВЛ80.
Полученные расчетные значения величины рамной силы электровоза ВЛ80,
которая действует на тележку со стороны кузова секции локомотива. На основе
полученных результатов были построены зависимости рамной силы от времени
движения электровоза по соответствующей кривой при изменении скорости
движения и соответствующем возвышении внешнего рельса.
Совершенствование метода определения рамной силы повисит точность
расчетов при анализе безопасности движения и при проведении судебных
железнодорожно-транспортных экспертиз.
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INVESTIGATION OF THE MAGNITUDE OF THE FRAME FORCE WHICH
AFFECTS THE WHEEL PAIRS OF THE ELECTRIC LOCOMOTIVE WHEN
CONDUCTING THE FORENSIC RAILWAY TRANSPORT EXPERTISE
A. Batih
A. Kuzyshyn
The interaction of the track and rolling stock is one of the most important
problems of railway transport. When locomotives move in curved sections of the
railway track, horizontal forces arise that lead to the crest of the wheel pair
pressing against the rail head. The combination of these forces with the unloading
of the wheel pair can lead to derailment.
When carrying out the forensic railway transport expertise to determine the
stability of rolling stock in the straight and curved sections of the track, one of the
most important parameters is the frame force.
The object of this study is a two-axle bogie of an electric locomotive VL80.
The calculated values of the magnitude of the frame force of an electric
locomotive VL80, which acts on the trolley on the body side of the locomotive
section. Based on the results obtained, the frame force versus the time of
movement of an electric locomotive along the corresponding curve was
constructed with a change in the speed of movement and corresponding increase
in the external rail elevation.
The improvement of the method of determination of the frame strength will be
improve the accuracy of calculations in the analysis of traffic safety and in the
conduct of forensic railway transport expertise.

УДК 343.98
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завідувач відділом

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ОБСТАВИН ПОЖЕЖ ТА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Останнім часом вступили в дію чимало нових нормативних
документів, які регламентують вимоги пожежної безпеки. При проведенні
пожежно-технічних експертиз, експерти згідно поставлених на вирішення
питань про осередок пожежі та причину її виникнення мають вирішувати
питання щодо відповідності об’єктів дослідження зазначеним вимогам й не
тільки після виниклих пожеж. У статті проведено аналіз реалізації подібної
проблематики як в Україні так і в Європі.
Ключові слова: пожежа, пожежна безпека, пожежна автомитика,
експертиза
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До недавнього часу розробкою відповідних нормативних
документів в частині пожежної безпеки займався державний
пожежний нагляд, він же контролював дотримання цих вимог, а
компанії, які виконували ті чи інші роботи і / або послуги
протипожежного призначення, повинні були мати ліцензії, видані
вищевказаними державними органами.
Логічно, що з метою отримання такої ліцензії кандидати в
ліцензіати повинні були довести свою відповідність вимогам
ліцензійних умов щодо виконання таких робіт.
Крім того, працівники державного пожежного нагляду брали
участь в процедурі прийняття систем протипожежного захисту в
експлуатацію. Однак, на сьогоднішній день ситуація істотно
змінюється, повноваження контролюючих органів поступово
звужуються, а багато хто з їх функцій в повній мірі або ж частково
передаються комерційним структурам та громадським організаціям.
Відходять у минуле пожежно-технічні обстеження і перевірки в
«класичному» їх вигляді, така ж доля спіткала і ліцензування, немає
вже і колишньої «монополії» на розробку нормативно-правових та
нормативно-технічних актів відповідної спрямованості, з'явилася і
практика прийняття систем протипожежного захисту в експлуатацію з
залученням незалежної «третьої сторони». У той же час, все частіше
можна почути про страхування від вогневих ризиків.
Виходячи з наведеного доцільно розібратися, що ж це таке є
зазначене страхування. Як воно діє у розвинених країнах і чого можна
очікувати в Україні.
Німеччина є, безумовно, «законодавцем мод» в цій галузі, при
цьому там (як і в багатьох інших європейських державах) вимоги до
систем протипожежного захисту встановлені у різних нормативних
документах одночасно.
Наприклад, як доповнення до загальнообов'язкових європейським
стандартам на такі системи існують і нормативні документи товариств
(асоціацій) страхових компаній, вимоги яких повинен виконати кожен,
хто бажає (і / або зобов'язаний) отримати страховий поліс.
Природно, що вимоги таких нормативних документів зазвичай
жорсткіше вимоги стандартів.
З викладеного можна підсумувати, що вимоги до систем
протипожежного захисту встановлюють кілька сторін, а саме: власне
майбутній власник системи, органи державної влади (які в стандартах
зазвичай називають «органами, які мають повноваження»), а також
страхові компанії.
Зрозуміло, що майбутній власник системи (або компанія /
установа, які будуть експлуатувати її) основну увагу приділяє
мінімізації капіталовкладень, а так само – впливу системи
протипожежного захисту на хід технологічних процесів на об'єкті, що
в майбутньому буде експлуатуватись за призначенням.
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Зі свого боку, органи державного нагляду зосереджені на безпеці
людей, а також мінімізації впливу можливої пожежі на сусідні об'єкти і
навколишнє середовище, втрати власника об'єкта від пожежі для
таких наглядових органів не є основними показниками, на які вони
зосереджують увагу.
Ще одні суб'єкти, які мають безпосереднє відношення до всього
цього – страхові компанії – в першу чергу вони зацікавлені в
мінімізації виплат при настанні страхового випадку.
Тобто, кожна зі сторін переслідує свої цілі і акцентує свою увагу
на різних аспектах. При цьому, парадоксально, але варіації на тему
«лебедя, рака і щуки» в даному випадку не відбувається, більше
того – задоволення вимог усіх цих суб'єктів врешті-решт призводить
до підвищення рівня пожежної безпеки та більш якісного
протипожежного захисту об'єкта.
При обов'язковому страхуванні пожежних ризиків, страхові
компанії можуть диктувати майбутньому клієнтові свої умови, а саме
організовувати належним чином профілактичні заходи, пасивний
протипожежний захист, а також створювати сучасні системи пожежної
сигналізації та оповіщення, пожежогасіння, протидимного захисту
тощо і, звичайно ж, обов’язково при цьому вживаються заходи для
своєчасного прибуття пожежних підрозділів, а також забезпечення їм
можливості безпечного і максимально швидкого гасіння пожежі, як
правило, на початковому етапі її розвитку.
Щоб досягти всього цього, вимоги страхових компаній включають
в себе проектування та монтаж систем протипожежного захисту з
дотриманням положень «перевірених» нормативних документів, всі ці
роботи повинні проводити високопрофесійні компанії, сертифіковані
страховиками, з використанням сертифікованого ними ж обладнання.
Після завершення монтажних робіт повинна проводитися
перевірка готової системи так званої «третьої стороною» (тобто,
незалежними фахівцями), а її технічне обслуговування в умовах
експлуатації повинна проводити компанія, що має належний досвід у
цій галузі.
Таким чином, про ніяку «вседозволеність» мова не йде, просто
саме ліцензування замінює жорсткий ринковий відбір підрядників. І
хоча «третя сторона» виконує багато функцій, характерних
«вітчизняним» органам державного пожежного нагляду в класичному
розумінні цього терміна, державні органи контролю також існують і
повноцінно функціонують.
Як і на яких об'єктах – це вже інше питання. Жорсткі вимоги
нормативних документів, підтвердження відповідності продукції та
послуг встановленим вимогам, ринковий нагляд і, звичайно ж, «добре
ім'я» або «погана слава» – це ті регулятори, які дають можливість
запобігати існування недобросовісного оператора.
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Після всього сказаного, мабуть, нікого не здивує, що в
промислово-розвиненої Німеччини кількість компаній, які займаються
проектуванням, монтажем та технічним обслуговуванням систем
протипожежного захисту, на порядок менше, ніж в Україні.
Як відомо, відповідно до Закону України «Про технічні регламенти
та оцінку відповідності», припинила існування сертифікація в системі
УкрСЕПРО, а на заміну їй повинен прийти європейський порядок
підтвердження відповідності, який власне і передбачає випробування
продукції незалежною лабораторією з подальшої її сертифікацією і
декларуванням відповідності. Важко прогнозувати, коли і як же
сертифікація компаній замінить собою ліцензування в сфері
протипожежного захисту, але сумнівів у тому, що це станеться, вже
немає. Однак, така сертифікація сама по собі проблем не вирішить,
адже зараз її механізм, а також належні нормативні документи, не
розроблені.
Варто зауважити, що в розвинених європейських державах
сертифікація компаній, що займаються проектуванням, монтажем та
технічним обслуговуванням систем протипожежного захисту, є
обов'язковою, однак переважна їх більшість «йдуть добровольцями».
І вся справа в тому, що страхова компанія не застрахує об'єкт,
системи протипожежного захисту якого спроектовані і змонтовані
сумнівним способом і сумнівними компаніями. А без цього самого
страхування об'єкт неможливо ввести в експлуатацію. Тому, доля
компаній, що не мають відповідних сертифікатів – виконання робіт
тільки на невеликих об'єктах, тобто там, де зазначених проблем
просто не може бути за визначенням.
Слід зауважити, що на сьогоднішній день у багатьох мешканців в
Україні склалося уявлення про те, що страхування об'єкта від
вогневих ризиків означає фактичну «недопуск» на нього інспекторів
уповноважених органами влади (або, іншими словами –
вседозволеність). Але можливо констатувати, що принаймні, в тій же
Німеччині це не так.
Як уже зазначалося, страховиків в першу чергу цікавить захист
майна та зниження можливих страхових виплат, а державу – безпека
її громадян. Відповідно, факт страхування об'єкта не означає, що
ніхто не буде цікавитися, скажімо, станом евакуаційних шляхів.
Ще одна істотна відмінність між поки що діючою у нас системою
ліцензування та європейською системою «входу на ринок» полягає в
тому, що в Україні не існує практики надання компанії дозвільного
документа, який давав би їй можливість працювати на об'єктах будьякої складності.
Чи не головна причина цього в тому, що європейські компанії
зазвичай працюють з обладнанням того чи іншого бренду (або
декількох брендів), і отримання відповідних дозволів передбачає
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обов'язкове навчання (в тому числі з метою підвищення кваліфікації)
працівників компанії фірмою-виробником устаткування. Тому й не
дивно, що відповідальність за готовність змонтованої системи
протипожежного захисту до роботи несе навчений фахівець, а не,
скажімо, пожежний інспектор, який все належні особливостей
обладнання не може знати хоча б тому, що його цьому не вчили.
Хочеться сподіватися, що і ми, врешті-решт, прийдемо до цього.
Навіть не читаючи всього, про що було сказано вище, всі
розуміють, що зараз має місце суттєва невизначеність щодо
«завтрашнього дня» в сфері пожежної безпеки і протипожежного
захисту.
Проте мораль вже зрозуміла: за будь-яких умовах «виживе» і
буде розвиватися той, хто зуміє надати споживачеві якісне
обладнання та послуги, а страховим компаніям і органам державної
влади – підтвердження своєї компетентності.
Все це передбачає насамперед роботу в компанії досвідчених
фахівців належного профілю, які мають належний досвід,
використання якісного протипожежного та технологічного обладнання
та інструменту, застосування вимог відповідних нормативних
документів.
Як би там не було, першочергове підтвердження виконання
компанією встановлених процедур – це впровадження системи
управління якістю відповідно до добре відомих усім ДСТУ ISO 9001.
Тому, висновок полягає у тому, що компанії, працюючи у
зазначеній галузі, які хочуть зайняти (утримати) гідне місце на ринку в
майбутньому, мають зайнятися цим питанням якомога швидше.
Чого гріха таїти, всім відомо, що до багатьох вітчизняних органів
по сертифікації продукції і послуг сьогодні виникає багато «питань»,
та й це м’яко кажучи.
Однак, у разі переходу ринку на «європейські рейки» (який,
будемо сподіватись сформується) будь-які «домовленості», врештірешт, приведуть до того, що недобросовісний орган по сертифікації
спіткає та ж доля, що і недобросовісну компанію, якій він видав
сертифікат відповідності: він обов'язково зникне з «небосхилу», і
добре, якщо все обмежиться лише цим. Вже сьогодні існують різні
спілки та громадські рухи, які докладають великих зусиль, щоб
припинити діяльність «фірм-одноденок», які часто виникають як гриби
після дощу під час особливих економічних проблем.
Однак, говорячи про це, існує загально відома істина: скільки
мотузочці не витися, кінець все одно буде. І добре, якщо без важких
наслідків і кримінальних проваджень, порушених проти «героїв, що
вміють жити». Так чи інакше, має місце саморегуляція ринку, і той,
хто не захоче дотримуватись цивілізованих правил, повинен буде
припинити свою діяльність.
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Можна було б довго розповідати, яка система контролю стану
систем протипожежного захисту в тій же Німеччині, багато фактів
можна назвати і про те, які вимоги пред'являються до європейських
компаній, які працюють в цій галузі, і як здійснюється контроль їх
діяльності.
Але це предмет окремої розмови, не все так просто, і навіть
отримання сертифікату – зовсім не гарантія «безбідного існування».
Контроль в тій чи іншій формі є завжди і він дуже жорсткий. І хоча
поки невідомо, яку роль буде виконувати ДСНС або її правонаступник
в нових умовах, видно, що відкидати її (його) як одного з регуляторів
ринку було б невірно, бо там ще лишились фахівці у зазначеній
галузі.
Отже, хоча багато про що поки можна говорити лише
пропозиціями в умовному способі, зрозуміло, що майбутнє в нашій (і
не тільки) сфері – за тими, хто зможе надати якісні товари і послуги і
підтвердити свою компетентність у відповідній сфері діяльності.
Навіть найдосвідченішим і відповідальним операторам вітчизняного
ринку протипожежного захисту доведеться робити ті чи інші кроки,
щоб пристосуватися до нових умов, які неодмінно прийдуть на заміну
добре відомої «телефонному праву».
Від далеких, а можливо близьких перспектив у згаданій галузі все
ж потреба повернутись до наших реалій сьогодення.
В Україні існуюча нормативна база щодо обладнання
установками протипожежного захисту будь яких об’єктів не витримує
ні якої критики.
На сьогодні не існує переліку об’єктів, які мають бути обладнані
тими або іншими установками пожежної автоматики.
Ситуація з цим питанням доведена до абсурду. Наведу приклад.
Згідно вимог Правил пожежної безпеки в Україні 30.12.2014 № 1417 в
існуючій на той час редакції передбачали влаштовувати установки
пожежогасіння навіть кожної електричної розетки та вимикача.
Так редакцію згаданого документу на цей час змінено, цей пункт
виключено, завдяки докладеним зусиллям професіоналів та врешті
порядних людей, які працюють у цій галузі. Але ті посадові особи, які
обіймають найвищі посади у ДСНС і власне лобіювали внесення у
Правила вищевказаного пункту продовжують працювати і на думку
автора займатись далеко не питаннями пожежної безпеки зокрема.
Можна довго продовжувати наведення фактів, на мою думку
злочинних дій посадових осіб, які дотичні до нормативного
врегулювання у згаданій галузі, але наведу ще один приклад, який
красномовно вказує на заангажованість розробників цих норм.
На сьогодні основним керівним документом щодо будівництва або
облаштування об’єктів пожежною автоматикою є ДБН В.2.5 –
56:2014. »Системи протипожежного захисту».
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Цей документ не визначає чітко перелік об’єктів, що підлягають
обладнанню установками автоматичного протипожежного захисту, і
не визначає, які саме установки мають бути застосовані у тих чи
інших приміщеннях, ділянках виробництв, у тому числі у
взаємозв’язку із промисловою автоматикою.
Натомість п. 5.5 викладено у наступній редакції: «Не підлягають
обладнанню системами пожежної сигналізації окремо розташовані
застраховані
одноповерхові
наземні
об’єкти
громадського
призначення,площа яких незалежно від їх ступеня вогнестійкості не
перевищує 100 м2.».
Саме редакція зазначеного пункту визначає, що згаданий
нормативний документ розроблявся не для створення нормативних
вимог із питання пожежної автоматики, а зовсім для інших цілей.
Саме з таких причин на ринку обладнання протипожежного
призначення з’являються прилади, які не те щоб в якийсь спосіб
унеможливлювали виникнення пожежі, натомість вони самі можуть
спричиняти її виникнення.
Так на рисунку 1 наведено генератор вогнегасного аерозолю,
виробником якого є ЗАО «НПГ Граніт – Саламандра» ГВА АГС-11/4.

Рис. 1. генератор вогнегасного аерозолю, виробником якого є ЗАО «НПГ
Граніт – Саламандра» ГВА АГС-11/4.

На рисунку 2 наведено графік температур, що утворюється при
використанні зазначеного засобу активного гасіння пожежі
генерованим аерозолем в об’ємі приміщення.
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Рис. 2. Графіки виміряних температур у приміщенні об’ємом близько 3 м .

За результатами проведених досліджень термопара (ТХА), що
знаходилась на відстані близько 0,5 м (Т 10) зафіксувала
температуру близьку 1400 оС.
Зазначений приклад красномовно вказує на те, що даний прилад
пожежної автоматики, за певних обставин може призвести до
виникнення пожежі у приміщенні, де він буде встановлений, оскільки
згаданий температурний показник значно перевищує температуру
самозаймання усіх горючих матеріалів та речовин.
З урахуванням вищевикладеного було б доцільним при розробці
нормативних документів, які регламентують пожежну безпеку
залучати до робочих груп судових експертів, які володіють
інформацією щодо проведених досліджень не тільки за обставинами
виниклих пожеж, а й з питань дотримання вимог пожежної безпеки на
об’єктах, де відбувались пожежі і тих, які не відповідають
регламентованим вимогам пожежної безпеки.
Також, саме судові експерти, які проводять судові експертизи та
експертні дослідження, вирішуючи питання щодо правильності дій
пожежно-рятувальних підрозділів під час гасіння пожеж, володіють
спеціальними знаннями та інформацією, які дозволять критично
підійти до розробки нового пожежно-рятувального обладнання та
спеціальної техніки.
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ОРГАНІЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
ПОЖАРОВ И СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
О. Б. Шмерего
В последнее время вступили в действие множество новых нормативных
документов, регламентирующих требования пожарной безопасности. При
проведении пожарно-технических экспертиз, эксперты по поставленным на
решение вопросам об очаге пожара и причину его возникновения должны
решать вопрос о соответствии объектов исследования указанным
требованиям и не только после возникших пожаров. В статье проведен
анализ реализации подобной проблематики как в Украине так и в Европе.
ORGANIZATIONAL ISSUES FOR THE INVESTIGATION OF FIRES AND
COMPLAIANCE WITH THE FIRE SAFETY REQUREMENTS
O. Shmereho
Recently, many new regulatory documents, which regulate the requirements
of fire safety, have come into force. When conducting fire and technical
examinations, experts in accordance with the questions posed for resolving the
issues of the fire spot and the reason for its occurrence should be decided on the
relevance of the research objects to the specified requirements, and not only after
emerging fires. The article analyzes the implementation of such a problem both in
Ukraine and in Europe.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПО
ПОЖЕЖАХ, ВИНИКНЕННЯ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНЕ З АВАРІЙНОЮ
РОБОТОЮ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
В статті розглянуто проблемні питання, що виникають під час
проведення судових експертиз та експертних досліджень по пожежах,
причини виникнення яких, пов’язані з аварійними режимами у роботі
електрообладнання та електромереж, а також недоліками, що характерні
для фіксації обстановки на місці пожежі при проведенні первинних слідчих дій.
Ключові слова: пожежа, експертне дослідження, електрообладнання,
електромережі, аварійні режими.

Безпечна експлуатація промислових підприємств, об'єктів
сільськогосподарського
виробництва,
громадських
будівель,
житлових будинків в значній мірі залежить від технічного стану
елементів
електричної
мережі,
електрообладнання,
електроустановок та електричних приладів. За статистикою, відсоток
пожеж, що виникають в результаті аварійних режимів у роботі
електроустановок від загальної кількості пожеж на об'єктах різного
призначення (підприємства, житлові багатоквартирні будинки,
приватні житлові будинки), складає від 30 % до 70 %.
Найважливішою складовою при розслідуванні пожеж є первинний
збір даних – огляд і фіксація місця події, виявлення та вилучення
речових доказів.
Пріоритет слідчого на місці події є незаперечним, але без допомоги
спеціалістів, ефективність його роботи буде малою, оскільки розслідування пожеж потребує аналізу інформації з різних галузей знань.
Виявити, проаналізувати та встановити зв’язок між процесами та
явищами, які відбуваються на місці пожежі, зафіксувати та вилучити
об’єкти, які можуть мати значення при подальшому експертному
дослідженні та встановленні причини виникнення пожежі, без
залучення відповідних фахівців неможливо.
Неякісно проведені первинні дії на місці пожежі, призводять до
повної втрати інформації та речових доказів, що у подальшому,
унеможливлює проведення експертизи.
Однією з основних помилок, що мають місце при проведенні
первинних слідчих дій на місці пожежі, є ситуація, коли після
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виявлення на місці пожежі електричних провідників з оплавленими
жилами, за основну версію приймається версія про виникнення
пожежі від теплових проявів при аварійних режимах у роботі
електрообладнання. При цьому ніякі інші версії не розглядаються і
ніякі обставини та ознаки, що свідчать про можливість виникнення
пожежі від інших причин, не фіксуються. В результаті, коли при
проведенні судової експертизи, відповісти на поставлені питання
експертам не видається за можливе, версія про виникнення пожежі
від теплових проявів при аварійних режимах у роботі електрообладнання не підтверджується і слідство заходить у глухий кут.
Дослідження обставин виникнення пожежі в електроустановках
потребує знань у багатьох галузях науки і техніки і зазвичай,
проводиться у межах комплексної пожежно-технічної, електротехнічної, а у багатьох випадках і трасологічної та металознавчої
експертиз.
Основним питанням такого комплексного дослідження є: «Чи
здатний тепловий імпульс джерела запалювання електричної
природи, обумовити займання наявних матеріалів у місці формування
осередку пожежі? Якщо так, то який механізм його утворення та
якими обставинами він зумовлений?»
На початковому етапі комплексного дослідження комісією
експертів вивчаються матеріали справи, місце події та надані об’єкти.
Пожежно-технічний експерт з'ясовує можливість наявності у місці
формування осередку пожежі об'єктів електротехнічного характеру
та, на підставі отриманих даних про складники пожежного
навантаження, визначає теплові параметри щодо умов займання
певного матеріалу (речовини). Аналізуючи можливість наявності в
осередку пожежі електротехнічних приладів та зіставляючи їх
розташування у просторі з даними про пожежне навантаження,
програмується перевірка експертних версій про причетність до
займання: розжареного до високої температури елементу
електрообладнання або нагрівального елементу електроприладу чи
розжареної жили електропровідника; явищ надмірного перехідного
опору
в
місцях
контактних
з'єднань
електропровідників;
перевантаження
електромережі
та
окремих
елементів
електроприладів; проявів статичної (атмосферної) електрики;
електричних іскор або дуги за умов існування аварійних режимів в
електроустановці.
Експерт-електротехнік на підставі отриманих даних з матеріалів
справи та результатів інструментальних досліджень наданих в його
розпорядження об’єктів, виявляє наявність слідів аварійного режиму у
роботі складників електроустановки, оцінює їх розташування по
відношенню до вказаного пожежним спеціалістом місця виникнення
початкового горіння. Встановлюючи механізм виникнення аварійного
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режиму, визначає умови, що передували його настанню та
причетність елементу електроустановки до утворення небезпечного
термічного фактору у місці розташування осередку пожежі.
Якщо на поверхні електропровідних частин електроустановки
мають місце ознаки зовнішніх пошкоджень, то до подальших
досліджень залучається експерт-трасолог, який встановлює характер
зовнішнього впливу чи відсутність такого впливу (промисловий
дефект, пошкодження в результаті зовнішньої механічної дії тощо).
У разі виявлення на поверхні електропровідних частин
електроустановки слідів термічного впливу (локальні оплавлення на
електропровідних частинах, конструктивних елементах, жилах
провідників тощо), то до подальших досліджень залучається також і
експерт-металознавець, який визначає, з якого металу (сплаву)
виготовлено дану електропровідну частину, чи є на об’єкті-носії
мікрочастинки іншого матеріалу (металу) та якого саме. Експертметалознавець встановлює характер оплавлення та умови, в яких
воно утворилося. Якщо оплавлення провідника відбулося в умовах
середовища, яке існувало до початку пожежі у місці розташування її
осередку, то, за отриманими даними, пожежно-технічний експерт
встановлює механізм виникнення оплавлення та оцінює причетність
його до утворення джерела запалювання електричної природи і
механізму виникнення пожежі.
Слід зазначити, що у відповідності до існуючих методів
дослідження пожеж, існують такі поняття, як: первинність та
вторинність короткого замикання.
У відповідності до [3, 4], первинним коротким замиканням (ПКЗ) є
замикання, яке виникло без впливу на метал провідника небезпечних
факторів
пожежі
за
нормальної
(кімнатної)
температури
навколишнього середовища та нормального складу атмосфери (21 %
кисню, 79 % азоту). Під вторинним коротким замиканням (ВКЗ)
розуміють замикання, яке відбувається в процесі розвитку пожежі при
підвищеній температурі навколишнього середовища (понад 2000С),
достатній для початку інтенсивного термічного розкладу ізоляції та в
атмосфері, насиченій газоподібними продуктами розкладу горючих
речовин (СО2 , СО, Н2 тощо) за умови зниженого вмісту кисню.
При дослідженні оплавлених електричних провідників, для
встановлення характеру короткого замикання, використовують
інструментальні методи: металографічний та рентгеноструктурний
аналіз, а також аналіз металу провідників на вміст вуглецю.
Досвід дослідження пожеж свідчить про те, що результати
інструментальних методів дослідження оплавлених провідників
(рентгеноструктурний або металографічний аналіз) є тільки
допоміжними, тобто їх результати не можуть однозначно трактуватися
щодо причетності зазначених оплавлень до виникнення пожежі,
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оскільки умови їх утворення тісно пов'язані з такими факторами, як
спосіб прокладання та улаштування елементів електричної мережі,
послідовністю виникнення аварійних процесів у ній, станом апаратів
захисту, встановлених в електричній мережі та багатьма іншими.
Причетність аварійного режиму в електроустановці до виникнення
пожежі вважається обґрунтованою, якщо комісія експертів за
результатами своїх досліджень встановила наступне:
– беззаперечний факт існування аварійного режиму в
електроустановці
та
його
різновид
(коротке
замикання,
перевантаження, перенапруга, великі перехідні опори у місцях
контактних з’єднань) – тобто наявність ознак зазначеного режиму:
оплавлення жил електродротів або деталей електрообладнання,
зміна кольору металу в результаті перегріву, руйнування ізоляції
проводів та характер цього руйнування (зовнішній чи внутрішній);
– структура металу оплавленого провідника вказує на те, що
його оплавлення утворилося при нормальному складі атмосфери та в
умовах, коли на метал не відбувався вплив високої температури
пожежі;
– час виникнення аварійного режиму передував часу
виникнення пожежі, що може бути зафіксовано засобами
відеорегістрації, фіксуючими пристроями автоматики керування,
випадками наявності режимів зниженої або підвищеної напруги,
перебої у роботі машин і електрообладнання, показання свідків тощо;
– місце виникнення пожежі просторово збігається з місцем
термічного прояву аварійного режиму, наявністю у цьому місці
горючих матеріалів та їх характеристика – необхідна читка фіксація
місця виявлення і вилучення речових доказів (оплавлених
провідників, пошкодженого електрообладнання тощо);
– визначення ділянки електричної мережі на якій відбувся
аварійний режим, характеристика його елементів та приладів захисту
– складання електричної схеми та позначення на ній місць виявлення
і вилучення об’єктів дослідження;
– визначення потужності теплового імпульсу аварійного режиму
та чи був він достатнім для запалювання наявного горючого
середовища у осередку пожежі.
Тільки після оцінки всього комплексу результатів дослідження,
експерти можуть зробити впевнений висновок про причетність
аварійного режиму в електроустановці до виникнення пожежі.
Ще однією особливістю розслідування пожеж пов’язаних з
експлуатацією електрообладнання, є встановлення причиннонаслідкового зв’язку між причиною виникнення пожежі та
недотриманням
нормативних
електротехнічних
вимог
або
невиконанням відповідних правил улаштування та експлуатації
електрообладнання та мереж.
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До недавнього часу вважалося, що пожежа від електрики не
передбачувана і відповідальності ніхто за її виникнення нести не
може.
Але, обставини, які зумовлюють виникнення джерела
запалювання електричної природи, в переважній більшості (крім
природних явищ та непередбачених техногенно-небезпечних подій),
пов’язані з недотриманням нормативних електротехнічних вимог або
невиконанням відповідних правил. Тому комплексне застосування
спеціальних знань дозволяє експертам зробити висновок про
обставини, які зумовили виникнення та дію джерела запалювання
електричної природи або навпаки – виключити його причетність до
виникнення пожежонебезпечної події.
Таким чином, викладене вище свідчить про те, що встановлення
причинно-наслідкового
зв'язку
між
аварійним
режимом
в
електромережі і виникненням пожежі здійснюється шляхом аналізу,
узагальнення та надання оцінки отриманим результатам досліджень
всіх обставин та об'єктів дослідження за умови вирішення питання
про місце розташування осередку пожежі. Але для цього експертам
треба мати певні вихідні дані, які можуть бути зібрані та долучені до
матеріалів розслідування тільки при ретельному проведенні огляду
місця пожежі із залученням спеціалістів у відповідних галузях знань.
Комісією експертів на підставі синтезу виявлених кожним
експертом суттєвих ознак спільно формулюється висновок про
наявність
(відсутність)
нештатного
чи
аварійного
режиму
електроустановки, механізм його утворення і розвитку, причину
нештатного режиму та обставини, якими цей режим зумовлений, про
причинний зв’язок дій (бездіяльності) певних осіб з подією.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО
ПОЖАРАМ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С АВАРИЙНОЙ
РАБОТОЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
А. В. Лысенко
В статье рассмотрены проблемные вопросы, которые возникают во
время проведения судебных экспертиз и экспертных исследований по
пожарам, причины возникновения которых, связаны с аварийными режимами
в роботе электрооборудования и электросетей. В статье также изложены
недостатками, которые характерны при фиксации обстановки на месте
пожара во время проведения первичных следственных действий.
Изложенное в статье позволяет сделать вывод о том, что при
проведении первичных следственных действий на месте пожара, для
получения полноценного и качественного результата при дальнейшей
передаче собранных материалов для проведения судебной экспертизы,
необходимо привлечение к осмотру места происшествия и тесное
взаимодействие при этом, специалистов в различных областях знаний.
PECULARITIES OF CONDUCTING EXPERT INVESTIGATIONS ON FIRES,
THE EMERGENCE OF WHICH IS ASSOCIATED WITH THE EMERGENCY
OPERATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT
A. Lysenko
The article deals with the problematic issues that arise during conducting
forensic examinations and expert investigations on fires, the causes of which are
associated with emergency modes in the work of electrical equipment and
electrical networks. The article also describes the disadvantages that are typical
for fixing the situation on the site of a fire during initial investigative actions.
The statement in the article allows us to conclude that in conducting primary
investigative actions on the site of a fire, in order to obtain a full and qualitative
result in the further transfer of collected materials for conducting forensic
examination, it is necessary to involve in the inspection of the scene of the incident
and close interaction at the same time of specialists in different areas of
knowledge.

65

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63

УДК 343.98

П. О. Теселько
кандидат технічних наук,
науковий співробітник

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАДАЧ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ НАСЛІДКІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ТА ЙОГО
ПРИЧЕТНОСТІ ДО ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ
В статті зроблено короткий огляд літератури з тематики
перехідних процесів в системах електроживлення, одним з аварійних серед
яких є коротке замикання. Зроблені висновки вказують що ідентифікування
короткого замикання за оплавленням електричних дротів є ймовірнісним.
Хоч коротке замикання часто носить руйнівний характер, проте немає
універсальних критеріїв або методу, які б дозволяли на основі
експериментальних
досліджень
робити
категоричний
висновок
причетності короткого замикання до виникнення пожежі. До того ж на
швидкість протікання перехідного процесу (а отже і швидкість
кристалізації оплавлення дротів) впливають характеристики джерела
електропостачання.
Ключові слова: перехідні процеси, коротке замикання.

У сучасному світі важко уявити помешкання чи господарську
будівлю без електропостачання та електричного обладнання.
Практично всі агрегати та машини містять у собі електричну частину.
Електричні схеми займають важливе місце в житті людини. І їх частка
постійно збільшується. Така глобальна електрифікація має і іншу
сторону медалі – виникнення електромагнітних перехідних процесів,
серед яких більш детально розглянемо аварійні процеси, одним з
видів яких є коротке замикання.
Досить часто при проведенні експертизи експерту доводиться
мати справу з наслідками того чи іншого електромагнітного
перехідного процесу, опираючись на відібрані на місці події частини
пошкоджених деталей. Найчастіше за доказ короткого замикання
приймаються оплавлені обриви електричних дротів. Проте, таке
твердження є не коректним в силу того, що оплавлення може
виникнути і при інших видах електромагнітних перехідних процесів.
Тому експерту важливо усвідомлювати фізичні процеси, які
відбуваються під час перехідних процесів, щоб мати змогу вирізнити
наслідки короткого замикання від наслідків інших електромагнітних
перехідних процесів, в тому числі аварійних процесів. Тому, ймовірно,
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відсоток пожеж, як наслідків короткого замикання, завищено під час
висновків, про що зауважено у статті [1].Авторами [1] зроблено
висновок, що на сьогоднішній день немає універсальних критеріїв або
методу, які б дозволяли на основі експериментальних досліджень
робити категоричний висновок причетності аварійних режимів
електромережі до виникнення пожежі.
Режими роботи систем електропостачання можна розділити на
дві категорії: нормальні та перехідні. Нормальні режими роботи
характеризуються незначними змінами параметрів, на відміну від
перехідних процесів які характеризуються швидкою та значною
зміною параметрів роботи електромережі.
Існує чотири групи режимів:
1) нормальні усталені режими;
2) нормальні перехідні процеси;
3) аварійні усталені та аварійні перехідні процеси;
4)післяаварійні усталені процеси.
Графік зміни струму на клемах електрогенератора обмеженої
потужності при виникненні перехідних процесів зображено на Рис.
1. Важливою характеристикою струму в перехідному режимі є
ударний струм короткого замикання – максимальне миттєве значення
повного струму короткого замикання. Ударний струм наступає через
пів-періода Т/2=0,01 с після виникнення короткого замикання і
дорівнює сумі амплітудного значення періодичного струму та
величини аперіодичного струму для моменту часу t=0,01 с [2].

Рис. 1. Зміна в часі періодичної складової струму при перехідних процесах.
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Перехідні процеси зумовлені комутаційними переключеннями
елементів систем електропостачання, виконанням випробувань,
регулювання навантаження відносять до нормальних перехідних
процесів. Коротке замикання, обрив фаз, спрацювання автоматичного
повторного включення приневідключеномукороткому замиканню
належать до аварійних перехідних процесів. Аварійні режими
виникають як при стійких, так і при не стійких пошкодженнях ізоляції.
Перехідні процеси виникають в електричних системах як під час
нормальної експлуатації, так і в аварійних умовах. Вивчення самих
перехідних процесів та їх впливу і наслідків є необхідним для
виявлення причин виникнення, фізики процесів та розробки методів
управління ними. Підвищення уваги до перехідних процесів необхідне
ще й тому, що політика економії дефіцитних матеріалів в енергетиці
при зростанні одиничної потужності агрегатів електричних станцій і
ще більшому зростанні по відношенню догенеруючихпотужностей
навантаження зумовила значне збільшення рівнів струмів короткого
замикання [3]. Відповідно зросли і наслідки аварій.Найсильнішими
збуджуючими діями вирізняється коротке замикання. В електричних
системах вони викликані пошкодженням фазової або лінійної ізоляції
струмоведучих частин внаслідок прямих ударів блискавки, вітрових
та ожеледних перенавантажень, природнього старіння ізоляції,
механічних пошкоджень кабалів і т.д. Зростання величини струмів
короткого замикання може призвести до значних електродинамічних
зусиль та термічним пошкодженням електроустановок. Під час аварії
з коротким замиканням на Волгоградській ТЕЦ турбогенератор 60
МВт буквально вилетів з корпусу через дах, убивши при цьому
людину. У США після аналогічної аварії турбогенератора 500 МВт
станція була повністю зруйнована.
Існують деякі розбіжності у визначенні короткого замикання.
Коротким замиканням, згідно [4] називається непередбачене
нормальними умовами роботи системи з’єднання між фазами, або
між фазами та землею, яке є наслідком порушення ізоляції фаз.
Згідно [5] коротке замикання, це замикання при якому струми у гілках
електроустановки, що приєднані до місця його виникнення, різко
зростають, перевищуючи найбільший допустимий струм часу режиму.
Замиканням називається будь-яке випадкове або навмисне, не
передбачуване нормальним режимом роботи, електричне з’єднання
різних точок електроустановки між собою або з землею. Згідно
[6]коротким замиканням називається будь-яке непередбачуване
нормальними умовами роботи замикання між фазами, а в системах з
заземленою нейтраллю (або чотирьохпровідних) також замикання
однієї або декількох фаз на землю (або на нульовий провід). В
системі з ізольованою нейтраллю замикання на землю однієї з фаз не
є коротким замиканням, хоча такий режим є аварійним і повинен бути
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відключений. В останньому випадку при замиканні однієї з фаз на
землю напруга на нульовій точці буде рівна фазній напрузі відносно
землі, але зсунута на 180 градусів, а напруги на двох інших фазах
будуть збільшені в 1,73 раза. Така ситуація може призвести до
пошкодження електроприладів та електрообладнання в приміщеннях
де використовують дві вищезгадані фази для живлення.В трифазних
системах з незаземленою нейтраллю можуть виникати трифазні
(симетричні) короткі замикання та двофазні (несиметричні) замикання
в одній точці та через землю в двох різних точках. В трифазних
системах з заземленою нейтраллю додатково виникають однофазні
короткі замикання та двофазні замикання на землю.
Коротке замикання являє собою перехідний процес, при якому
струми та напруги безперервно змінюються від початкового в момент
виникнення аварії до усталених значень. При виникненні короткого
замикання між струмом та напругою виникає кут зсуву, величина
якого досягає від 30 градусів в кабельних електричних мережах до 90
градусів на шинах електричної станції [6].
Процес
короткого
замикання
супроводжується
суттєвим
зростанням сили струму. Як правило, провідники та електричне
обладнання не розраховані на тривале протікання такого струму.
Струм короткого замикання не є постійним, він змінюється з часом в
зв’язку з протіканням цілого ряду фізичних процесів в електричній
мережі. Сила струму на початковій стадії короткого замикання та її
зміна з часом в значній степені залежать від потужності джерела
живлення короткого замикання та віддаленості точки короткого
замикання від нього [7]. Остання величина характеризується
величиною електроопору ділянки електричної мережі від джерела
живлення до точки короткого замикання. Якщо ми маємо справу з
міською електричною мережею, то джерелом живлення є
енергосистема з потужністю яку можна вважати практично
необмеженою. Напруга такого джерела змінюється в незначних
величинах при виникненні короткого замикання. У разі ж
електромережі невеликих населених пунктів, живлення яких
відбувається від місцевих електростанцій, ситуація дещо інша.
Напруга на шинах електростанції буде змінюватись при виникненні
короткого замикання в мережі у другому випадку. Тому струм
короткого замикання буде змінюватись по-різному у цих двох
випадках. Фізичні процеси, які протікають в зоні оплавлення
електричного дроту поблизу точки короткого замикання можуть
протікати з різними швидкостями, навіть при однакових зовнішніх
умовах.
Струм короткого замикання є важливою характеристикою в
енергетичних установках та приладах. Він вказується як один з
основних параметрів в сонячних панелях та елементах
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фотовольтаїки.
Також
він
є
важливою
характеристикою
трансформаторів. Для штучного створення короткого замикання під
час випробувань використовуються спеціальні прилади –
короткозамикачі. Звичайно ж, для побутових приладів ця
характеристика не використовується. Але втім, важливо розуміти як
розрахувати струм та напругу короткого замикання у разі його
виникнення.
Напругою короткого замикання двохобмоточного трансформатора
називається напруга, яку при номінальній частоті слід підвести до
зажимів однієї з обмоток при замкненій накоротко іншій обмотці, щоб
у них встановились номінальні струми [8]. Зазвичай напруга короткого
замикання
UК%приводиться
до
нормованої
розрахункової
температури та виражається у відсотках номінальної напруги. Втрати,
що виникають в трансформаторі при цьому режимі, називаються
втратами короткого замикання. Дослідження короткого замикання
проводиться при замкненій накоротко вторинній обмотці при
первинній напрузі зниженій настільки, що струми в обмотках не
перевищили їх номінальні значення. Це дослідження може
проводитися зі сторони будь-якої з обмоток трансформатора. Воно
входить в число обов’язкових прийомо-здаточних випробувань, які
проходить кожен силовий трансформатор перед випуском з заводу.
Величини струму і напруги короткого замикання залежить від
багатьох умов, які при розрахунках врахувати дуже важко. Тому, як
правило, приймають ряд спрощень при розрахунку короткого
замикання, які не суттєво впливають на результат. Хоча при
розрахунках інших параметрів електричної мережі, можливий значний
вклад того чи іншого параметра, чи навіть всіх нижчевказаних.
Зазвичай можна знехтувати наступними параметрами при розрахунку
струму короткого замикання:
1) вважають трифазну систему симетричною;
2) не враховують перехідних опорів в місці короткого замикання,
вважають місце короткого замикання металевим (суцільним);
3) приймають, що в вході всього процесу короткого замикання всіх
генераторів системи співпадає по фазі (відсутнє коливання
генераторів);
4) не враховують насичення магнітних сердечників, що дозволяє
рахувати постійними і незалежними від струму індуктивний опір всіх
елементів коротко замкнутих ланок;
5) нехтують намагнічуючими струмами силових трансформаторів
та автотрансформаторів;
6) не враховують ємність всіх елементів коротко замкнутої ланки,
включаючи повітряні і кабельні лінії.
Методика розрахунку струмів короткого замикання детально
описана в [9]. Державний стандарт визначає загальні методи
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розрахунків струмів короткого замикання у будь-який довільний
часовий момент для електроустановок з синхронними і асинхронними
машинами, реакторами і трансформаторами, повітряними і
кабельними лініями електропередач, шинопроводами, вузлами
складної комплексної навантаження. Для оцінювання струму
короткого замикання можемо скористатися спрощеною методику з
нехтуванням деяких несуттєвих параметрів.
На практиці у більшості випадків відбуваються однофазні короткі
замикання. Для розрахунку струму короткого замиканняIКЗ можна
користуватися формулою:
,
де UФ – фазна напруга мережі електроживлення, ZП–опір петлі
фаза-нуль, ZТ – повний опір фазної обмотки трансформатора на
стороні низької напруги.
Опір петлі фаза-нуль можна порахувати по формулі:
,
де RП – активний опір електричного дроту мережі короткого
замикання, XП – індуктивний опір електричного дроту мережі короткого
замикання.Параметри електричних дротів можна знайти у [9].
Повний опір фазної обмотки трансформатора на стороні низької
напруги можна визначити з формули

,
де UК% – напруга короткого замикання трансформатора, IН та
UН – номінальні струм та напруга трансформатора. Всі ці дані є у
довідниках. Звідси легко визначити повний опір фазної обмотки
трансформатора:

При протіканні струму короткого замикання провідник додатково
нагрівається до температури, яка перевищує номінальну робочу
температуру. Тривалість протікання струму короткого замикання
зазвичай невелика, тому вважається, що практично все тепло йде на
нагрівання провідника, не встигаючи передаватися в навколишнє
середовище. Проте, в силу того, що струми короткого замикання
набагато перевищують номінальні струми, провідник може нагрітися
до неприпустимої з експлуатаційної точкит зору температури за
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досить короткий проміжок часу. У зв’язку з цим при виборі
струмоведучих частин необхідно перевіряти їх термічну стійкість [10].
Висновки:
1) Коротке замикання – це один з видів перехідних процесів.
Наявність на електричних дротах оплавлених обривів може бути
наслідком інших перехідних процесів.
2) На сьогоднішній день немає універсальних критеріїв або методу,
які б дозволяли на основі експериментальних досліджень робити
категоричний висновок причетності аварійних режимів електромережі (у
тому числі короткого замикання) до виникнення пожежі.
3) В залежності від характеристик джерела електропостачання,
фізичні процеси які протікають в зоні оплавлення електричного дроту
поблизу точки короткого замикання можуть протікати з різними
швидкостями, навіть при однакових зовнішніх умовах.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ЕГО
ПРИЧАСНОСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРОВ
П. О. Теселько
В работе сделан краткий обзор литературы по тематике переходных
процессов в системах электропитания, одним их аварийных среди которых
есть короткое замыкание. Сделанные выводы указывают что идентификация
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короткого замыкания по оплавлениям электрических проводов вероятносная.
Хотя короткое замыкание зачастую носит разрушающий характер, все же нет
универсальных критериев или метода, которые бы разрешали делать
категорический вывод причасности короткого замыкания к образованию
пожара. К тому же на скорость протекания переходного процесса (а значит и
на скорость кристаллизации оплавлений проводов) влияют характеристики
источника электроэнергии.
DEFINITION OF TASKS DURING EXPERT STUDIES OF THE
CONSEQUENCES OF A SHORT CURCUIT AND ITS INVOLVEMENT IN THE
OCCURRENCE OF FIRES
P. Teselko
The paper makes a brief review of the literature on the subject of transient
processes in power supply systems and one of the emergencies is a short circuit. The
conclusions drawn indicate that the identification of a short circuit due to melting of
electrical wires is probable. Although a short circuit is often destructive, there are still no
universal criteria or method that would allow a categorical conclusion that a short circuit
has been involved to the occurrence of a fire. In addition, the speed of the transition
process (and, consequently, the rate of crystallization of wires’ melting) is affected by the
characteristics of the source of electricity.
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Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ АНАЛІЗІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ТА БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ
У зв’язку з активізацією в Україні перевірок протипожежного стану
закладів освіти, охорони здоров’я, торгівельних та офісних центрів та
ймовірним зростанням досліджень відповідності проектної документації та
існуючих об’єктів вимогам нормативно-правових актів в частині пожежної
безпеки, запропоновано узагальнений алгоритм дій для перевірки
протипожежних вимог як запроектованих, так і існуючих будівельних
об’єктів, що може бути використаний як судовими експертами при
проведенні відповідних досліджень, так й контролюючими органами при
здійсненні перевірки об’єктів.
Ключові слова: пожежна безпека, вимоги, проектна документація,
будівельні об’єкти.
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Масштабна пожежа в російському Кемерово у березні 2018 року,
в якій за офіційними даними загинули 64 людини (багато з яких –
діти), показала, на яку страшну небезпеку наражаються відвідувачі
торгівельно-розважальних центрів. Думати, ніби подібні надзвичайні
пригоди не можливі в Україні –ілюзія. Реалії такі, що ситуація з
пожежною безпекою в вітчизняних бізнес- і торгових центрах,
закладах освіти та охорони здоров’я більш ніж жалюгідна. Причина –
прибуток, заради якої забудовники і власники об'єктів готові йти на
злочин, економлячи на безпеці людей [8].
На підтвердження цього, тільки за IV квартал 2017 року – I
квартал 2018 року, в Україні сталися декілька масштабних пожеж:
– 10 листопада 2017 року відбулося серйозна пожежа на
парковці гіпермаркету «Ашан», який знаходиться в ТРЦ «Sky Mall» в
Деснянському районі Києва;
– 19 листопада 2017 року спалахнула пожежа ТЦ «АГРОМАТ»
на вулиці Академіка Булаховського в столиці;
– 11 січня 2018 року відбулося пожежа в ТОЦ «Silver Breeze» в
Києві. Вогонь почався у вентиляційній шахті ресторану на першому
поверсі, після чого поширився на дах сьомого поверху;
– 26 березня 2018 року в торговому центр «Будинок торгівлі
центральний» в Харкові сталася пожежа. Горіли силові кабелі на
сходах другого поверху і електрощитова в підвалі [9].
Після трагедії в м. Кемерово, Державною службою України з
надзвичайних ситуацій на виконання протокольного рішення за
результатами засідання Кабінету Міністрів України від 28 березня
2018 р. № 11 та наказу ДСНС № 202 від 29.03.2018 р. проведено
перевірки торгівельно-розважальних закладів, загальноосвітніх та
дошкільних дитячих закладів і закладів охорони здоров’я зі
стаціонарним лікуванням.
Станом на 2 травня 2018 року проведено позапланові перевірки
стану техногенної та пожежної безпеки у 9 тис. 534 закладах, з них: у
7 тис. 509 дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; 348
закладі охорони здоров’я зі стаціонарним лікуванням; 1 тис. 677
торговельних
підприємствах
(торговельні
центри,
багатофункціональні будинки і комплекси), культурно-видовищних та
дозвіллєвих закладах. Загалом виявлено понад 119 тис. (!) порушень.
Серед типових порушень норм пожежної безпеки:
– умисне заниження класу наслідків (відповідальності) об'єкта
будівництва;
– відсутність розподілу на пожежні відсіки перегородками І типу;
– відсутність системи протипожежного захисту;
– використання горючих токсичних оздоблювальних матеріалів;
– захаращення шляхів евакуації;
– відсутність або несправність зовнішнього протипожежного
водопостачання;
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– неналежний стан систем електропостачання;
– відсутність первинних засобів пожежогасіння.
За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання
запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до
адміністративної відповідальності притягнуто 9 тис. 237 керівників
закладів та відповідальних посадових осіб. Також за результатами
перевірок подано до адміністративного суду 269 позовних заяв на
призупинення
експлуатації
об’єктів,
які
беззаперечно
потребуватимуть залучення судових експертів [10].
Зважаючи на вищенаведене, перевірка дотримання вимог
пожежної безпеки є одним з засадничих етапів як проведення
досліджень проектної документації чи існуючих об’єктів на предмет
дотримання вимог нормативно-правових актів загалом, так і
самостійного напрямку досліджень будівельно-технічної експертизи, в
т.ч. в межах адміністративного процесу.
На сьогоднішній день, протипожежні вимоги регламентовані як
загальними нормативно-правовими актами, зокрема «Правилами
пожежної безпеки України», так і виключно нормативно правовими
актами в галузі будівництва: ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека
об’єктів будівництва. Загальні вимоги». Окрім цього, для об’єктів, в
залежності від функціонального призначення визначені вимоги
пожежної безпеки у відповідних нормативно-правових актах
(державних стандартах, державних будівельних нормах, галузевих
будівельних нормах, відомчих будівельних нормах тощо) [1-7].
Для узагальнення та алгоритмізації дій судових експертів,
пропонується схема перевірки відповідності проекту або існуючої
будівлі вимогам протипожежних норм, яка, по-перше, надасть
алгоритм етапів перевірки по кожному показнику об’єкту, по-друге,
унеможливить свідоме або ненавмисне нехтування окремими
показниками при проведенні аналізу протипожежного стану, по-третє,
скоротить час проведення дослідження.
Пожежна безпека об’єкта складається з декількох факторів, які
при відповідному дотриманні вимог захищають як безпесередньо
людей, що знаходяться вна об’єкті, так й сам об’єкт. Зазначені
фактори сгруповані у п’ять груп: містобудівні вимоги; системи
сповіщення, сигналізації та боротьби з пожежею; об’ємно-планувальні
рішення; інженерні мережі; конструктивні рішення. Схематично
зазначені фактори зображені на рис. 1.
Кожен з наведених факторів в свою чергу складається зі
згрупованих параметрів, які максимально повно уособлюють основні
параметри, що підлягають контролю.
Містобудівні вимоги розташування будівлі визначають як
безпечне розташування будівлі для оточуючої забудови, так і
регламентують безпеку самої будівлі від оточуючої забудови.
75

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63

Дотримання містобудівних вимог вцілому сприяє формуванню
пожежобезпечної містобудівної ситуації в планувальній містобудівній
одиниці. Для спрощення проведення дослідження основні
містобудівні вимоги згруповані в п’ять груп (див. рис. 2).

Рис. 1. Схема факторів, що впливають на пожежну безпеку об’єкту.

Рис. 2. Ключові містобудівні вимоги пожежної безпеки будівлі

Об’ємно-планувальні
рішення,
регламентовані
нормами,
направлені з одного боку на забезпечення вільного пересування та
своєчасної евакуації людей з будівлі, а з іншого боку, на запобігання
можливості виникнення пожежі та перешкоджання розповсюдженню
продуктів горіння у разі її виникнення. Для спрощення проведення
дослідження основні об’ємно-планувальні рішення, що підлягають
контролю, згруповані в п’ять груп (див. рис. 3).
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Рис. 3. Об’ємно-планувальні рішення, що підлягають контролю.

Конструктивні рішення направлені на забезпечення пожежної
безпеки у своїй сутності направлені здебільшого на якомога більшу
здатність будівельних конструкцій виконувати свої функціональні
завдання, запобігаючи передчасній втраті несучої здатності
конструкцій, здатності протидій розповсюдження вогню та продуктів
горіння та власне згорянню конструкцій з виділенням отруйних
речовин. Основні конструктивні рішення, що підлягають контролю,
згруповані в п’ять груп (див. рис. 4).

Рис. 4. Конструктивні рішення, що підлягають контролю.

Беззаперечно, особливої уваги щодо контролю протипожежних вимог
потребують до себе інженерні мережі будівлі. Однією з найчастіших
причин виникнення пожеж є порушення в електричних мережах. Таким
чином, особливу увагу при дослідженні треба приділяти вимогам
пожежної безпеки кабельних ліній – їх прокладці, ізоляції, взаємному
розташуванню. Також, при дослідженні увагу треба приділяти
улаштуванню, відповідно до норм пожежної безпеки, проходок інженерних
мереж крізь будівельні конструкції, оскільки неналежне їх проектування
або виконання зводить нанівець протипожежну стійкість самих
конструкцій. Один з важливіших факторів, який підлягає перевірці –
продуктивність вентиляторів, переріз протидимних шахт та клапанів,
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оскільки недостатня евакуація продуктів горіння напряму загрожує людям,
які знаходяться в будівлі. Основні параметри інженерних мереж, що
підлягають контролю, згруповані в п’ять груп (див. рис. 5).

Рис. 5. Основні параметри інженерних мереж, що підлягають контролю.

Ключовою ланкою в системі пожежної безпеки будівель є
своєчасне сповіщення про пожежу, передача інформації про пожежу
на локальний пожежний пост, а також у відповідний підрозділ МНС.
Життєво важною є система управління евакуацією людей. Вона
включає до себе інформацію щодо шляхів евакуації, їх належне
маркування і стан, забезпечення належного освітлення шляхів
евакуації. До цієї ж категорії відносяться системи протидимного
захисту та системи автоматичного пожежогасіння, до завдань яких
відносяться боротьба з осередком пожежі та відведення продуктів
горіння, для запобігання їх розповсюдження в будівлі. Прогресивним
засобом дотримання пожежної безпеки будівель є система
централізованого пожежного спостерігання, яка дозволяє комплексно
підходити до евакуації людей та боротьби з пожежею. Основні
системи сповіщення, сигналізації та боротьби з пожежею, що
підлягають контролю, згруповані в п’ять груп (див. рис. 6).

Рис. 6. Основні системи сповіщення, сигналізації та боротьби з пожежею, що
підлягають контролю.
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Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, пропонується схему
перевірки дотримання
вимог пожежної безпеки проектної
документації та існуючих будівель за формулою 5х5, що складається
з перевірки п’яти засадничих факторів, що впливають на пожежну
безпеку, кожен з яких в свою чергу також складається з п’яти
основних факторів. Кожен з факторів перевіряться згідно відповідних
нормативно-правових вимог, як по загальних вимогах пожежної
безпеки, так і по спеціальних, в залежності від функціонального
призначення будівлі.
На думку автора, такий алгоритм проведення дослідження щодо
дотримання вимог пожежної безпеки проектної документації та
існуючих будівель повинен надати повну картину дотримання вимог
пожежної безпеки при проектуванні, будівництві та контролі існуючих
будівельних об’єктів, як при проведенні досліджень в судових
експертизах, так й при контролі об’єктів будівництва.
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ УКРАИНЫ В ЧАСТИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
О. В. Командиров
В связи с активизацией в Украине проверок противопожарного состояния
учреждений образования, здравоохранения, торговых и офисных центров и
вероятным ростом исследований соответствия проектной документации и
существующих объектов требованиям нормативно-правовых актов в части
пожарной безопасности, предложен обобщенный алгоритм действий для
проверки противопожарных требований как запроектированных, так и
существующих строительных объектов, который может быть использован как
судебными экспертами при проведении соответствующих исследований, так
и контролирующими органам и при осуществлении проверки объектов.
FEATURES OF THE STUDY OF COMPLIANCE WITH THE
REQUIREMENTS OF REGULATORY AND LEGAL ACTS OF UKRAINE IN
TERMS OF FIRE SAFETY DURING THE ANALYSIS OF PROJECT
DOCUMENTATION AND CONSTRUCTION SITES
O. Komandyrov
In connection with the intensification of inspections in Ukraine of fire
protection of educational institutions, health care, trade and office centers and the
probable increase in research on the compliance of project documentation and
existing facilities with the requirements of regulatory and legal acts on fire safety, a
generalized algorithm of actions for checking fire requirements both for the design
and for existing construction objects, which can be used as forensic experts in
conducting relevant investigations, as well as by the controlling authorities and
when conducting the inspection of the objects.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ
ІНСТРУМЕНТАРІЯ ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАСОБІВ
ЦИФРОВОГО ЗВУКОЗАПИСУ
У статті показано нові вітчизняні системи інструментарію
проведення експертизи матеріалів і засобів цифрового звукозапису,
розроблені авторами. Системи побудовані з використанням фрактального
підходу до сигналів, записаних на фонограмах, і мають високі технічні
характеристики. Частина систем вже впроваджена у практичну
діяльність експертних підрозділів МВС України.
Ключові слова: цифровий звукозапис, експертиза, матеріали та
засоби, система інструментарію.

Відомо, що при проведенні експертизи матеріалів та засобів
звукозапису потрібно вирішити ряд ідентифікаційних та діагностичних
завдань. До них відносяться ідентифікація диктора за фізичними
параметрами сигналів усного мовлення, дослідження апаратури
запису звукових сигналів та встановлення оригінальності та
справжності фонограм, на яких записані ці сигнали, ідентифікація
апаратури звукозапису та дослідження звукового середовища, в
якому проводився запис фонограм.
Значною мірою успіх проведення таких експертиз залежить від
інструментальних систем (методик та програмних продуктів та
апаратно-програмних комплексів), які використовується експертами
(інструментарію).
З широким застосуванням у побуті та оперативно-розшуковій і
слідчій діяльності цифрових методів звукозапису, з’явилася наґальна
потреба розробки та впровадження в експертну практику нового
експертного інструментарію, адекватного рівню розвитку та технічним
особливостям цифрової техніки звукозапису, та придатного для
вирішення ідентифікаційних і діагностичних завдань, пов’язаних зі
встановленням автентичності цифрового звукозапису.
До необхідності створення такого інструментарію додається
необхідність створення вітчизняного інструментарію проведення
ідентифікаційних досліджень диктора за параметрами сигналів усного
мовлення, оскільки на теперішній час експертні підрозділи України
змушені
користуватися
іноземними
програмами
та
якось
пристосованими методиками. Такий інструментарій не лише дуже
коштовний, але й часто не відповідає рівню розвитку сучасної науки,
наприклад, нейрофізіології, та вимогам експертизи.
Крім того, у зв’язку з дедалі частішими випадками неправдивих
повідомлень щодо можливих терактів та необхідністю швидкого
реагування та розслідування таких випадків, експертним підрозділам
МВС України край потрібен інструментарій швидкого пошуку та
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ранжування дикторів за фізичними параметрами сигналів усного
мовлення, зафіксованими у голосовій базі великого обсягу в
повідомленнях малої тривалості.
Метою цієї роботи є ознайомлення широкого кола експертів з
тими набутками, що отримані колективом співавторів, та розглядом
подальших можливостей розвитку створеного напряму розробки та
впровадження нового вітчизняного експертного інструментарію
експертизи матеріалів та засобів цифрового звукозапису.
Вирішення поставлених завдань вимагало розв’язання ряду
теоретичних та практичних задач, пов’язаних, по-перше, з
особливостями апаратури цифрового звукозапису (АЦЗЗ) і, по-друге,
з сучасними дослідженнями в галузі нейрофізіології стосовно
сприйняття людиною звукових образів, зокрема звуків мовлення.
Значна частина цих задач нами була вирішена на протязі 15 останніх
років. Розробка теоретичної бази почалася з розгляду конструктивних
і технологічних особливостей АЦЗЗ, прояви впливу яких на сигнали,
що записуються у фонограмах, відповідають теорії криміналістичної
ідентифікації та можуть правити за ідентифікаційні ознаки. Було
показано, що деякі паразитні параметри АЦЗЗ можуть бути
використані для побудови потрібного інструментарію, та створено
основи теорії виявлення слідів цифрової обробки фонограм, де було
запропоновано використовувати вейвлет перетворення при розробці
відповідного інструментарію [1–3]. Проведені первинні теоретичні
дослідження надали змогу розпочати розробку практичних програм і
методик ідентифікації АЦЗЗ та перевірки автентичності цифрових
фонограм (ЦФ). У процесі їх розробки було розвинуто існуючі
теоретичні положення та запропоновано фрактальний підхід до
сигналів мовлення та власних шумів фонограм, зафіксованих на
цифрових носіях [4–6]. На цій теоретичній основі було розроблено та
впроваджено в експертну практику ДНДЕКЦ методику та програму
«Фрактал», призначену для ідентифікаційних досліджень АЦЗЗ та
діагностичних досліджень ЦФ [7].
Програма побудована на порівнянні самоподібних структур, що
виділяються зі власних шумів ЦФ, та використанні виявленої у
процесі досліджень закономірності відмінності у густині ймовірності
міри близькості самоподібних структур, записаних на різній апаратурі
запису. Приклади такої відмінності показано на рис. 1 та рис. 2.
Як видно з порівняння рис. 1 і рис. 2 при запису фонограм на різній
апаратурі у густині ймовірності міри близькості відсутня характерна ділянка, присутня при запису порівнюваних фонограм на одній апаратурі.
Численні
експериментальні
дослідження
статистичних
характеристик пауз різних ЦФ при записі в різних умовах звукового
середовища показали стійку особливість густини ймовірності Р(Z)
величини міри близькості Z [8].
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Рис. 1. Густина ймовірності міри близькості Z для двох фонограм,
записаних на одній АЦЗЗ

Рис. 2. Густина ймовірності міри близькості Z для двох фонограм,
записаних на різній АЦЗЗ

Отримані закономірності забезпечили побудову програми
«Фрактал». При цьому були використані нові рішення як при побудові
апаратно-програмного комплексу, так і при створенні методики
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проведення експертизи. Зокрема, при розробці комплексу були
створені і застосовані нові методи сегментації фонограм і виділення
пауз та оригінальні методи виділення й статистичної обробки
самоподібних структур [9; 10]. Був запропонований метод
автоматичного розрахунку величини фрактальних масштабів [11].
При відпрацюванні методики та програми була встановлена, поперше, залежність результату експертних досліджень від величини
фрактального масштабу самоподібних структур, що обумовлено
наявністю окремої області цих масштабів у густині ймовірності міри
близькості таких структур двох ЦФ, при яких проявляються
індивідуальні особливості АЦЗЗ (див. рис. 1 і рис. 2). По-друге,
виявлена необхідність встановлення області фрактальних масштабів,
відповідній аномальній зоні у густині ймовірності міри близькості для
кожної конкретної АЦЗЗ, на якій були записані досліджувані ЦФ. І, потретє, встановлення такого значення фрактального масштабу у
встановленій області, при якому помилка І роду має найменше
значення.
Рішення цих завдань було досягнуто за рахунок вказаних вище
технічних рішень і розробки та застосування оригінальної методики
експертизи. Зокрема, було встановлено, що при порівнянні двох ЦФ
завжди існуватимуть дві області фрактальних масштабів: область
близькості (збігу) характеристик двох ЦФ і область неспівпадіння
(відмінності) характеристик двох ЦФ. Між ними існує чітка межа. Це
пояснюється тим, що як у разі близькості характеристик ЦФ, так і у
разі їх неспівпадіння обов’язково існує область фрактальних
масштабів, де проявляються індивідуальність характеристик
апаратури, на якій вони записані [9; 10; 12; 13]. І саме в цій області
лежить правильне рішення. Таким чином, експертові при прийнятті
рішення слід вибрати правильну область: або близькості, або
неспівпадіння фрактальних характеристик. Правильність цього
вибору забезпечує розроблена методика, що визначає ряд
критеріальних точок на зразкових (експериментальних) фонограмах і
довірчий інтервал, яким накривається, або не накривається
критеріальна точка досліджуваної (спірною) фонограми.
При цьому довірчий інтервал, що розраховується по формулі
(1)
[(amin – 0,2amin) ≤ lβ ≤ (amax + 0,2amax)]
де
lβ – довірчий інтервал,
β – імовірність того, що накриття довірчим інтервалом
критеріальної точки, отриманої при порівнянні зразкової та спірної
ЦФ, відповідає гіпотезі близькості їх фрактальних характеристик,
amin – мінімальна величина значення критеріальної точки,
amax – максимальна величина значення критеріальної точки.
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Цим повністю виключається суб’єктивність прийняття рішення
експертом [14].
Результати експертних досліджень представляються у вигляді
ілюстрацій окремих етапів їх проведення, як це показано на рис. 3 і рис. 4.

Рис. 3. Результат розрахунку характеристик фрактальних масштабів для
області близьких характеристик фонограм 04 і 05, записаних на одній АЦЗЗ

Рис. 4. Густина ймовірності міри близькості самоподібних структур для
фонограм № 2 і № 6, записаних на одній АЦЗЗ
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На жаль, обмеженість обсягу матеріалу, що можна надати у статі, не
дозволяє нам детальніше розписати усі особливості розробленої системи.
Експериментально при порівнянні 363 пар фонограм було визначено, що
ймовірність β прийняття адекватного рішення при прийнятій величині
довірчого інтервалу в 20 % складає 0,994 [14]. При цьому математичне
сподівання величини помилки І роду для двох порівнюваних фонограм
дорівнює 0,0249 при СКВ, що становить 0,0225 [14].
На основі інструментарію «Фрактал» були проведені дослідження
потенційної придатності фрактального підходу до виявлення слідів
монтажу у ЦФ, виконаного шляхом вирізування та перестановки
фрагментів у фонограмі, які показали відмінність фрактального
складу обробленої таким чином та необробленої фонограм [15]. Це
спонукало нас розпочати дослідження, спрямовані на створення
програми для виявлення точок цифрового монтажу у ЦФ. Зараз
ведуться дослідження у цьому напрямі, але реалізація робочого
інструментарію вимагає часу.
Зацікавленість питаннями створення системи ідентифікації
диктора за параметрами сигналів усного мовлення у нашому
колективі з’явилася у зв’язку з необхідності розробки системи
прискореного пошуку дикторів у голосовій базі даних великого обсягу.
При цьому головною вимогою була можливість ранжування дикторів
за повідомленнями малої тривалості. Вивчення вітчизняних та
зарубіжних джерел наочно показало, що на основі існуючих напрямів
побудови таких систем вирішення поставленого завдання неможливо
[16]. Це змусило нас шукати нові теоретичні та методологічні підходи
до
його
вирішення,
починаючи
з
розгляду
сучасних
нейрофізіологічних уявлень процесів утворення та сприйняття
людиною мовленнєвих сигналів. Це привело нас до побудови
системи ранжування дикторів та системи їх ідентифікації на основі
застосування фрактального підходу до мовленнєвих сигналів.
В результаті проведених теоретичних досліджень і практичних
розробок нині створена система «АВАТАР», призначена для
прискореного пошуку фігурантів у голосовій базі даних великого обсягу.
Вона дозволяє ранжирувати дикторів по голосових повідомленнях,
зафіксованих в такій базі, що, у свою чергу, прискорює розшук осіб, які
роблять неправдиві повідомлення, наприклад, про мінування важливих
громадських установ [17; 18]. Система побудована з використанням ряду
нових фізичних і математичних підходів, наприклад, застосування
елементів фонемичної машини. Це дозволило скоротити час
повідомлення, придатного для ефективного ранжирування дикторів. Її
випробування показали високі якісні характеристики системи: мінімальна
достатня тривалість запису голосу диктора, необхідна для
ранжирування, складає 5 секунд при точці перетину кривих помилок І і ІІ
роду близько 8,5 % (див. рис. 5).
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Рис. 5. Криві помилок І і ІІ роду при ранжируванні дикторів з тривалістю
мовного повідомлення від 2 до 5 сек

Слід додати, що, так би мовити, «побічним продуктом» цієї
розробки стала підсистема автоматичного розділення дикторів за
голосами, що здатна значно полегшити роботу експертів при
прослуховуванні та розшифруванні фонограм.
Крім того, ці методи покладені в основу створеною і зараз
випробовуваної системи криміналістичної ідентифікації диктора за
фізичними параметрами сигналів усного мовлення. Відмітимо, що
аналогічні системи, розроблені в інших країнах, забезпечують
ідентифікацію диктора за голосом при тривалості фонограми, як
правило, більше 1 хвилини з точкою перетину кривих помилок І і ІІ
роду на рівні 6 % [16]. У розробленій нами системі збільшення
тривалості запису голосу диктора, що ідентифікується, з 5 сек до
діапазону 13 – 30 сек знижує положення точки перетину кривих
помилок І і ІІ роду до рівня 6 %. Дані щодо кривих помилок І і ІІ роду
отримані при випробуваннях на голосових базах даних для двох мов
(російська й українська) обсягом у 500 фонограм. Але подальше
впровадження системи, на нашу думку, потребує об’єднаних зусиль
всіх зацікавлених установ та відомств, що забезпечить якісну
перевірку можливостей системи, що розробляється.
У процесі розробки цієї тематики колективом авторів
опубліковано більше 200 наукових робіт (в тому числі 3 монографії),
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отримані патенти на винаходии та авторські свідоцтва України,
захищена 1 докторська та 2 кандидатські дисертації.
Таким чином, за 15 років неформальним колективом авторів, що
утворився та працює за власною ініціативою, були отримані наступні
результати:
1. Розроблено теоретичні засади, які визначили напрями
побудови нових вітчизняних інструментальних систем проведення
експертизи матеріалів та засобів цифрового звукозапису;
2. Розроблена
та
впроваджена
в
експертну
практику
інструментальна
система
«Фрактал»,
призначена
для
ідентифікаційних досліджень АЦЗЗ та діагностичних досліджень ЦФ;
3. Розроблена та впроваджена у практичну діяльність МВС
України інструментальна система прискореного пошуку та
ранжування дикторів за голосовими повідомленнями малої
тривалості у голосовій базі великого обсягу;
4. Розроблена та проходить випробування інструментальна
система ідентифікації диктора за параметрами сигналів усного
мовлення;
5. Визначено напрями розробки інструментальної системи
виявлення точок монтажу у ЦФ, здатної виявляти монтаж, виконаний
способом вирізання та перестановки фрагментів;
6. У процесі розробки інструментальних систем розроблено ряд
допоміжних підсистем, які значно полегшують роботу експертів,
зокрема:
– підсистему автоматичної сегментації фонограм;
– підсистему автоматичного розділення фрагментів фонограми
за голосами дикторів.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ И СРЕДСТВ
ЦИФРОВОЙ ЗВУКОЗАПИСИ
О. В. Рыбальский
В. И. Соловьев
В. В. Журавель
А. Н. Шабля
В статье показаны результаты совместной работы неформального
коллектива авторов за последние 15 лет по созданию новых систем
инструментария для экспертизы материалов и средств цифровой
звукозаписи.
Показано, что применение фрактального подхода к представлению
сигналов речи и собственных шумов фонограмм обеспечило получение
высоких технических и эксплуатационных характеристик разработанных
систем.
В процессе проведенных исследований и разработок, выполненных
авторами, были получены следующие результаты:
1. Разработаны теоретические принципы, определившие направления
построения новых отечественных инструментальных систем проведения
экспертизы материалов и средств цифровой звукозаписи;
2. Разработана и внедренная в экспертную практику инструментальная
система
«Фрактал»,
предназначенная
для
идентификационных
исследований аппаратуры цифровой звукозаписи и диагностических
исследований цифровых фонограмм;
3. Разработана и внедрена в практическую деятельность МВД Украины
инструментальная система ускоренного поиска и ранжирования дикторов по
голосовым сообщениям малой длительности в голосовой базе большого
объема;
4. Разработана и проходит испытание инструментальная система
идентификации дикторов за параметрами сигналов устной речи;
5. Определено направление разработки инструментальной для системы
выявления точек монтажа в цифровых фонограммах, способной выявлять
монтаж, выполненный способом вырезания и перестановки фрагментов;
6. В процессе разработки инструментальных систем разработан ряд
вспомогательных подсистем, которые значительно облегчают работу
экспертов, в частности:
– подсистему автоматической сегментации фонограмм;
– подсистему автоматического разделения фрагментов фонограммы
по голосам дикторов.
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SOME ASPECTS OF THE CONSTRUCTION OF A DOMESTIC SYSTEM OF
INSTRUMENTATION EXPERTISE OF MATERIALS AND DIGITAL SOUND
RECORDING
O. Rybalskyi
V. Soloviov
V. Zhuravel
A. Shablia
The article shows the results of the joint work of the informal team of authors
over the past 15 years regarding the creation of new instrumentation systems for
examination of materials and means of digital sound recording.
It is shown that the use of the fractal approach to the representation of speech
signals and the phonogram noises provided the high technical and operational
characteristics of the developed systems.
In the course of the research and development carried out by the authors, the
following results were obtained:
1. Theoretical principles have been developed that determined the directions
of construction of new domestic instrumental systems for the examination of
materials and means of digital sound recording;
2. The instrumental system «Fractal», designed for identification studies of
digital sound recording equipment and diagnostic studies of digital phonograms,
was also developed in the expert practice;
3. The instrumental system of accelerated search and ranking of speakers for
voice messages of small duration in a large voice database was developed and
introduced into the practical activity of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine;
4. A tool system for the identification of speakers for the parameters of the
signals of oral speech was developed and is being tested;
5. The direction of development of instrumental for the system of identification
of mounting points in digital phonograms is determined, capable of detecting
installation performed by the method of cutting and rearranging fragments;
6. In the development of tool systems, a number of auxiliary subsystems have
been developed that greatly facilitate the work of experts, in particular:
– subsystem of automatic segmentation of phonograms;
– subsystem of automatic division of fragments of phonogram on voices of
announcers.
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Я. Ю. Коліса
головний судовий експерт

Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
Міністерства внутрішніх справ України
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ В КОМП’ЮТЕРНІЙ КРИМІНАЛІСТИЦІ
У статті на основі комп’ютерної віртуалізації розглянуто алгоритми
та послідовність дій для проведення «живого» дослідження цифрової
інформації в ході судової комп’ютерно-технічної експертизи. В результаті
пропонується метод створення віртуальних копій досліджуваних фізичних
дисків.
Ключові слова: віртуалізація, віртуальна машина, віртуальна копія,
фізичний диск.

Об’єктом судової комп’ютерно-технічної експертизи (далі – СКТЕ)
є цифрова техніка (далі – комп’ютер), яка була задіяна в інциденті чи
злочині. Пристрій який міг бути використаний при вчиненні фізичного
злочину так і стати його метою [1]. Тому при дослідженні комп’ютера
доказову цінність несе саме накопичувач інформації (тобто
«жорсткий» диск або твердотільний накопичувач, або інший носій
цифрової інформації), який міститься в ньому. Саме тому при
проведенні СКТЕ демонтується накопичувач (далі – фізичний диск),
який підключається до робочої станції експерта (за допомогою
пристрою для блокування запису інформації) та створюється повна
його копія.
Після виконаних операцій експерт переходить до аналізу
цифрової інформації. Але зважаючи на різноманітність завдань та
питань, які може ставити ініціатор СКТЕ, не існує єдиного підходу до
проведення дослідження накопичувача [1].
Можливий, як «мертвий», так і «живий» аналіз. Перший розуміє
дослідження повної копії за допомогою спеціалізованих комп’ютерних
програм. Але особливістю даного аналізу є те, що спеціалізовані
комп’ютерні програми експерта дозволяють переглядати і
аналізувати цифрове наповнення фізичного диску у вигляді
деревоподібної структури. Тобто вивчаючи його вміст експерт
спостерігає безліч ієрархічно розміщених файлів і каталогів. При
живому ж аналізі відбувається пошук інформації з використанням
операційної системи (далі – ОС) або інших ресурсів досліджуваного
комп’ютера. Але значним недоліком даного підходу є внесення змін в
досліджуваний фізичний диск, на якому міститься цифрова
інформація.
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Вирішенням цього недоліку є використання методу віртуалізації (з
англ. virtualization) – створення віртуального, тобто штучного, об’єкта
чи середовища [2].
Тобто метою статті є обґрунтування можливості застосування
технології віртуалізації при проведенні СКТЕ.
Метод віртуалізації дозволяє використати копію фізичного диску
без внесення змін до оригіналу. Тобто за допомогою нього будь-яку
систему Windows можна перенести на віртуальну машину [3]. Де
віртуальна машина – програмна реалізація комп’ютера (машини), яка
виконує програми подібно до справжньої машини [2].
Засобів і прийомів виконання даного методу декілька. В даній
статті ми розглянемо один із них, а саме із застосуванням
комп’ютерних програм: Paragon GoVirtual 2015 та Oracle VM
VirtualBox. Особливістю даних програм є їх безкоштовність.
Далі більш детально розглянемо програму Paragon GoVirtual
2015. Особливістю даної програми є її направленість на ОС Windows.
Тобто з будь якими іншими ОС, такими наприклад як Linux або MacOS
програма не працює. Для встановлення Paragon GoVirtual 2015 потрібно
вказати адрес електронної пошти на яку прийде лист із посиланням на
завантаження [4; 5]. Також в листі вказується ключ продукту та серійний
номер, які потрібно ввести при встановленні програми.
Основною функцією програми Paragon GoVirtual 2015, яка
необхідна для даного методу є копіювання (P2V Copy) цілого
фізичного диску або окремого логічного диску (volumes) на нову
віртуальну машину [6].
Після того, як фізичний диск був підключений до робочої станції
експерта, за допомогою пристрою для копіювання запису, потрібно
запустити програму. В меню програми потрібно вибрати «P2V Copy»,
який активує майстер створення віртуальної копії (далі – майстер).
Далі слідуємо наведеного алгоритму:
1. Вибрати фізичний диск або логічний диск, який потрібно
скопіювати.
2. Програма самостійно визначає, яка ОС міститься на
вибраному фізичному диску. Експерту ж потрібно вибрати віртуальне
програмне забезпечення на яке буде орієнтована майбутня
віртуальна копія. Вибір між Oracle VirtualBox і VMware Workstation.
Вибираємо першу програму.
3. Визначаємо назву віртуальної машини (Virtual machine name),
версію віртуальної машини (Virtual machine version), кількість пам’яті
(Memory amount). Всі ці пункти можливо залишити без змін. Змінити можна назву машини та додати або зменшити кількість оперативної пам’яті.
4. Властивості віртуального диску залишаємо без змін.
5. Вибрати каталог в який буде скопійована віртуальна копія.
При цьому програма підказує яка ємність диску в гігабайтах потрібна
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та чи достатньо її на диску С:\ (за замовчуванням саме на нього
програма зберігатиме майбутній диск). Проте є можливість вибрати
інший каталог та логічний диск.
6. Відбувається створення віртуальної машини. Цей процес
проходить декілька етапів, а саме: підключення віртуального диску
(Connect virtual drive), селективне копіювання диску (Selective copy
disk), налаштування ОС для завантаження на віртуальне обладнання
(Adjust OS to boot on virtual hardware), створення конфігурації
віртуальної машини (Create virtual machine configuration), відключення
віртуального диску (Disconnect virtual drive).
Далі майстер повідомляє про успішне завершення. Після натиснення
кнопки Finish, здійснюється перехід в початкове меню програми.
Інколи бувають випадки невдалого виконання копіювання. Про це
майстер повідомляє в процесі та пропонує проігнорувати помилку або
припинити процес. Якщо її проігнорувати, то є ймовірність, що потім
віртуальна машина все ж таки запуститься. Під помилками ж
програма ідентифікує проблеми із завантажувачем ОС, або ж
можливе пошкодження файлової системи. В будь-якому випадку дані
помилки виникають, наприклад при несподіваному вимкненні
живлення, або неправильному вимкненні ОС, коли вона ще не
встигла завершити всі процеси. Дана ситуація є достатньо частим
явищем для фізичних дисків, які надаються на дослідження СКТЕ.
В результаті процесу в заданій теці створюється два файли
наступних типів і розширень: VirtualBox Machine Definition (.vbox) і
Virtual Disk Image (.vdi).
Файл vbox – це файл налаштувань (використовується Oracle VM
VirtualBox), які зберігаються у форматі XML та містить такі параметри,
як ім'я віртуальної машини, тип ОС, оперативна пам'ять. Файли VBOX
використовуються для запуску віртуальних машин [7].
Файл vdi є віртуальною копією (образом) скопійованого фізичного
диску.
Таким чином копіювання та створення віртуальної копії
досліджуваного диску є простим процесом. Майже ніяких змін в
налаштуваннях програми, які пропонує майстер не потрібно.
Так як Paragon GoVirtual 2015 вже створив файл налаштувань для
Oracle VM VirtualBox [8], то відразу переходимо в теку створення
віртуальної копії. За допомогою файлу *.vbox (назва якого відповідає
імені віртуальної машини, яка була вказана раніше) запускаємо його
на виконання. В результаті віртуальна машина вноситься в список
програми Oracle VM VirtualBox.
Далі переходимо в налаштування віртуальної машини та слідуємо
наступного алгоритму:
1. У вкладці «Загальне» вказуємо правильну версію ОС, адже
при інтеграції віртуальної машини у VirtualBox вона не відповідає
дійсній. Якщо це не зробити, при запуску буде отримана помилка.
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2. У вкладці «Мережа», прибираємо галочку – Ввімкнути
мережевий адаптер. Дана дія потрібна, щоб від’єднати досліджувану
систему від мережі Інтернет. Це робиться для ізоляції досліджуваної
системи [1].
3. Запускаємо віртуальну машину.
У випадку, коли віртуальна машина не запускається, а видає
синій
екран
або
помилку,
або
ж
починає
циклічно
перезавантажуватися, то потрібно її вимкнути та знову перейти до її
налаштувань. Спробувати вимкнути звукову карту, або зі списку
«Порядок завантаження» (вкладка «Система») прибрати дисководи
для гнучких магнітних дисків (дискет) та оптичних дисків, або ж
увімкнути підтримку EFI.
Де EFI – інтерфейс між ОС і мікропрограмами керування
складовими частинами комп’ютера, який призначений замінити
базову систему введення/виведення (BIOS) [9].
Можуть бути і інші варіанти вирішення даної проблеми, але все
це залежить від ситуації.
У випадку відсутності файлу *.vbox його в теці із файлом *.vdi,
після створення віртуальної копії програмою Paragon GoVirtual 2015
відразу запускаємо Oracle VM VirtualBox та слідуємо наступному
альтернативному алгоритму:
1. Створюємо нову віртуальну машину.
2. Вказуємо назву віртуальної машини, тип та версію ОС, які
стали відомі за допомогою Paragon GoVirtual 2015.
3. Задаємо розмір оперативної пам’яті.
4. Далі серед 3-ох пунктів: не додавати віртуальний жорсткий
диск, створити віртуальний жорсткий диск та використовувати
існуючий файл віртуального жорсткого диску, вибираємо останній.
Після цього вказуємо шлях до файлу Virtual Disk Image (.vdi) та
натискаємо «Створити».
5. Вибираємо налаштування створеної віртуальної машини та у
вкладці Мережа, прибираємо – «Ввімкнути мережевий адаптер».
6. Запускаємо віртуальну машину.
В результаті отримуємо працюючу копію досліджуваного
фізичного диску та встановленої на нього ОС. Тепер експерт СКТЕ
має можливість провести дослідження не лише методом аналізу
«мертвої» системи, але і «живої» ОС.
Таким чином переваги даного методу полягають в наступному:
1. Повторюваність, так як оригінальний фізичний диск не
використовується в ході досліджень, а у випадку внесення змін в
копію, можливо створити нову віртуальну копію.
2. Візуальність, адже в експерта СКТЕ з’являється можливість
наочно побачити внутрішнє цифрове наповнення зі сторони
користувача ОС.
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3. Не значні затрати часу на створення копії.
До недоліку даного методу можна віднести орієнтованість
програми Paragon GoVirtual 2015 тільки на ОС Windows. При
дослідженні ж фізичних дисків із інстальованими ОС Linux або
MacOS, або ОС на їх базі, необхідне застосування інших методів.
Отже, застосування віртуалізації при проведенні СКТЕ дозволяє
розширити можливості дослідження комп’ютерної техніки та аналізу
цифрової інформації.
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ В КОМПЬЮТЕРНОЙ КРИМИНАЛИСТИКЕ
Я. Ю. Колиса
В статье отмечается, что при проведении судебной компьютернотехнической экспертизы важным аспектом является исследование
накопителя информации не только как структуры файлов и каталогов. Так как
восприятие цифровой информации экспертом и пользователем компьютера
отличаются. Пользователь взаимодействует с аппаратной составляющей с
помощью буфера, которым является операционная система. Поэтому хоть и
исследование файловой структуры с помощью специализированных
программных средств более актуально, но взгляд со стороны пользователя
не стоит недооценивать. Так как, если поставить себя на место преступника,
можно увидеть события его глазами. То же самое происходит в случае с
компьютером и установленной на него операционной системой.
То есть в статье предлагается метод исследования накопителя
информации «вживую». При этом подвергается изменениям его виртуальная
копия. Этот подход позволяет не нарушать главный принцип компьютерной
криминалистики, а именно сохранение цифровых следов. И этому же
принципу подчиняется вся криминалистика.
Кроме того метод виртуализации позволяет изучить психологию
пользователя компьютера. К этому относится, то какие и как расположены
ярлыки приложений на рабочем столе, названия папок на логических дисках,
логины и пароли которые сохраняют веб-браузеры и т.д. Все это и многое
другое говорит о человеке, который пользовался компьютером. И таким
образом мы приходим к тому, что компьютерная криминалистика это намного
большее, чем просто запустить приложение, отметить нужные галочки или
выполнить, какой то алгоритм.
Как итог в статье приводиться метод, который намного расширит
компьютерное исследование и, самое главное, позволит затронуть те
аспекты, о которых даже не задумывались ранее.
VIRTUALIZATION IN COMPUTER FORENSICS
Y. Kolisa
In the article it is considered that when carrying out the computer-technical
expertise an important aspect is the study of the information store not only as a
structure of files and catalogs. Since the perception of digital information by an
expert and a computer user is different. The user interacts with the hardware
component using the buffer, which is the operating system. Therefore, although
the study of file structure with the help of specialized software is more relevant, but
the view from the user's side should not be underestimated. Since, if you put
yourself in the place of a criminal, you can see the events with his eyes. The same
happens with the computer and the operating system installed on it.
That is, the article proposes a method for studying the information store
«live». At the same time, the virtual copy is being changed. This approach allows
not to violate the main principle of computer forensics, namely the preservation of
digital tracks. And this same principle is subject to all forensic science.
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In addition, the virtualization method allows you to study the psychology of the
user of the computer. This applies, then what and how are the shortcuts of
applications on the desktop, the names of the folders on the logical disks, the
logins and passwords that web browsers store, etc. All this and much more
speaks about the person who used the computer. And so we come to the fact that
computer forensics is much more than just running the application, ticking the
checkboxes or doing something, which is the algorithm.
As a result, the article cites a method that will greatly expand computer
research and, most importantly, will allow to touch on aspects that were not even
thought of earlier.
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ МАЙНА НА ДАТУ
ВІДДАЛЕНУ ВІД ПОТОЧНОЇ
В статті запропонований порядок та алгоритм проведення
досліджень, які можуть розглядатись як база для створення нормативного
документа, що дозволить експертам виконувати судові експертизи та
експертні дослідження в межах завдань експертної спеціальності
10.10 »Визначення оцінної вартості будівельних об’єктів та споруд».
Ключові слова: алгоритм оцінки, базові принципи, дата оцінки,
джерела інформації, інтерпретація результатів, первинна оцінка, первинна
ретроспективна оцінка, повторна ретроспективна оцінка.
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Оцінка майна завжди містила елемент імовірності. Однак сьогодні
на швидкозмінному ринку нерухомості стало ще важче досягти точної
цифри. Світова фінансово-економічна криза змусила зрозуміти, що
результати оцінки майна, отримані навіть місяць назад, у таких
умовах швидко застарівають і в найгіршому разі можуть виявитися
зовсім нереальними. Адже, в остаточному підсумку, оцінка являє
собою матеріал для прийняття управлінських рішень, а також для
прогнозування процесу керування ризиками при управлінні
нерухомістю. Завдання для судового експерта чи оцінювача
коректного визначення цінового показника майна в наш неспокійний
час суттєво ускладнилося [1, 2, 3, 4, 7].
У національних стандартах оцінки термін «Ретроспективна
оцінка» на сьогоднішній час не визначений. Але цей факт ніяк не
заважає використанню цього терміну в оціночній практиці. З
численних джерел відомо, що дата складання висновку або звіту й
дата оцінки можуть не збігатися. Відповідно оцінка може бути
поточною або ретроспективною. Чинне законодавство не містить
заборон на визначення вартості об’єкта оцінки на будь-яку з дат.
У переважній більшості випадків дата оцінки – це дата, близька
до дати проведення оцінки. Усі грошові потоки, що аналізуються,
розглядаються в їхньому номінальному виразі, без врахування
функції вартості грошей у часі.
Повернутися в минуле й виходити тільки із припущень, які
реально могли бути грошові потоки в минулому, складно. Ступінь
складності завдання ретроспективного оцінювання залежить від
багатьох факторів, зокрема – від виду об’єкта оцінки; проміжку часу
між датою оцінки та датою складання висновку або звіту; значимості
змін, які відбулися на ринку за цей період; ступеня зміни стану й
характеристик самого об’єкта оцінки тощо. Зробити повний
моніторинг ринку на минулу дату в тому ж обсязі досліджень, які
звичайно виконуються для поточної оцінки, досить проблематично.
За визначенням, що найбільш часто зустрічається в професійній
літературі, ретроспективна оцінка – це оцінка вартості на певну дату в
минулому. Дата складання висновку або звіту при цьому вказується
поточна.
За нашим визначенням: ретроспективна оцінка – це спроба
переосмислення минулого з огляданням на майбутнє, яке трапилося
в минулому.
Ретроспективна оцінка застосовується для різних цілей. Потреба
в ретроспективній оцінці може виникнути в наступних випадках:
оцінка вартості майна при оподатковуванні спадщини (оцінка на дату
смерті); при розрахунках прибуткового податку (оцінка на дату
купівлі); при розрахунках розміру страхового відшкодування (оцінка
на дату страхової події), в процесі претензійно-позовної роботи для
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розрахунку відшкодування збитків (оцінка на дату заподіяння збитку)
тощо. Перераховані завдання обумовлені тим, що на дату в
минулому оцінка була відсутня.
Коли мова йде про вартість майна, переданого в заставу для
забезпечення кредиту, ретроспективна оцінка здійснюється різними
банківськими установами по-різному. Одним із самих спірних
напрямків можливості використання результатів ретроспективної
оцінки – рецензування (а точніше, заперечування правильності
результатів) раніше виконаних (первинних) оцінок.
Єдине, мабуть, у вітчизняній законодавчо-нормативній базі
згадування про ретроспективну оцінку міститься лише в «Методиці
оцінки майна» [1]. Простежимо як воно трансформувалося. В одній із
незатверджених редакцій Методики значилося (п. 2): «наведені нижче
поняття вживаються в такому значенні: … ретроспективна оцінка –
оцінка об’єкта, яка проводиться суб’єктом оціночної діяльності за станом
на дату, на яку в минулому проводилася оцінка цього об'єкта іншим
суб'єктом оціночної діяльності». Формулювання поняття ретроспективної
оцінки явно вказує на передбачуване використання цього документа як
юридичного обґрунтування для заперечування результатів первісної
оцінки. А от розвиток цього підходу за своєю суттю відображений в п. 5
затвердженої Методики, згідно з яким «за зверненням правоохоронних
органів оцінка майна проводиться відповідно до нормативно-правових
актів, що були чинні на визначену відповідним органом дату, з
використанням їх термінології» (редакція 2003 р.).
У діючій редакції Методики згадування про ретроспективну оцінку
збереглося у наступному виді: «У разі проведення повторної оцінки
майна така оцінка проводиться суб’єктом оціночної діяльності
відповідно до нормативно-правових актів, чинних на дату проведення
оцінки цього майна і складення звіту про оцінку (акта оцінки) в
минулому іншим суб’єктом оціночної діяльності, з використанням
необхідної для оцінки інформації, актуальної на дату оцінки, яка була
відома на дату проведення оцінки в минулому».
Як бачимо, в нині діючому документі відсутній термін
«ретроспективна оцінка», хоча найважливіші ознаки, що відрізняють
суть поняття, збереглися: це й актуальність на ретроспективну дату
оцінки нормативно-правових актів, і вимога використання для оцінки
інформації, актуальної на дату оцінки.
Дуже важливою являється заключна частина п. 6, а саме
однозначне обмеження часового діапазону джерел інформації, що
допускаються для використання експертом або оцінювачем:
«інформації, актуальної на дату оцінки, яка була відома на дату
проведення оцінки в минулому».
У підсумку визначимось, що ретроспективна оцінка – це оцінка,
віддалена у часі в минулому від поточної дати. Вона може бути
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первісною або повторною – коли первісна оцінка на цю дату вже
виконувалась в минулому.
Таким чином, види оцінки можна класифікувати наступним чином:
- первісна (первинна) – оцінка, що виконана в минулому;
- первісна (первинна) ретроспективна – оцінка, що виконана в
поточний час на ретроспективну дату (в минулому) при відсутності
оцінки на цю дату;
- повторна ретроспективна – оцінка, що виконана в поточному
часі на ретроспективну дату при наявності первинної оцінки.
В умовах виконання ретроспективної оцінки перед експертом
може бути поставлена низка питань, зокрема:
- чи містить помилки висновок або звіт?
- чи коректно враховані особливості об’єкта під час
розрахунків?
- яка вартість об’єкта?
Таким чином, для умов ретроспективної оцінки доцільно
розробити відповідний порядок проведення дослідження. У його
першому наближенні пропонується наступний варіант.
1. Загальні положення
1.1. Експертизи та експертні дослідження з визначення вартості
майна проводяться відповідно до нормативно-правових актів, які
діяли на визначену дату оцінки, з використанням необхідної
інформації, актуальної на дату оцінки, яка була відома на дату
проведення оцінки в минулому.
1.2. Під час проведення досліджень, в першу чергу, слід
розглядати інформацію та ринкові тенденції, які були б відомі або
доступні учасникам, що діють із розумною обачністю (належною
сумлінністю) на дату завершення оцінки.
1.3. Загальним правилом при проведенні досліджень повинно
бути наступне – події, що відбулися після дати оцінки, не повинні
впливати на вартість об’єкта оцінки. В той же час, у випадках, якщо
це сприяє прийняттю рішення щодо можливості або неможливості
розрахунку вартості, ці події можуть аналізуватись. Інформація про
події, що відбулись після дати оцінки, може бути використана для
визначення вартості об’єкта оцінки тільки для підтвердження
тенденцій, які склались на дату оцінки, у тому випадку, коли така
інформація відповідає очікуванням ринку, які склались на дату оцінки.
Тобто, якщо таку інформацію вже тоді можна було вірогідно
спрогнозувати, використовуючи більш ранні дані, відносно
ретроспективної дати оцінки. Доказом такої тенденції можуть бути
посилання на джерела, датовані строками раніше ретроспективної
дати оцінки, в яких міститься виклад такого прогнозу.
1.4. Експертизи та експертні дослідження повинні містити розділ,
який викладає припущення та обмеження, у тому числі пов’язані із
застосуванням інформації, прийнятої до уваги.
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1.5. Повторна ретроспективна оцінка виконується в два етапи:
a) аналіз достовірності / недостовірності первинної оцінки;
b) розрахунок вартості майна в рамках повторної ретроспективної
оцінки.
1.6. За результатами проведених досліджень оформлюється висновок експерта або експертного дослідження (в залежності від замовника –
суди, правоохоронні органи, юридичні або фізичні особи тощо).
1.7. Під час повторної ретроспективної оцінки доцільним є аналіз
первинної оцінки (при її наявності).
1.8. Експерт не повинен відповідати на питання щодо визначення
збитку (при наявності розбіжності у вартості майна). Наявність (або
відсутність) збитку повинен вирішувати суд, слідчий, прокурор тощо
під час оцінки доказів.
2. Базові принципи ретроспективної оцінки
2.1. Для ретроспективної оцінки, як специфічного випадку оцінки,
мають значення всі базові принципи, але більш пріоритетними можна
вважати принцип найбільш ефективного використання, а також
принцип корисності.
2.2. З метою визначення корисності об’єкта оцінки при
ретроспективній оцінці:
- розглядається корисність окремого майна в складі об’єкта
оцінки як складова частина корисності об’єкта оцінки в цілому й
корисність майна як окремого об’єкта оцінки;
- ураховується ретроспективний варіант використання об’єкта
оцінки на минулу дату;
- з погляду ринкової ситуації на дату ретроспективної оцінки
прогнозується можливий вплив соціально-економічних та інших
факторів на зміни в корисності об’єкта оцінки;
- на дату ретроспективної оцінки оцінюються витрати на
можливе поліпшення характеристик об’єкта оцінки – якщо є підстави
вважати, що на минулу дату у власника майна були наміри зробити
подібні роботи.
2.3. Принцип очікування повинен обережного використовуватися,
оскільки суспільні очікування на минулу дату могли об’єктивно не
збігатися з фактичним наступним використанням об’єкта оцінки.
2.4. При визначенні ймовірної ринкової вартості об’єкта оцінки на
минулу дату слід визначити варіант найбільш ефективного
використання з якомога більшою вірогідністю з урахуванням
можливих припущень власника про подальше використання об’єкта
оцінки на дату ретроспективної оцінки.
3. Джерела інформації
3.1. При дослідженні, що має ретроспективний характер, слід
уважно вивчати використані в первинному висновку або звіті джерела
інформації, звернувши увагу на підтвердження достовірності, повноти
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та достатності використаної інформації (посилання на сторінки вебсайтів та/або наявність їх скріншотів; посилання на друковані
періодичні видання з однозначною ідентифікацією та/або наявність
копій їх публікацій тощо). Будь-яка неповнота або недостатня
достовірність використаної інформаційної бази є підставою щодо
сумнівності отриманого раніше результату і необхідності перевірки
його достовірності.
3.2. Надійними джерелами інформації щодо ринку вважаються
друковані публікації, датовані не пізніше дати ретроспективної оцінки
(періодичні видання з оголошеннями пропозицій до продажу майна;
бази даних оціночних компаній, що давно працюють на ринку та
містять хронологічно систематизовані пропозиції про продаж
нерухомості; бази даних ріелторських компаній; різні архіви
державних установ, Інтернет-ресурси, у т. ч. http://www.archive.org/).
3.3. Найкращим підтвердженням вартості будівництва, ремонтів
та реконструкцій об’єктів нерухомості, за станом на минулу дату,
можуть слугувати первинна звітна документація, проектнокошторисна документація, виконавча документація тощо.
3.4. У випадках, коли достатньо повної інформації не надано
замовником експертизи (експертного дослідження) та/або відсутня
така в загальнодоступних джерелах, а лише наявний обмежений
обсяг інформації, у висновку доцільно зазначати власну оцінку
ступеню повноти використаної проміжної й допоміжної інформації.
3.5. Заборона на використання інформації про події, що відбулися
після дати оцінки, не поширюється на інформацію про ціни угод і
пропозицій представлених на ринку після дати оцінки. Тому
використання інформації про ціни угод і пропозицій, представлених на
ринку після дати оцінки, є припустимим для визначення вартості об’єкта
оцінки на дату оцінки в минулому. Коефіцієнти реіндексації
(перерахунку) поточних ринкових цін на дату в минулому можуть
визначатися на основі усередненої цінової інформації на відповідні дати.
4. Аналіз можливості проведення ретроспективної оцінки
4.1. Можливість виконання ретроспективної оцінки визначається
наступними факторами:
- можливість / неможливість якісної ідентифікації об’єкта оцінки:
– наявність / відсутність матеріалів обстежень станом на дату
оцінки;
– можливість / неможливість обстеження при проведенні оцінки;
– можливість / неможливість ідентифікації правового статусу та
наявних обмежень та обтяжень;
- можливість коректного застосування принципів оцінки,
зокрема корисності та очікування;
- наявність інформаційної бази та її достатність для визначення
вартості об’єкта оцінки;
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- можливість / неможливість отримання результату як ймовірної
ринкової вартості.
4.2. Детальні характеристики впливу (за різними факторами) на
достовірність результатів дослідження ретроспективної оцінки
наведено нижче у табличній формі.
Таблиця 1.
Фактор

Вплив на достовірність
Ідентифікація майна та майнових прав


не впливає якщо надані на дослідження
матеріали фото фіксації, технічні звіти, акти,
пояснення тощо відповідають ситуації на дату
оцінки;

має вплив та зростає по мірі зміни ситуації на
поточну дату, та одночасно відсутності будь-якої
документації, що характеризує об’єкт станом на
дату оцінки
Неможливість

не впливає на визначення вартості, якщо
отримання витягів з
зміна правового статусу відбулася законним
державних реєстрів
шляхом;
щодо майнових

впливає на достовірність ідентифікації прав,
прав на дату в
має вплив при виникненні спорів, обмежень та
минулому
обтяжень
Проведення оціночних процедур
Суть визначення

особа, що визначає вартість майна, має
вартості станом на
ігнорувати всі події, що відбулися в період від дати
певну дату
оцінки до дати проведення дослідження;

при значних змінах економічної ситуації
суб’єктивна поведінка особи, що визначає вартість
майна, щодо врахування даного фактору може
призвести до спотворення результатів оцінки
Реалізація основних Коректне застосування при визначенні вартості
принципів оцінки
майна принципів корисності та очікування
ускладнене в зв’язку з об’єктивним сприйняттям
особою, що визначає вартість майна, змін, що
відбулися
Обмеженість

інформаційна база, що відповідає минулому,
інформаційної бази
зазвичай є обмеженою в порівнянні з актуальною,
при цьому перевірити оголошення з продажу або
оренди майна практично неможливо;

обмеженість інформаційної бази зменшує
достовірність результату
Неможливість
візуального
обстеження на дату
в минулому

4.3. Достовірність
отриманого
результату
повторної
ретроспективної оцінки залежить від варіанту вихідних припущень,
який був використаний експертом при виконанні дослідження.
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5. Аналіз достовірності первинної ретроспективної оцінки
5.1. При наявності первісної оцінки (звіту) аналізується:
- якість і повнота характеристики об’єкту,
- використана інформаційна база,
- достовірність отриманого результату.
5.2. Обов’язковим є аналіз достовірності з точки зору наявності
помилок (арифметичних – навмисних чи ненавмисних), використання
неправомірних факторів (наприклад, суттєве збільшення чи
зменшення грошових потоків без пояснення чи обгрунтування).
5.3. Алгоритм аналізу первинного висновку або звіту про оцінку
при застосуванні порівняльного підходу полягає в наступному:
a) виконати дослідження актуального на дату оцінки стану ринку
подібного майна з формуванням і кількісним визначенням
статистичних характеристик представницької вибірки;
b) установити межі довірчого інтервалу, в якому перебуває
чисельне значення вартості майна, що відноситься до сегменту, в
якому знаходиться об’єкт оцінки;
c) розкрити джерела інформації, використані при виконанні
оцінки;
d) перевірити
значення
одиничного
показника
вартості
використаних експертом об’єктів порівняння на приналежність до
генеральної сукупності – представницької вибірки (при достатній
кількості об’єктів порівняння);
e) перевірити коректність застосованих коригувань;
f) визначити кількісні значення статистичних характеристик вибірки –
ряду значень одиничного показника скоригованих об’єктів порівняння,
зокрема: середньоарифметичне значення, середньозважене значення,
медіанне значення, коефіцієнт варіації, мінімальне та максимальне
значення ряду (при достатній кількості об’єктів порівняння);
5.4. Щодо результатів доходного підходу, то аналіз має подібний
характер:
- аналізується ринок оренди подібного майна;
- виконується
аналіз
формування
ставки
дисконту
(капіталізації).
- За результатами аналізу одного (двох) підходів, слід:
- виконати інтерпретацію отриманих результатів;
- сформулювати висновки за результатами виконаного
дослідження.
6. Алгоритм ретроспективної оцінки
6.1. В загальному вигляді алгоритм ретроспективної оцінки
нерухомого майна виглядає наступним чином:
a) історія питання, постановка задачі;
b) характеристика об’єкта оцінки. Висновок щодо можливості
проведення якісної ідентифікації об’єкта оцінки;
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c) аналіз ринку подібного майна. Висновок щодо наявної інформаційної бази та її достатності для визначення вартості об’єкта оцінки;
d) вибір методології оцінки та алгоритму розрахунків;
e) реалізація алгоритму розрахунків;
f) інтерпретація результатів з обов’язковим аналізом їх
достовірності.
6.2. Експерту слід обрати один або кілька методичних підходів і
відповідних методів оцінки в рамках кожного підходу залежно від:
- передбачуваного подальшого використання об’єкта оцінки в
період після дати оцінки;
- обраної бази оцінки (виду вартості);
- власних характеристик об’єкта оцінки й рівня його зносу на
дату ретроспективної оцінки;
- інформації про тодішній стан ринку в сегменті об’єкта оцінки;
- повноти й достовірності знайдених в архівах цін пропозицій
продажу по аналогічних об’єктах нерухомості;
- наявності ринкової інформації про прибутковість подібних
об’єктів й іншої доступної ретроспективної інформації.
6.3. Достовірність результатів ретроспективної оцінки нерухомості
зазвичай найбільш висока при використанні порівняльного підходу.
6.4. У деяких випадках, при оцінці нерухомого майна індексний
метод може виконуватись за наступним алгоритмом:
a) аналізується ринок подібного майна;
b) виконується підбір аналогів подібних об’єктів (продажу,
оренди), що, як правило, має обмежений (не репрезентативний)
характер;
c) виконується реіндексація одиничних показників вартості на
дату оцінки;
d) на базі отриманої інформації обґрунтовується вибір
показників вартості.
6.5. Застосування індексу в оцінці має виконуватись на підставі:
- аналізу статистичних даних авторитетних джерел;
- аналізу тренду побудованого графіку та знаходженні
коефіцієнтів зниження / підвищення вартості об’єкта оцінки на будьяку дату (коефіцієнтів індексації / реіндексації на всьому періоді від
дати продажу майна до проведення дослідження).
7. Інтерпретація результатів ретроспективної оцінки
7.1. Результат повторної ретроспективної оцінки може бути
представлений наступним чином:
- обґрунтоване значення вартості,
- значення як орієнтир вартості,
- інтервал ймовірних значень вартості,
- обґрунтована неможливість визначення вартості на дату
оцінки.
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7.2. Для переважної більшості випадків узгодження та
інтерпретації результатів ретроспективної оцінки обов’язковим є
якісний аналіз.
7.3. Визначальними критеріями для оцінки рівня достовірності
результатів оцінки повинні служити відповіді на запитання: наскільки
точно й повно отриманий результат відображає на минулу дату
оцінки:
- рівень корисності та стан об’єкта оцінки;
- характеристики ринкового середовища;
- раціональність мотивації дій і намірів типового для того
періоду потенційного продавця або покупця;
- якість і достовірність ринкової інформації, на підставі якої
проводиться аналіз ринку та оцінка об’єкта оцінки.
7.4. Доцільно також вказати за текстом дослідження, завдяки
чому відбулась різниця в первинній та ретроспективній оцінках. Деякі,
найбільш очевидні причини, що обумовили різницю, можуть бути
наступні:
- набір попередніх і поточних припущень та обмежень;
- інформаційна база, використана у дослідженнях
- можливості доступу експертів до об’єкта оцінки;
- ступінь повноти натурного обстеження об’єкта оцінки;
- прогноз найбільш ефективного використання оцінюваного
майна;
- стан елементів об’єкта оцінки;
- набір методичних підходів, які були використані;
- набір оціночних прийомів і процедур, які були використані;
- вибір пріоритетів під час інтерпретації та узгодження результатів.
Таким чином, в даній статті авторами запропонований порядок та
алгоритм проведення досліджень, які можуть розглядатись як база
для створення нормативного документа, що в подальшому дозволить
експертам виконувати судові експертизи та експертні дослідження в
межах завдань експертної спеціальності 10.10 »Визначення оцінної
вартості будівельних об’єктів та споруд».
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ДАТУ
ОТДАЛЕННУЮ ОТ ТЕКУЩЕЙ
Р. Н. Пасько
Я. И. Маркус
1. На сегодняшний день отсутствуют какие-либо нормативно-правовые
акты, регламентирующие оценку стоимости имущества на дату удаленную от
текущей.
2. Результат повторной
ретроспективной оценки может быть
представлен следующим образом:
– обоснованное значение стоимости;
– значение в качестве ориентира стоимости;
– интервал возможных значений стоимости;
– обоснована невозможность определения стоимости на дату оценки.
3. Предложенный порядок и алгоритм проведения исследований,
которые могут рассматриваться как база для создания нормативного
документа, позволит экспертам выполнять судебные экспертизы и
экспертные исследования в рамках задач экспертной специальности 10.10
«Определение оценочной стоимости строительных объектов и сооружений».
4. Дальнейшее совершенствование предложенного порядка и алгоритма
проведения исследований по оценке стоимости имущества на дату,
удаленную от текущей, позволит создать инструмент, который поможет
решать сложные задачи, стоящие перед экспертами.
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CONCEPTUAL APPROACH TO PROPERTY VALUATION ON A DATE
REMOTE FROM THE CURRENT ONE
R. Pasko
Ya. Markus
1. Up to date, there are no laws and regulations that regulate the valuation of
property on a remote date from the current one.
2. The result of the repeated retrospective assessment may be presented as
follows:
– reasonable cost value;
– value as a reference value;
– possible range of cost value;
– it is stipulated the impossibility of determining the value on the date of
assessment.
3. The proposed procedure and algorithm for conducting research that can be
considered as the basis for the creation of a regulatory document that will allow
experts to perform forensic examinations and expert research within the tasks of
expert specialty 10.10 «Determination of the estimated value of construction sites
and facilities».
4. Further improvement of the proposed procedure and algorithm for carrying
out studies on the valuation of property value on a date remote from the current
one will allow us to create a tool that will help to solve complex tasks facing the
experts.

УДК 347.235
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провідний науковий співробітник
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України
ЗБИТКИ ЧИ ШКОДА? АПРОБАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРАКТИЦІ
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Враховуючи покликання інституту «судової експертизи», а також
сутність землеустрою, експертиза з питань землеустрою повинна також
вирішувати питання розрахунку розміру збитків (шкоди), завданих
власникам землі та землекористувачам.
При цьому, згідно норм чинного законодавства, збитки та втрати
тлумачаться як різні категорії, з різними алгоритмами їх розрахунку,
повноваження щодо визначення яких належить різним органам влади.
За результатами аналізу норм чинного законодавства, враховуючи
напрацювання науки, а також за наслідками проведення розрахунків,
встановлено, що визначення розміру завданих збитків (шкоди) є
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безумовним елементом регулювання земельних відносин, та потенційним
завданням експертизи з питань землеустрою, яке повинне виконуватися з
урахуванням підходів визначення експертної грошової оцінки землі.
Ключові слова: судова експертиза, земельна ділянка, експертиза з
питань
землеустрою,
збитки,
завдані
власникам
землі
та
землекористувачам, шкода.

Судова експертиза будь-якого виду, базуючись на спеціальних
знаннях, покликана забезпечувати органи досудового розслідування
та суди об’єктивною інформацією про матеріальні об'єкти, явища і
процеси, які містять інформацію про обставини справи.
На сьогодні експертиза з питань землеустрою, що власне і є
одним з видів судової експертизи, вирішує завдання визначення
відповідності розробленої документації із землеустрою, зміни
цільового призначення земельних ділянок та їх затвердження
вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, відповідності
фактичного землекористування правовстановлювальним документам, документації із землеустрою на земельні ділянки та нормативноправовим актам, відповідності виконаної нормативної грошової оцінки
земель вимогам нормативно-правових актів.
Разом з тим, численними є звернення органів досудового
розслідування до експертних установ щодо розрахунку розміру
збитків та шкоди, завданих власникам землі та землекористувачам.
Передусім, частота таких звернень пов’язана з тим, що відповідні
розрахунки відіграють основоположну роль у кваліфікації вчинених
злочинів чи правопорушень.
Експертиза з питань землеустрою є орієнтованою на оцінку
відповідності вимогам земельного законодавства та іншим
нормативним
документам
з
питань
землеустрою
та
землекористування процесів, що відбуваються у сфері землеустрою.
Тому, враховуючи покликання інституту «судової експертизи», а
також сутність землеустрою, експертиза з питань землеустрою
повинна також вирішувати питання розрахунку розміру збитків
(шкоди), завданих власникам землі та землекористувачам.
Для можливості здійснення повного, обґрунтованого та
об’єктивного дослідження щодо розрахунку розміру збитків (шкоди),
завданих власникам землі та землекористувачам, КНДІСЕ розпочато
розробку відповідних методичних рекомендацій.
В ході роботи по першому етапу наукової праці встановлено, що
при цілком зрозумілому з логічної точки зору термінологічному наборі,
на нормативному рівні збитки та втрати тлумачаться як різні категорії,
з різними алгоритмами їх розрахунку, повноваження щодо
визначення яких належить різним органам влади.
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В свою чергу, відсутність єдиного нормативно-методичного
забезпечення, або хоча б розуміння, щодо тлумачення збитків та
шкоди, може створити передумови для зловживань в цій сфері.
Серед числа науковців збитки та шкода часто зустрічаються як
предмет дослідження. Враховуючи комплексний характер категорій
збитків та шкоди, і відповідно широке коло правовідносин, де такі
можуть виникати (завдання шкоди/збитків майну, природним
ресурсам тощо), категорії збитків та шкоди об’єднують собою різні
галузі знань. Зокрема, такими є цивільне право та сімейне право,
земельне, аграрне та природо ресурсне право, екологія, економіка.
Так, наукові роботи Ківалової Т. С. [1], Крисань Т. Є. [2], Янчук
А. В. [3], Плачкова Д. Ф. [4] та Подколзіна І. В. [5] присвячені
вдосконаленню наукового пізнання правової категорії збитків та їх
відшкодування, виявлення теоретичних та практичних проблем у
сфері правового регулювання відносин відшкодування збитків та
вирішення таких проблем. В тому числі, в названих роботах
порушується питання колізії нормативного врегулювання термінів
«збитки» та «шкода».
Дослідження Решетник Л. П. [6] та Вівчаренко О. А. [7]
зосереджуються на комплексному вивченні проблем відшкодування
шкоди, заподіяної порушенням екологічних та земельних прав громадян,
з’ясуванні правової природи відносин відшкодування шкоди.
Наукова праця Рибак В. В. [8] «Екологічний аудит осушуваних
сільськогосподарських земель» виконана у сфері екології, при цьому
містить методичні підходи до обрахування збитків внаслідок
погіршення балу бонітету сільськогосподарських осушуваних земель.
Ряд праць, що зокрема належать Диптан С. А. [9], Закорчевна
Н. Б. [10], Бодак Є. В. [11], Курильців Р. М. [12], Горобець О. В. [13],
Мішенін Є. В. [14], Подлевська О. М. [15], Царенко О. В. [16]
моделюють розміри збитків, заподіяних унаслідок використання
земельних ділянок не за цільовим призначенням, засмічення
твердими побутовими відходами, обґрунтовують основні напрями
формування механізму раціонального використання і охорони земель
тощо.
Разом з тим, необхідно зауважити, що комплексне співставлення
(порівняння) понять збитків та шкоди, що бере свій початок від
термінології та закінчується конкретною формулою розрахунку,
проводиться вперше.
За мету даної публікації обрано побудову єдиного підходу до
розуміння понять збитків та шкоди, та за результатами одержаних
висновків – моделювання порядку їх розрахунків.
Для досягнення мети автор поставила перед собою наступні
завдання:
– проаналізувати правову природу збитків та шкоди;
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– визначити, що є спільним і відмінним між поняттями збитки та
шкода;
– сформулювати власний алгоритм розрахунку завданих збитків
та шкоди.
Правовідносини по відшкодуванню збитків та розмірів завданої
шкоди врегульовуються положеннями ст. Цивільного кодексу України
[17], ст. Земельного кодексу України [18], Порядку визначення та
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня
1993 р. № 284 [19], Методики визначення розміру шкоди, заподіяної
внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання
земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу,
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня
2007 р. № 963 [20].
Кількість норм, якими присвячено врегулювання дефініцій «збитків»
та «шкоди» мимоволі призводять до плутанини в їх тлумаченні, і як
наслідок спотворення одного із найдавніших цивільно-правових
механізмів відшкодування втрат матеріальних благ.
Зокрема, стаття 22 Цивільного кодексу України врегульовує, що
особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного
права, має право на їх відшкодування. Слідуючи зі назви статті
Кодексу «відшкодування збитків та інші способи відшкодування
майнової шкоди», терміни «збитки» та «шкода» слід розуміти як
синоніми.
В свою чергу, статті 156 та 157 Земельного кодексу України
врегульовують підстави та порядок відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам. Про відшкодування шкоди у положеннях
Земельного кодексу України не згадується.
В науці земельного і цивільного права так само немає
однозначного підходу до визначення понять «збитки» та «шкода».
Зокрема, Янчук А. В. [3, с.15], Плачков Д. Ф. [4, с.1], Крисань Т. Є.
[2, с. 4], Ківалова Т. С. [1, с.13] не розрізняють даних понять.
За твердженнями Янчук А. В., збитки є грошовим виразом
матеріальної шкоди. Вчинення цивільно-правового делікту породжує
цивільні охоронні відносини, направлені на відшкодування
заподіяного збитку, стверджує Плачков Д. Ф. досліджуючи
відшкодування шкоди.
Інша категорія вчених стверджує, що терміни «збитки» та
«шкода» – різні. Зокрема, Подколзін І. В. стверджує, що майнові
негативні наслідки іменуються збитками, як правило, у разі їх
заподіяння суб’єктами договірних правовідносин, а шкода наступає у
разі її заподіяння в деліктних та деяких інших позадоговірних
зобов’язаннях (статті 1166, 1161, 1162, 1165 ЦК України). Такий підхід
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є виправданим, вважає дослідник, адже у цих випадках мова йде про
негативні наслідки, пов’язані з життям, здоров’ям фізичної особи, а
відтак тут є доцільним застосування терміну «шкода», який об’єднує
усі види майнових і немайнових негативних наслідків.
За нашим переконанням, природа виникнення і збитків, і шкоди
одна. Завдання шкоди спричинює необхідність відшкодування
збитків.
Загальними
умовами
виникнення
зобов’язань
із
відшкодування збитків вважаються: встановлення заподіяної шкоди;
протиправність діянь осіб, які спричинили шкоду; наявність причиннонаслідкового зв’язку між протиправними діяннями та спричиненими
наслідками, а також вина правопорушника.
Тому, якщо і не ставити між термінами «збитки» та «шкода» знак
дорівнює, грошовий вираз негативного наслідку в будь-якому випадку
не повинен залежати від його приналежності до збитків чи шкоди.
Положеннями п. 1 Порядку визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284, встановлено,
що власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки,
заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних
ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання,
погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних
властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний
для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок.
Приведені положення повністю узгоджуються із нормами ст. 156
Земельного кодексу Україні (відповідають їм).
Згідно положень Методики визначення розміру шкоди, заподіяної
внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання
земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу,
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня
2007 р. № 963, завдання шкоди, аналогічно до назви підзаконного
акту, пов’язують із самовільний зайняттям земельних ділянок,
використанням земельних ділянок не за цільовим призначенням та
зняттям ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального
дозволу. Суб’єктами завдання шкоди названо державу, територіальні
громади, юридичних та фізичних осіб на всіх категоріях земель.
Керуючись положеннями ст. 212 Земельного кодексу України,
самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам
землі або землекористувачам без відшкодування затрат, понесених за
час незаконного користування ними. Інше коментування наслідків
завданої шкоди в нормах земельного законодавства відсутнє.
В контексті зазначеного слід зауважити, що, кожен із приведених
підзаконних нормативно-правових актів визначає свій власний
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алгоритм розрахунку збитків/завданої шкоди, наперед визначивши,
що слід розуміти під завданими збитками (врегульовано Порядку
визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам), а що – під шкодою (передбачено Методикою
визначення розміру шкоди).
Таким чином, збитки виникають внаслідок:
1. вилучення (викупу) земельних ділянок;
2. тимчасового зайняттям земельних ділянок;
3. встановлення обмежень щодо використання земельних
ділянок;
4. погіршення якості ґрунтового покриву;
5. погіршення якості інших корисних властивостей земельних
ділянок;
6. приведення
земельних
ділянок
у
непридатний
для
використання стан;
7. неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням
земельних ділянок [18].
Шкода виникає внаслідок:
1. самовільного зайняття земельних ділянок;
2. позбавлення права користування земельною ділянкою;
3. використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;
4. зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу [20].
Заслуговує на увагу той момент, що, до прикладу, наслідки
тимчасового зайняття земельних ділянок та самовільного зайняття
земельних ділянок (шкода), є однаковими. В обох випадках настають
негативні наслідки для власників земельних ділянок – належні їм на
праві власності земельні ділянки протягом певного періоду часу
зайнято сторонніми користувачами, у зв’язку з чим реалізація їх прав
на землю є обмеженою.
При цьому, в першому випадку йдеться про завдання збитку, в
другому випадку – завдання шкоди. Визначення їх розмірів за актами
Кабінету Міністрів України, є різним.
Підсумовуючи тему конфліктності між визначеннями понять, слід
звернутися до положень Основного закону України [21], який
закріплює принцип ієрархії нормативно-правових актів, і відповідно до
якого постанови Кабінету Міністрів України не можуть суперечити
нормам кодифікованих законів, в даному випадку – положенням
Цивільного кодексу України. Тобто, якщо за положенням Цивільного
кодексу України відсутнє розмежування термінів «збитки» та
«шкода», то таке не може мати місце і в нормах нормативноправових актів нижчого рівня.
Щодо повноважень органів влади у розрахунку розмірів
збитків/шкоди. Аналогічно до підходу у тлумаченні досліджуваних
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термінів, повноваження щодо розрахунку розмірів збитків та шкоди
теж розподілені між різними органами влади.
Зокрема, ч. 2 ст. 157 Земельного кодексу України передбачає, що
порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і
землекористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів України. В
свою чергу, Кабінет Міністрів України у Порядку визначення та
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
постановив, що розміри збитків визначаються комісіями, створеними
Київською та Севастопольською міськими, районними державними
адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного
значення) рад.
При цьому, Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
[22] статтею 39 врегульовує повноваження голів місцевих державних
адміністрацій, згідно п. 9 ч.1 якої голови місцевих державних
адміністрацій утворюють для сприяння здійсненню повноважень
місцевих державних адміністрацій консультативні, дорадчі та інші
допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої
функції на громадських засадах, а також визначають їх завдання,
функції та персональний склад.
Зауважимо, що виконання подібної роботи, яка полягає у
дослідженні земельної ділянки на місцевості, аналізі її поточного
стану, виконанні відповідних розрахунків, на громадських засадах, є
надзвичайно слабким стимулом як до проведення роботи на
високому професійному рівні, так і щодо взяття на себе таких
обов’язків взагалі.
Стаття 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» [23] врегульовує повноваження виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад у сфері регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища. Однак, жодне із
таких повноважень не передбачає створення чи участь у комісіях по
визначенню розмірів збитків, завданих власникам землі і
землекористувачам.
Щодо визначення розміру шкоди, то згідно п. 7 Методики
визначення розміру шкоди, розрахунок розміру шкоди, заподіяної
державі, територіальним громадам внаслідок самовільного зайняття
земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим
призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу, проводиться Держекоінспекцією та її
територіальними органами або Держгеокадастром та його
територіальними органами, а розміру шкоди, заподіяної юридичним
та фізичним особам, – територіальними органами Держгеокадастру
на підставі матеріалів обстежень земельних ділянок, проведених
відповідно до Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та
надання послуг на платній основі державними органами земельних
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ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1
листопада 2000 р. № 1619.
При цьому, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 1
березня 2017 р. № 109 [24] Постанова Кабінету Міністрів України від 1
листопада 2000 р. № 1619 «Про затвердження Порядку виконання
земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі
державними органами земельних ресурсів» втратила чинність.
Іншими нормативними документами питання щодо оплати послуг
щодо визначення розміру шкоди не врегульовується. Тому,
процедура визначення розміру шкоди, заподіяної юридичним та
фізичним особам, на сьогодні є розірваною. Поряд з цим, випадки
заподіянна шкоди, заподіяної державі чи територіальним громадам,
як показує практика, де-юре є поодинокими.
Керуючись статтею 19 Конституції України, органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та законами України.
Таким чином, визначені за актами Кабінету Міністрів України
порядки розрахунку розмірів завданих збитків та шкоди в частині
компетенції органів влади, на тлі чинних законів України, виглядають
досить сумнівно. Ймовірніше за все, однією із причин того, що
інститути відшкодування збитків та шкоди на сьогодні належним
чином не працюють, є те, що відсутній дієвий механізм їх реалізації.
В контексті можливостей судової експертизи зазначимо, що
відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» [25],
остання є дослідженням 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. А під експертом слід розуміти особу, яка володіє
спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування відповідних
обставин справи (ст. 72 Цивільного процесуального кодексу України)
[26]).
Аналізуючи зазначене, приходимо до висновку, що спектр
завдань, які може вирішувати судова експертиза є необмеженим. За
рамки певного виду судової експертизи слід приймати межі певної
галузі знань.
В даному випадку, досліджуючи експертизу з питань землеустрою
доцільним є трактування землеустрою. Керуючись положеннями ч. 1
Закону України «Про землеустрій» [27] землеустрій становить
сукупність
соціально-економічних
та
екологічних
заходів,
спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну
організацію території та суб'єктів господарювання. Вважаємо, що
визначення розміру збитків (шкоди), завданих власникам землі чи
землекористувачам, є безумовним елементом регулювання
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земельних відносин, тому може зайняти почесне місце серед завдань
експертизи з питань землеустрою.
Щодо порядку розрахунків. Аналогічно до вже проаналізованого,
порядок розрахунку (формула) розміру збитків та шкоди нормативно
встановлений різним.
Розміри збитків визначаються в повному обсязі відповідно до
реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених
витрат на поліпшення якості земель (з урахуванням ринкової або
відновної вартості) (п. 4 Порядку визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам).
Аналогічні положення врегульовані Законом України «Про оцінку
земель». Згідно ст. 13 Закону, експертна грошова оцінка земельних
ділянок проводиться у разі визначення збитків власникам або
землекористувачам [28]. Алгоритм визначення експертної грошової
оцінки земельних ділянок врегульовано положеннями Методики
експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531 [29],
Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і
майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 10.06.2003 № 1440 [30] та Національний стандарту № 2
«Оцінка нерухомого майна», затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 28.10.2004 № 1442 [31].
В свою чергу, в основі розрахунку розміру шкоди лежить
нормативно встановлений для кожної області України середньорічний
дохід (скоріш за все за основу взято показники нормативної грошової
оцінки землі), який можна отримати від використання земель за
цільовим призначенням (п. 4, 5 Методики визначення розміру шкоди).
Для адаптації такого доходу під конкретний рік, при розрахунках
пропонується застосовувати коефіцієнт індексації. Зокрема,
розрахунок розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного
зайняття земельної ділянки для всіх категорій земель (крім земель
житлової та громадської забудови) визначається за такою формулою:
Шс = Пс x Нп x Кф x Кі

(1),

де:
Шс – розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття
земельної ділянки, гривень;
Пс – площа самовільно зайнятої земельної ділянки, гектарів;
Нп – середньорічний дохід, який можна отримати від
використання земель за цільовим призначенням (величина визначена
нормативно, для земель сільськогосподарського призначення від 508
грн/га до 2048 грн./га);
Кф – коефіцієнт функціонального використання земель;
Кі – коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель.
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На прикладі земельної ділянки площею 2,0 га з цільовим
призначенням,
що
передбачає
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва, розташованої на території
Чкалівської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської
області, автором виконано розрахунок розміру збитку внаслідок
тимчасового зайняття земельних ділянок та розміру шкоди, завданої
самовільним зайняттям земельних ділянок. За період часу обрано
один рік.
Отже, слідуючи нормативним положенням про порядок
розрахунку збитків, нами визначено станом на 2017 рік ринкову
вартість права оренди подібної земельної ділянки за один рік шляхом
проведення аналізу ринку оренди землі. В рамках аналізу відібрано
наступні подібні земельні ділянки (див. Таблицю 1):
Таблиця 1

№п/п

Місце
розташування

Ціна в
рік,
всього
грн.

Площа,
га

Ціна в
рік,
грн./га

Дата
оголошення

2

Володимирівська
сільська рада
район р. Домоткань

4000

2

2000

04.05.2017

3

Апостолівський р-н

20000

12

1700

27.04.2016

4

Солонянський р-н
с. Болтишка
Криничанський р-н

5102

22,4

900

18.08.2016

6122

8,09

800

18.05.2017

1

5

15000

6,4

2300

14.05.2017

Середнє значення вартості зіставлюваних ставок оренди,
приведений у Таблиці 1, становить 1540 грн/га.
Для вирахування розміру шкоди, заподіяної внаслідок
самовільного зайняття земельної ділянки, нами використано такі
нормативно визначені показники:
Нп = 776 грн/га (показник середньорічного доходу на прикладі
земельної
ділянки
сільськогосподарського
призначення,
розташованої в межах Дніпропетровської області),
Кф = 1 (для земельної ділянки сільськогосподарського
призначення – інші землі),
Кі = 1 (застосовується кумулятивно залежно від дати проведення
нормативної грошової оцінки земель. Керуючись ст. 289 Податкового
кодексу України [32], згідно листів Держгеокадастру України [33]: за
період з 2007 по 2016 роки включно Кі дорівнює: 1,028 х 1,152 х 1,059
х 1 х 1 х 1 х 1 х 1,249 х 1,2 х 1 = 1,88.
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Отже, величина завданої самовільним зайняттям земельної
ділянки шкоди за 1 рік в даному випадку становитиме:
Шс/га = 776 х 1 х 1,88 = 1 458,88 грн./га
За даних обставин нами отримано порівняно схожі значення –
1540 грн./га та 1458,88 грн./га (розбіжність не перевищує 100 грн./га),
що є цілком прийнятно.
Разом з тим, набагато важливішим в даному випадку є
концептуальний підхід до обчислення збитків та шкоди.
З урахування нормативних положень, розмір збитків залежить від
корисності об’єкту, попиту і пропонування на ринку нерухомості,
очікування, найбільш ефективного використання тощо (принципи
експертної грошової оцінки). Тобто, величина збитку є чуттєвою до
коливань на ринку земельних ділянок.
В свою чергу, стале число середньорічного доходу, взятого з
показників нормативної грошової оцінки земель, визначене на час
затвердження відповідної Методики визначення розміру шкоди (2007ий рік) та сформоване виходячи із показників урожайності зернових з
гектара, ціни реалізації центнера зерна, виробничих затрат (для
земель сільськогосподарського призначення), та витрат на
облаштування земель населеного пункту (для земельних ділянок
інших категорій).
Отже, існуюча на сьогодні база для розрахунків збитків та шкоди є
різною.
При цьому, враховуючи фактичну спільність даних понять,
розрахунок їх величини також повинен бути єдиним. За
переконаннями автора даної публікації, такий розрахунок повинен
характеризуватися ринковими показниками, тобто виконуватися з
урахуванням підходів визначення експертної грошової оцінки.
Збитки та шкоду, завдані власникам землі чи землекористувачам,
слід вважати складовими частинами одного цілого. Нанесення шкоди
майну, в т.ч. земельній ділянці, спричинює необхідність
відшкодування збитків власнику такої земельної ділянки чи її
землекористувачу.
Тому, вважаємо, не може існувати двох різних нормативноправових актів, що окремо визначають повноваження органів влади
та способи визначення розмірів збитків та шкоди, як це має місце на
даний час. Йдеться про Порядок визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам, затверджений
Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 та
Методику визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок
самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних
ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву
(родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, що затверджена
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Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963.
Досягнуто висновку, що розрахунок завданих збитків (шкоди) є
безумовним елементом регулювання земельних відносин, та
потенційним завданням експертизи з питань землеустрою.
Визначення розміру таких збитків (шкоди) повинне виконуватися з
урахуванням підходів визначення експертної грошової оцінки землі.
Перелік посилань
1. Ківалова Т. С. Зобов'язання відшкодування шкоди за цивільним
законодавством україни: теоретичні проблеми: автореф. дис. … канд..
юрид. наук: 12.00.03 Одеса, 2008. 42 с.
2. Крисань Т. Є. Збитки як категорія цивільного права України:
автореф. дис. канд.. юрид. наук: 12.00.03 Одеса, 2008. 21 с.
3. Янчук А. В. Відшкодування збитків спосіб захисту цивільних прав
та інтересів: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2011. 22 с.
4. Плачков Д.Ф. Відшкодування шкоди фізичній особі,що потерпіла
від злочину,за цивільним законодавством: автореф. дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.03. Одеса, 2008. 21 с.
5. Подколзіна І. В. Збитки та їх відшкодування в договірному праві
України: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2009. 22 с.
6. Решетник Л. П. Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням
екологічних прав громадян: автореф. дис. канд. … юрид. наук:
12.00.06. Харків, 2005. 21 с.
7. Вівчаренко О. А. Гарантії права власності на землю в Україні:
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ, 2005. 20 с.
8. Рибак
В. В.
Екологічний
аудит
осушуваних
сільськогосподарських земель: автореф. дис. … канд. с./г. наук:
03.00.16. Житомир, 2011. 23 с.
9. Диптан С. А. Екологічні та економічні засади удосконалення
системи
контролю
за
використанням
та
охороною
земель
несільськогосподарського призначення: автореф. дис. … канд.. економ.
наук: 08.00.06. Київ, 2009. 23 с.
10. Закорчевна Н. Б. Еколого-економічна оцінка водокористування в
басейні р. Південний буг: автореф. дис. … канд. економ. наук:
08.08. Київ, 2000. 22 с.
11. Бодак Є. В. Еколого-економічний механізм відшкодування
збитків, спричинених нецільовим використанням земель: автореф.
дис. … канд. економ. наук: 08.00.06. Київ, 2010. 27 с.
12. Курильців Р. М. Еколого-економічний механізм формування
раціонального використання та охорони земельних ресурсів (на
прикладі Львівської області): автореф. дис. … канд. економ. наук.
Львів, 2006. 23 с.
13. Горобець О. В. Еколого-економічні аспекти поводження з
твердими побутовими відходами особистих селянських господарств
автореф. дис. … канд. економ. наук: 08.00.06. Луцьк, 2011. 24 с.
14. Мішенін
Є. В.
Еколого-економічні
проблеми
природокористування у лісовому комплексі (теорія, методологія і

122

Розділ 6. Судова будівельно-технічна, земельно-технічна …
практика): автореф. дис. … канд. економ. наук: 08.08.01. Київ, 1999. 40 с.
15. Подлевська
О. М.
Економіко−екологічна
ефективність
використання земель сільськогосподарського призначення в умовах
реформування земельних відносин автореф. дис. канд. … економ. наук:
08.00.06. Рівне, 2008. 20 с.
16. Царенко О. В. Розвиток відносин страхового відшкодування
збитків і втрат в АПК: автореф. дис. … канд. економ. наук.
Дніпропетровськ, 2004. 30 с.
17. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний
ресурс]. Відомості Верховної Ради України, 2003. № 40. Ст. 356. Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
18. Земельний
кодекс
України
від
25.10.2001 № 2768-III
[Електронний ресурс]. Відомості Верховної Ради України, 2002. № 3.
Ст 27. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
19. Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі
та землекористувачам, затв. Постановою Кабміну України від 19 квітня
1993 р. № 284 [Електронний ресурс] Офіційний вісник України,
1993. Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/284-93%D0%BF.
20. Методика визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок
самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних
ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву
(родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затв. Постановою
Кабміну України від 25 липня 2007 р. № 963 [Електронний ресурс]
Офіційний вісник України, 2007. № 55. Ст. 31. Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/963-2007-%D0%BF.
21. Конституція
України
від
від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
[Електронний ресурс]. Відомості Верховної Ради України, 1996. № 30. Ст.
141. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80.
22. Про
місцеві
державні
адміністрації:
закон
України
від 09.04.1999 № 586-XIV [Електронний ресурс] Відомості Верховної
Ради
України,
1999. №
20. Ст.
190. Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/586-14.
23. Про місцеве самоврядування в Україні: закон України
від 21.05.1997 № 280/97-ВР [Електронний ресурс] // Відомості Верховної
Ради
України,
1997. №
24. Ст.
170. Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
24. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затв. постановою Кабміну Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 109
[Електронний ресурс]. Офіційний вісник України, 2017. № 22.
Ст. 125. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/109-2017%D0%BF.
25. Про судову експертизу: закон України від 25.02.1994 № 4038-XII
[Електронний ресурс]. Відомості Верховної Ради України, 1994.
№ 28. 232. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.
26. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV
[Електронний ресурс]. Відомості Верховної Ради України, 2004.
№ 40. Ст. 1530. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

123

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63
27. Про землеустрій: закон України від 22.05.2003 № 858-IV
[Електронний ресурс] Відомості Верховної Ради України, 2003. № 36.
Ст. 282. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15.
28. Про оцінку земель: закон України від 11.12.2003 № 1378-IV
[Електронний ресурс]. Відомості Верховної Ради України, 2004. № 15.
Ст. 229. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.
29. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 №
1531 [Електронний ресурс]. Офіційний вісник України, 2002. № 42.
Ст. 144. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002%D0%BF.
30. Загальні засади оцінки майна і майнових прав: національний
стандарт № 1, затв. постановою Кабміну України від 10.06.2003 № 1440
[Електронний ресурс] Офіційний вісник України, 2003. № 37.
Ст.
64. Режим
доступу
до
тексту:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF.
31. Оцінка нерухомого майна, національний стандарт № 2 затв.
постановою Кабміну України від 28.10.2004 № 1442 [Електронний ресурс]
Офіційний вісник України, 2004. № 44. Ст. 31. Режим доступу
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-%D0%BF.
32. Податковий
кодекс
України
від 02.12.2010 № 2755-VI
[Електронний ресурс] Відомості Верховної Ради України, 2011. № 13.
Ст. 556. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
33. Держгеокадастр повідомляє про значення коефіцієнту
індексації нормативної грошової оцінки земель за 2016 рік [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://land.gov.ua/derzhheokadastr-povidomliaiepro-znachennia-koefitsiientu-indeksatsii-normatyvnoi-hroshovoi-otsinkyzemel-za-2016-rik/.
УЩЕРБ ИЛИ ВРЕД? АПРОБАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В. В. Савчак
Учитывая призвание института «судебной экспертизы», а также
сущность землеустройства, экспертиза по вопросам землеустройства
должна также решать вопросы расчета размера убытков (вреда),
причиненных собственникам земли и землепользователям.
Для
возможности
осуществления
полного,
обоснованного
и
объективного исследования по расчету размера убытков (вреда),
причиненных собственникам земли и землепользователям, КНИИСЭ начата
разработка соответствующих методических рекомендаций.
При этом, согласно нормам действующего законодательства, убытки и
вред толкуются как различные категории, с различными алгоритмами их
расчета, полномочия по определению которых принадлежит различным
органам власти.
В свою очередь, отсутствие единого нормативно-методического
обеспечения, или хотя бы понимания в отношении толкования убытков и
вреда, может создать предпосылки для злоупотреблений в этой сфере.
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Ущерб
и
вред,
причиненные
собственникам
земли
или
землепользователям, следует считать составными частями одного целого.
Нанесение вреда имуществу, в т.ч. земельному участку, вызывает
необходимость возмещения убытков владельцу такого земельного участка
или его землепользователю.
Поэтому, считаем, что не может существовать двух различных
нормативно-правовых актов, отдельно определяют полномочия органов
власти и способы определения размеров ущерба и вреда, как это имеет
место в настоящее время. Речь идет о Порядке определения и возмещения
убытков собственникам земли и землепользователям, утвержденный
Постановлением Кабинета Министров Украины от 19 апреля 1993 N 284 и
Методике определения размера вреда, причиненного вследствие
самовольного занятия земельных участков, использования земельных
участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова
(плодородного слоя почвы) без специального разрешения, утвержденной
Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 июля 2007 N 963.
Достигнуто выводов, что расчет причиненного ущерба (вреда) является
безусловным элементом регулирования земельных отношений, и
потенциальным задачей экспертизы по вопросам землеустройства.
Определение размера таких убытков (вреда) должно выполняться с учетом
подходов определения экспертной денежной оценки земли.
LOSSES OR DAMAGES? APPLICATION IN THE PRACTICE OF
FORENSIC EXPERTISE
V. Savchak
Taking into account the calling of the institute of «forensic examination», as
well as the essence of land management, the expert assessment on land
management should also address the issue of calculating the amount of losses
(damage) caused to land owners and land users.
In order to carry out a full, substantiated and objective study on the calculation
of the amount of damages (damage) caused to land owners and land users, the
development of appropriate methodological recommendations has been started by
Kyiv Forensic Institute (KFI).
At the same time, according to the norms of the current legislation, losses and
demages are interpreted as different categories, with different algorithms for their
calculation, the authority to determine which belong to different authorities.
In turn, the lack of a single normative and methodological provision or even
an understanding of the interpretation of losses and damages can create
preconditions for abuse in this area.
The seizure of land is a legally regulated way of transferring land from one
form of ownership to another, during which it is possible to change the purpose
and change the configuration of the land. Given that the characteristics of other
elements of the movement of land within the categories, forms of ownership, etc
are examined by forensic expertise on land management issues, and the land
seizure process is also among them.
Land under the forests constitute the national wealth of Ukraine and are under
special protection of the state. However, the number of forests is getting smaller.
Often this is due to a violation or disregard of the procedure for the seizure of land.
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Land that is in permanent use of State Forestry Enterprise can be transmitted
person or entity for ownership or use only after its removal from the use of such an
enterprise. Too often land of forestry purposes, including forest lands, transferred
to the ownership of citizens as reserve lands are not given the ownership and use,
as agricultural land. As a result of these illegal transactions numerical amount of
forests land just disappears.
The author reached the conclusion that the study forensics procedures for
land seizure of land is appropriate, relevant, enabled (in the legal field) and the
natural process called forensics.
It is established that during the execution of this kind of expertise is necessary
to research: location studied land to the boundaries of settlements; types of
grounds located within the study land; date of removal of land; types of use for
which land is removal.
Therefore, the author considers that there cannot be two different normative
legal acts, individually defining the powers of the authorities and ways of
determining the size of losses and damages, as this is the case at present time.
This is the Procedure for determining and compensating for losses to land owners
and land users, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine
as of April 19, 1993 № 284 and Methods for determining the amount of damage
caused as a result of unauthorized occupation of land, the use of land not for
specific purposes, the removal of soil (the fertile layer soil) without a special
permit, approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July
25, 2007 № 963
It has been concluded that the calculation of the loss caused (damage) is an
unconditional element of regulation of land relations, and it is the potential task of
expertise in land management. Determining the size of such loss (damage) should
be carried out taking into account the approaches to determining the expert
monetary valuation of land.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ З ПИТАНЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ
ОБГРУНТОВАНОСТІ ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ
Розглянуто аспекти призначення та проведення економічних
досліджень із питань обґрунтування розрахунку тарифів на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг з
централізованого опалення та гарячого водопостачання. Визначено
перелік документів, які підлягають дослідженню для документального й
нормативного обґрунтування розрахунку тарифів на теплову енергію.
Ключові слова: економічна експертиза, тариф на виробництво
теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової
енергії, тарифи на централізоване опалення та гаряче водопостачання.
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Цінова (тарифна) політика являє собою інтегровану систему, куди
входять методи формування цін (тарифів) на комунальні послуги,
розгляд і вивчення факторів, що впливають на формування цін
(тарифів) на комунальні послуги, цінової політики та цінової стратегії
організацій і визначення ролі держави у встановленні цін і тарифів на
регульовані види діяльності. Основним і безумовним пріоритетом
тарифної політики є підвищення ефективності, зокрема, забезпечення
якості та надійності теплопостачання при обов'язковому дотриманні
балансу інтересів теплопостачальних організацій і споживачів
теплової енергії та вимоги економічного обґрунтування витрат на
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії.
В сучасних умовах експертиза економічно обґрунтованого тарифу
може стати основним інструментом для можливого усунення
конфлікту інтересів виробників (надавачів) та споживачів житловокомунальних послуг та досягнення розумного їх збалансування.
Проблеми забезпечення економічної ефективності тарифної
політики в сфері комунальних послуг в Україні намагались вирішити в
своїх дослідження такі автори, як: Ю. І. Боровик, З. П. Коровіна,
А. Л. Ігольников, В. Д. Лагутін, Г. І. Оніщук, В. В. Рибак, В. І. Чиж тощо.
На сучасному етапі дослідженням науково-практичних аспектів обліку
витрат та калькулювання собівартості у сфері житлово-комунального
господарства займаються науковці: Головченко О. О., Бабак А. В.,
Лисенко Н. М., Сніжко О. С., Шелковнікова О. В. Аналіз останніх
досліджень і публікацій виявив вагомі фахові роботи, які присвячені
питанням методичного та організаційного забезпечення судовоекономічної експертизи. Серед таких авторів: Гуцаленко Л. В.,
Михальчишина Л. Г., Сидорчук В. М., Пентюк І. К., а також Корінько
М. Д., Бондар В. П., Переймивовк Т. А. Не заперечуючи важливість і
глибину розробок зазначених авторів зазначаємо, що досі
залишаються недостатньо дослідженими питання собівартості послуг
для підприємств  суб’єктів природних монополій, зокрема складу
витрат, які включаються в різні види собівартості послуг і тарифів.
Існує досить багато проблемних питань, з якими стикаються як
науковці, так і експерти-економісти при проведенні експертиз та
експертних досліджень з питань документальної обґрунтованості
тарифів на теплову енергію.
Однак, на нашу думку, в сучасних умовах питання удосконалення
дослідження судово-економічної експертизи, зокрема в частині
експертиз з питань документальної обґрунтованості тарифів на
теплову енергію, можливе за умови створення та затвердження
cучасних методик для проведення таких експертиз.
Метою статті є висвітлення сучасного стану призначення, кола
вирішуваних питань та дослідження актуальних підходів до
проведення судово-економічних експертиз з питань документальної
обґрунтованості тарифів на теплову енергію.
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Згідно з Законом України «Про теплопостачання» [3], теплова
енергія – це товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери
теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших
господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для
купівлі-продажу. В свою чергу, під виробництвом теплової енергії
розуміється господарська діяльність, пов'язана з перетворенням
енергетичних ресурсів будь-якого походження, у тому числі
альтернативних джерел енергії, на теплову енергію за допомогою
технічних засобів з метою її продажу на підставі договору.
Транспортування теплової енергії визначається як господарська
діяльність, пов'язана з передачею теплової енергії (теплоносія) за
допомогою мереж на підставі договору; а постачання теплової енергії
(теплопостачання) визначається, як господарська діяльність,
пов'язана з наданням теплової енергії (теплоносія) споживачам за
допомогою технічних засобів транспортування та розподілом
теплової енергії на підставі договору [3].
Для виробництва теплової енергії, її транспортування та постачання
суб’єкт господарювання повинен отримати відповідні ліцензії. Згідно
законодавства ліцензуванню підлягають наступні види діяльності:
– виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях,
ТЕС, АЕС, когенераційних установках;
– виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва
теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках) в обсягах, що
перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами
провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
– транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами в обсягах, що
перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами
провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
– постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують
рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження
господарської діяльності (ліцензійними умовами) [3, 4].
Відповідно, суб’єкти природних монополій зобов’язані вести
окремий бухгалтерський облік за кожним видом діяльності, що
підлягає ліцензуванню [5].
Ліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання
розмежовуються за технологічними процесами виробництва,
транспортування та постачання теплової енергії. Тому, керуючись
принципом превалювання сутності над формою, слід аналізувати
кожну господарську операцію на предмет того, що фактично реалізує
підприємство: теплову енергію (результат ліцензованої діяльності) чи
послугу централізованого опалення і гарячого водопостачання
(результат іншого не ліцензованого виду діяльності) [23].
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Процедура формування та встановлення тарифів на житловокомунальні послуги регламентована чинними нормативно-правовими
актами. Згідно із статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні
послуги» [6] виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно
обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житловокомунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим
здійснювати встановлення тарифів. Наразі уповноваженими
органами, які наділені повноваженнями щодо встановлення тарифів
на житлово-комунальні послуги, є Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг і
органи місцевого самоврядування. Таким чином рішення про
підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги приймається
виключно уповноваженими органами.
Тариф – регульована ціна. Ст.1 Закону України «Про
теплопостачання» [3] визначено термін «тариф (ціна) на теплову
енергію», а саме — тариф (ціна) на теплову енергію — грошовий
вираз витрат на виробництво, транспортування, постачання одиниці
теплової енергії (1 Гкал) з урахуванням рентабельності виробництва,
інвестиційної та інших складових.
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 01.06.2011 №
869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово-комунальні послуги» [7], якою затверджено Порядки
формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Згідно даної
постанови для встановлення тарифів на теплову енергію та комунальні
послуги суб’єкти господарювання подають уповноваженому органові
(НКРЕКП або органу місцевого самоврядування) у друкованому та
електронному вигляді заяву і розрахунки тарифів на планований період
за встановленими такими органами формами з відповідними
розрахунками, підтвердними матеріалами і документами, що
використовувалися під час їх проведення [10].
Загальні підходи до формування тарифів на теплову енергію
полягають у визначенні за діючими нормами і нормативами
економічно обґрунтованих значень усіх показників господарської
діяльності суб’єкта господарювання, які враховуються у тарифах, та
їх правильному розподіленні за окремими видами діяльності з
виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та
іншими видами господарської діяльності, які не підлягають
державному регулюванню [20].
Вартість вироблення, транспортування та постачання одиниці (1
Гкал) теплової енергії (надалі- ТЕ), відповідної якості, як грошовий
вираз планованих економічно обґрунтованих витрат з урахуванням
планованого прибутку, чинним законодавством визначено як тарифи
на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання у
п.4 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
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транспортування та постачання, послуги з централізованого
опалення і постачання гарячої води, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 (далі – Порядок
формування тарифів на теплову енергію) [7].
Тарифи на послуги з централізованого опалення (надалі – ЦО) та
гарячого воподостачання (надалі – ГВП) є похідними від тарифів на
ТЕ і розраховуються відповідно до встановленого законодавством
порядку з використанням норм витрат ТЕ на опалення 1 кв.м.
опалювальної площі та підігріву 1 куб.м. води. [7].
Вимоги діючого Порядку формування тарифів на теплову енергію
[7] щодо розподілу витрат за різними видами діяльності наведені в
табл. 1.
Таблиця 1
Бази розподілу витрат між видами діяльності для формування
тарифів за видами діяльності відповідно до Порядку формування
тарифів на теплову енергію
Види
діяльності

Загальні
вимоги до
розподілу
Ліцензіат
здійснює
розподіл
витрат між
видами
господарської
діяльності,
Виробзокрема
ництво,
пов'язаних
транспортув
з
ання,
виробницпостачання
твом,
ТЕ
транспор(ліцензовані)
туванням,
постачанням ТЕ,
в
установленому
законодавством
порядку
Послуги з
централізов
аного
опалення і
не
постачання зазначено
гарячої
води* (не
ліцензовані)

Загальновиробничі
витрати

Вимоги до розподілу витрат
АдміністраІнші
Витрати на
тивні
операційні
збут
витрати
витрати

Фінансові
витрати**

плане
нуються у
складі
витрат на
прямі
виробнича
виробнивитрати з собіварцтво
і
урахутість
з
транспорванням
урахувантування,
витрат на ням витрат
лише
у
збут
на збут
складі
витрат на
постачання

виробнича
собівартість
з
не
урахуванзазначено
ням витрат
на збут

не
зазначено

не
зазначено

не
зазначено

не
зазначено

не
зазначено
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Джерело: [7].
* Обсяг витрат визначається із застосуванням нормативного методу на
підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які
передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.
**Фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише
за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено з
уповноваженими органами.

Як видно з табл.1, вимоги до розподілу витрат у різних сферах
діяльності підприємств теплопостачання дещо відмінні. Крім того,
Порядок формування тарифів на теплову енергію [7] не містить
вказівок щодо розподілу витрат на підприємствах, що здійснюють
багато видів діяльності у сфері житлово – комунального
господарства.
При
цьому,
більшість
підприємств
теплопостачання
є
вертикально інтегрованими підприємствами з двома та більше
видами взаємопов’язаних між собою виробництв (організаційно,
технологічно і економічно), об'єднаних єдиною метою діяльності.
Прямі витрати, які не можливо безпосередньо віднести за місцем
їх споживання (вартість лабораторного посуду, що використовується
для проведення хімічних аналізів, витрати на отримання
гідрометеорологічної інформації, заробітна плата працівників хімічної
та газової служб, електроцеху та іншого персоналу за встановленим
переліком в частині виробництва теплової енергії та нарахування на
неї тощо), як показує практика, розподіляються між виробничими
дільницями та групами споживачів пропорційно кількості корисної
теплової енергії, відпущеної споживачам, наростаючим підсумком з
початку року.
Визначальним у розподілі витрат між ліцензованими видами
діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової
енергії є безпосереднє віднесення витрат до конкретного об’єкта
теплопостачання [26].
Відсутність роз’яснень щодо механізму розподілу «з урахуванням
витрат на збут», формально дозволяє здійснити розподіл
загальновиробничих та адміністративних витрат між видами
діяльності при будь-якому, з вище перелічених варіантів планування
витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого опалення та
гарячого водопостачання [20].
Питання щодо визначення бази розподілу загальновиробничих
витрат є дуже важливим, оскільки база розподілу впливає на розмір
тарифів за видами діяльності. Наприклад, деякі суб’єкти
господарювання у сфері теплопостачання застосовують такий
механізм при розподілі витрат: в якості бази розподілу між всього
ліцензованими та всього не ліцензованими видами діяльності
використовують планові витрати на оплату праці (рідше – доходи), а
вже для розподілу між ліцензованими видами діяльності
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застосовують бази визначені Порядку формування тарифів на
теплову енергію [7]. При такому розподілі більшість непрямих витрат
буде включена для відшкодування в тарифах на ті види діяльності,
що мають високу частку витрат на оплату праці.
Ще одним проблемним питанням є те, що жодним нормативним
документом сьогодні не нормується чисельність адміністративного
персоналу комунальних підприємств. І якщо попередньо діючий
Порядок формування тарифів на виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і
постачання гарячої води, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 10.07.2006 р. № 955, передбачав обмеження
щодо включення в структуру тарифу адміністративних витрат, які не
повинні були перевищувати 5% виробничої собівартості, то в діючому
Порядку формування тарифів[7] таке обмеження відсутнє.
Підприємства
теплопостачання
можуть
застосовувати
одноставкові та двоставкові тарифи на ТЕ та послуги з ЦО і ГВП [7]:
- одноставковий тариф на теплову енергію – вартість одиниці
(1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується
споживачам, визначена як грошовий вираз планованих економічно
обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування,
постачання з урахуванням планованого прибутку і не розподілена на
умовно-змінну та умовно-постійну частини тарифу;
- двоставковий тариф на теплову енергію – грошовий вираз
двох окремих частин тарифу: 1) умовно-змінної – плата за фактично
спожиті теплову енергію і послуги з централізованого опалення та
ГВП; 2) умовно-постійної –абонентська плата за 1Гкал/год. теплового
навантаження;
В залежності від діючої на відповідній території схеми
виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та
надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої
води і наявності окремих чи єдиних суб’єктів, орган, уповноважений
здійснювати регулювання тарифів, встановлює тарифи на:
– виробництво ТЕ, транспортування ТЕ, постачання ТЕ, якщо
діяльність здійснює окремий суб’єкт господарювання,
– ТЕ
(з
урахуванням
витрат
на
її
виробництво,
транспортування, постачання), якщо виробник, який реалізує ТЕ
виконавцям послуг з ЦО та ГВП у житловому фонді є одночасно її
транспортувальником та постачальником,
– ТЕ, що є сумою тарифів на виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії, якщо теплова енергії реалізується
окремими суб’єктами господарювання,
– надання послуг з ЦО і ГВП населенню для виконавця послуг,
якщо виробник теплової енергії є одночасно її транспортувальником,
постачальником і виконавцем послуг з ЦО та ГВП у житловому фонді,
133

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63

– надання послуг з ЦО і ГВП бюджетним організаціям та іншим
споживачам для виробника теплової енергії, якщо виробник теплової
енергії є одночасно її транспортувальником і постачальником,
– надання послуг з ЦО і ГВП населенню для виконавця послуг,
якщо виконавець послуг з ЦО і ГВП в житловому фонді не є
виробником теплової енергії та/або її транспортувальником,
постачальником,
– надання послуг з ЦО і ГВП води бюджетним установам та
іншим споживачам для постачальника, якщо теплова енергія
реалізується постачальником теплової енергії, що є окремим
суб’єктом господарювання.
Слід звернути увагу, що тарифи формуються окремо для кожного
виду діяльності з урахуванням наступних категорій споживачів:
населення, бюджетні установи, інші споживачі, релігійні установи.
Формування тарифів на виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії здійснюється ліцензіатами відповідно до
річних планів її виробництва, транспортування та постачання, що
складаються у розрізі територіальних громад, у межах яких ліцензіат
провадить (має намір провадити) відповідний вид ліцензованої
діяльності, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених
на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів,
техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок
податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у
планованому періоді. [7]. При цьому слід зазначити, що питання
дотримання підприємством правил технічної експлуатації теплових
уставок не відноситься до компетенції експертів-економістів [20].
Під економічно обґрунтованими тарифами зазвичай розуміють
мінімально можливі тарифи, що є фінансовою основою поточного
виробництва
житлово-комунальних
послуг
та
відповідають
затвердженим параметрам якості з урахуванням витрат на розвиток
підприємства. Проте визначення тарифу має враховувати соціальний
аспект і особливості функціонування житлово-комунальної галузі
загалом, а тарифна політика – опиратися на платоспроможний попит
населення та інших споживачів послуг [19].
Постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку
ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які
здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової
енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення» від 01.06. 2011 р. № 584 [8] (далі- ПКМУ 584)
передбачено, шо з метою ведення окремого обліку:
– прямі витрати, пов'язані з наданням послуг за кожним видом
ліцензованої
діяльності
підприємства,
відображаються
у
бухгалтерському обліку в установленому порядку на окремих
субрахунках рахунка «Витрати»;
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– загальновиробничі витрати розподіляються відповідно до
облікової політики підприємства або пропорційно сумі прямих витрат;
– адміністративні витрати, витрати, пов'язані із збутом,
фінансові витрати, інші витрати розподіляються між видами
діяльності підприємства, у тому числі ліцензованими, пропорційно
сумі прямих витрат, якщо неможливо забезпечити їх окремий облік за
видами ліцензованої діяльності;
необоротних
активів
(основних
засобів,
– амортизація
нематеріальних активів), які використовуються у разі провадження
кількох видів діяльності, у тому числі здійснення виробничих процесів,
технологічно пов'язаних з кількома видами діяльності, або прямі
витрати розподіляються з використанням обраної підприємством
бази розподілу, яка погоджується з органом, уповноваженим
встановлювати тарифи;
– групування витрат здійснюється з урахуванням вимог порядків
формування
тарифів
на
виробництво
теплової
енергії,
транспортування її магістральними та місцевими (розподільними)
тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізоване
водопостачання та водовідведення.
Відмінності у розподілі Порядку формування тарифів на теплову
енергію [4] та вимоги Постанови Кабінету Міністрів «Про
затвердження Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на
підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення» від 01.06. 2011 р. № 584[5]
(далі – ПКМУ № 584) наведені в табл. 2.
Дані табл. 2 показують, що виникає проблемне питання щодо
узгодження вимог до баз розподілу відповідно до Порядку
формування тарифів на теплову енергію [4] та вимоги ПКМУ № 584
[5]. Стандарти бухгалтерського обліку, як П(С)БО, так і МСФЗ,
передбачають варіативність методів і облікових підходів, вибору баз
розподілу витрат при їх відображенні в бухгалтерському обліку.
Монопольне і тарифне законодавство містить обмежувальні норми
щодо включення витрат до виробничої та повної собівартості.
Згідно Порядку (правил) організації та ведення обліку за
ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері
теплопостачання, затверджених Постановою НКРЕКП від10.10.2017
№ 1223 [9] визначено, що для формування окремих показників
регуляторної звітності ліцензіат застосовує елементи, методики та
алгоритми
внутрішньогосподарського
(управлінського)
обліку,
визначені показники регуляторної звітності у розрізі ліцензованих та
інших видів господарської діяльності. Таким чином облік за
ліцензованими видами діяльності: 1) ґрунтується на даних
бухгалтерського обліку та є способом деталізації фінансової
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інформації з урахуванням обмежень НКРЕКП у частині ліцензованих
видів діяльності, 2) забезпечення окремих регуляторних вимог
досягається
шляхом
застосування
методик
калькулювання,
алгоритмів, розрахунків та розподілів [9].
Таблиця 2
Бази розподілу витрат між виробництвом, транспортуванням,
постачанням теплової енергії для цілей бухгалтерського обліку та
формування тарифів за видами діяльності

Витрати

Загальновиробничі
витрати
Адміністративні
витрати
Витрати на збут

Інші
операційні
витрати

Бази розподілу витрат
Порядку
формування ПКМУ № 584 [5]
тарифів
на
теплову
енергію [4]
для цілей формування для цілей бухгалтертарифів
ського обліку
прямі витрати з
відповідно до облікової
урахуванням витрат на
політики підприємства
збут
або пропорційно сумі
прямих витрат
виробнича собівартість з
урахуванням витрат на
збут
пропорційно сумі
не плануються у складі
прямих витрат, якщо
витрат на виробництво і
неможливо
транспортування, лише у
забезпечити їх окремий
складі
витрат
на
облік за видами
постачання
ліцензованої діяльності
виробнича собівартість з
урахуванням витрат на
збут

Джерело: [4, 5]

Законодавством
України
у
сфері
комунальних
послуг
встановлено, що тарифи повинні забезпечувати відшкодування всіх
економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії. У разі встановлення тарифів
державними колегіальними органами та органами місцевого
самоврядування на рівні, нижчому від розміру економічно
обґрунтованих витрат на виробництво відповідних послуг, вони
зобов'язані відшкодувати суб'єктам господарювання різницю між
встановленим розміром тарифів та економічно обґрунтованими
витратами на виробництво послуг за рахунок коштів відповідних
бюджетів.
Пунктами 32, 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу
України [1] визначено, що міжбюджетні трансферти – кошти, які
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безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;
субвенції – міжбюджетні трансферти для використання на певну мету
в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання
субвенції.
По своїй суті, «різниця в тарифах» – це відшкодування із бюджету
суми грошей за невідповідність тарифів, тобто, коли затверджений
тариф не покриває реальних витрат. Різниця у тарифах – це
компенсація
з
державного
бюджету
теплопостачальним
підприємствам частини витрат на виробництво теплової енергії, яка
донедавна не покривалася діючим тарифом на теплоенергію для
населення. Ці витрати мають бути обґрунтованими та доведеними
територіальним комісіям для погодження суми відшкодування різниці
в тарифах. Як показує практика, в основному різниця в тарифах під
час надання послуг окремо населенню не відображається і фактично
не обліковується їх надавачами як збитки за дебетом рахунку 79
«Фінансові результати», оскільки відповідно до Інструкції про
застосування Планів рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291[14]
(пункти 16, 19 П(С)БО 16 «Доходи» [12]), цільове фінансування не
визнається доходом доти, доки не існує підтвердження того, що воно
буде отримане та підприємство виконає умови такого фінансування;
цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало
підприємство, визнається дебіторською заборгованістю з одночасним
визнанням доходу).
Виходячи з експертної практики проведення судово-економічних
експертиз щодо документальної обґрунтованості тарифів на
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії підставою
проведення судово-економічних експертиз та експертних досліджень є:
– ухвали слідчого судді або суду в рамках розслідування
правопорушень, установлених в ході перевірок контролюючими
органами, з питань дотримання бюджетного законодавства,
тарифоутворення;
– ухвали адміністративних судів, в рамках адміністративних
справ за позовами підприємств, що працюють в сфері
теплопостачання, до органів Державної аудиторської служби України;
– ухвали судів загальної юрисдикції та господарських судів за
позовами громадян і підприємств щодо економічної обґрунтованості і
відповідності нормам чинного законодавства встановлених тарифів;
– заяви громадян щодо обґрунтованості та відповідності
нормам чинного законодавства встановлених тарифів;
– звернення підприємств, що надають комунальні послуги, з
питань
застосування
при
розрахунку
тарифу
нормативно
обґрунтованого розміру втрат, обґрунтованості тарифу, і т.д.
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Дослідження економічного обґрунтування тарифів може
проводитися: при підготовці господарюючими суб'єктами відповідних
розрахунків та обґрунтувань на регульований період, встановлений
чинними нормативними актами для розрахунку показників, що
включаються в тариф; при ініціативному зверненні господарюючих
суб'єктів в регулюючі органи з проханням перегляду тарифів протягом
регульованого періоду; у разі незгоди суб'єкта господарювання з
затвердженою регулюючим органом величиною тарифу; в інших
випадках за угодою між господарюючим суб'єктом і органом, що
здійснює регулювання тарифів.
Головними завданнями [17] дослідження тарифів на теплову
енергію є.
– установлення обґрунтованості визначення підприємствами
суми різниці в тарифах на теплову енергію, що поставляється
населенню, яка виникла через невідповідність фактичної собівартості
теплової енергії – тарифами, прийнятими органами державної влади
або органами місцевого самоврядування;
– установлення та визначення відповідності сум субвенції з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на
погашення
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової
енергії та послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи місцевого самоврядування;
– установлення документальної обґрунтованості аналізу витрат
і цін як чинників фінансової стабільності, беззбитковості підприємств,
що працюють в сфері теплопостачання.
Що стосується проведення досліджень за порушеними
кримінальними справами, то саме наявність установлених порушень
при використанні та отриманні бюджетних коштів у підприємств, що
надають населенню житлово- комунальні послуги, є підставою для
призначення судово – економічних експертиз [17].
Аналіз судової [31] та експертної практики, даних сайтів правоохоронних та контролюючих органів, показує що найбільш поширеними
видами порушень при формуванні тарифів на теплову енергію є:
– включення до складу фактичних витрат вартості газу за ціною,
вищою від ціни його придбання,
– віднесення до розрахунку різниці в тарифах на послуги з
теплопостачання для населення природного газу, використаного на
виробництво теплової енергії для населення, за цінами,
установленими для промислових підприємств,
– включення одержувачами коштів до розрахунків різниці в
тарифах, які були пред’явлені до відшкодування з бюджету,
понаднормативних втрат тепла та енергоносіїв,
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– завищення амортизації основних засобів, інших необоротних
матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення,
розрахунок яких відповідно Порядку формування тарифів на теплову
енергію [7] до проводиться відповідно до вимог Податкового кодексу
України;
– завищення вартості виконаних робіт по ремонту обладнання,
завищення вартості будівельно-ремонтних робіт та завищення
об’ємів виконаних робіт,
– списання паливно-мастильних матеріалів за завищеними
нормами,
– придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними
цінами,
– завищення загальновиробничих і адміністративних витрат,
– не врахування у розрахунках різниці в тарифах суми
проведених перерахунків за низькоякісні та надані у неповному обсязі
послуги теплопостачання та інші.
Документальна обґрунтованість тарифів на теплову енергію і є
предметом судово–економічної експертизи. На вирішення експертизи
можуть бути поставлені, наприклад, наступні питання:
1. Чи є розрахунки фактичної собівартості послуг по
центральному опаленню та гарячому водопостачанню, що наявні у
матеріалах справи і надані (підприємством) на затвердження міською
радою, економічно обґрунтованими?
2. Яка різниця у грошовому вимірі між встановленими рішенням
міської ради тарифами для споживачів економічно обґрунтованими
тарифами на послуги центральному опаленню та гарячому
водопостачанню ?
3. Чи відповідає рівень виробничої собівартості від надання інших
послуг, врахований (підприємством) при розподілі адміністративних
витрат між видами діяльності, фактичним показникам виробничої
собівартості від надання таких послуг підприємством?
4. Чи є економічно обґрунтованими тарифи на централізоване
опалення та гаряче водопостачання, встановлені для підприємства?
5. Чи підтверджується документально завищення розміру фактичної
собівартості теплової енергії, що призвело до фінансових порушень
(незаконних витрат бюджетних коштів, що спричинили збитки)?
6. Чи підтверджується документально завищення розрахованого
розміру витрат для розрахунку дотації, яку фактично отримано?
7. Чи
підтверджується
документально
зайве
отримання
(підприємством) коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам для погашення заборгованості минулих років з різниці в
тарифах на теплову енергію?
8. Чи підтверджується документально зазначене в акті державної
аудиторської служби завищення в розрахунку обсягу заборгованості з
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різниці в тарифах, що призвело до зайво отриманої субвенції на
покриття різниці в тарифах і нанесло матеріальну шкоду Державному
бюджету?
9. Чи підтверджується документально завищення розміру витрат
на надання послуг з теплопостачання населенню?
10. Чи підтверджуються документально витрати підприємства
(назва) за період (зазначається період), що формують собівартість
наданих послуг?
чином,
в
ході
дослідження
документальної
Таким
обґрунтованості, а саме первинними документами і обліковими
регістрами підприємства – суб’єкта господарювання у сфері
теплопостачання вирішуються питання стосовно підтвердження (або
не підтвердження) висновків (актів) контролюючих органів з питань
тарифоутворення, ефективного використання бюджетних засобів і
майна комунальних підприємств, достовірності обліку.
Методика експертизи, експертного дослідження складається з
наступних стадій: а) попереднє дослідження; б) роздільне
дослідження; в) експертний експеримент; г) порівняльне дослідження;
ґ) оцінка результатів проведеного дослідження та формулювання
висновків; д) оформлення ходу та результатів експертного
дослідження висновком [18].
За відсутності нормативно обґрунтованих розрахунків і всіх
первинних документів, які документально підтверджують розрахунок,
експерти роблять висновок, що наданий на дослідження розрахунок
тарифу виробництва теплової енергії (далі – ТЕ), постачання ТЕ,
транспортування ТЕ, надання послуг з ЦО і ГВП нормативно й
документально не обґрунтований, з зазначенням, які конкретно
складові розрахунку є документально та нормативно не
обґрунтованими.
За результатами проведених досліджень ми дійшли наступних
висновків:
– при проведені експертизи за доцільно враховувати специфіку
підприємств теплопостачання та враховувати межі компетенції
експерта – економіста;
– особливістю проведення судово-економічних експертиз з
питань
економічно
обґрунтованих
тарифів
є
необхідність
використання при дослідженнях фінансової та іншої звітності,
регістрів бухгалтерського обліку, первинних документів, внутрішніх
розрахунків показників річного плану виробництва, транспортування
та постачання теплової енергії, витрат, що включаються до повної
собівартості відповідних видів ліцензованої діяльності, витрат на
покриття втрат підприємств (що виникають протягом періоду розгляду
розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення), складових
частин планованого прибутку та документи, що їх підтверджують та
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обґрунтовують, актів енергоаудиту, а також висновків інших видів
експертиз;
– з метою забезпечення можливості здійснення повного,
обґрунтованого
та
об’єктивного
дослідження
документального
підтвердження обсягів заборгованості в різниці в тарифах, яка виникає
внаслідок невідповідності тарифів вартості послуг для населення з
теплової енергії, централізованого теплопостачання є необхідність у
розробці актуальних на сьогодні методичних рекомендацій.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ВОПРОСАМ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ
ОБОСНОВАННОСТИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
К. П. Проскура
М. Б. Жолобецкая
В современных условиях экспертиза экономически обоснованного
тарифа является инструментом для возможного устранения конфликта
интересов производителей (поставщиков) и потребителей жилищнокоммунальных услуг и достижения разумного их сбалансирования. В данной
статье рассмотрены аспекты назначения и проведения экономических
исследований по вопросам обоснования расчета тарифов на производство,
транспортировку, поставку тепловой энергии и услуг по централизованному
отоплению и горячему водоснабжению. Определен перечень документов,
подлежащих исследованию для документального и нормативного
обоснования расчета тарифов на тепловую энергию.
SOME ASPECTS OF THE APPOINTMENT AND CONDUCT OF FORENSIC
ECONOMIC EXPERTISE ON THE ISSUES OF DOCUMENTARY VALIDITY OF
TARRIFS FOR THERMAL ENERGY
K. Proskura
M. Zholobetska
In modern conditions, the expertise of an economically justified tariff is an
instrument for the possible elimination of the conflict of interests of producers
(suppliers) and consumers of housing and communal services and as a result
achieving of a reasonable balance between tariffs. In this article, the aspects of
the appointment and conduct of economic research on the rationale for calculating
tariffs for the production, transportation, supply of thermal energy and services for
centralized heating and hot water supply are considered. It is determined the list of
documents that should be surveyed for documentary and normative justification of
calculation of tariffs for thermal energy.
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головний судовий експерт
М. О. Полєнніков
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Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Враховуючи нагальну необхідність в застосуванні економічних
спеціальних знань, підчас експертного дослідження, експертами
опрацьовується значна кількість документів, питома вага яких переважно
складає матеріали великого обсягу.
Тому чималої актуальності набувають методи оптимізації експертної
праці, завдяки відповідним методикам, а також, надання у розпорядження
експерта електронних документів, особливо, якщо проведення
дослідження передбачає вивчення значного масиву даних. Оскільки
наявність вже в електронному виді документа, який, наприклад, може
містити дані про численні операції, дозволить експерту проводити значно
результативніший пошук, відбір та систематизацію даних (операцій), які
стосуються питань поставлених на вирішення судової експертизи.
Ключові
слова:
судово-економічна
експертиза,
документ,
електронний документ, носій інформації.

В умовах використання різноманітних інформаційних технологій
та джерел інформації, на практиці виникає чимало питань щодо
можливості використання при проведенні економічного дослідження
саме електронних документів та виду (тип носія, тип файлу) у якому
він має бути наданий на дослідження експерту для належного
врахування.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу»
від 25.02.1994 № 4038-XII, судова експертиза – це дослідження
експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і
процесів, які містять інформацію про обставини справи, що
перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.
Враховуючи вищенаведені норми ст.1 Закону України «Про судову
експертизу», а саме те, що дослідження експертом проводиться саме
матеріальних об’єктів, впровадження інформаційних технологій ініціювало
дискусії та дослідження концепції електронного документу, його
відмінностей та особливостей порівняно з традиційним документом на
паперовому (матеріальному) носії.
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На відміну від звичайних документів, характеристики та
просторові межі яких ми звикли бачити, електронні документи мають
зовсім іншу природу. Інформація, яка становить суть електронного
документа, має особливі віртуальними межами, які обмежені
поняттям «файл», під яким в науковій літературі розуміється
сукупність обмежених за обсягом відомостей, записаних на
машинному носії, що становлять єдине ціле з інформаційного
значенням. При цьому електронний документ може існувати як у
формі одного файлу, так і у вигляді сукупності файлів.
При цьому, нормами Інструкції про призначення та проведення
судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, якими
безпосередньо керуються експерти при проведенні досліджень, не
передбачено чіткої позиції стосовно електронного документу.
А отже, позиція експертів відрізняється від позиції контролюючих
органів, які проводять документальні перевірки, наприклад, Державна
Фіскальна служба України у своєму листі від 05.05.2016. № 10089/6/9999-14-03-03-15 повідомила, що при проведенні податкових перевірок у
платників податків, які складають та зберігають первинні документи та
регістри бухгалтерського обліку на машинних носіях відповідно до умов
законодавства України про електронні документи та електронний
документообіг, зобов'язані за свій рахунок виготовити їх копії на
паперових носіях на вимогу контролюючого органу.
У ст.7 Закону «Про електронні документи та електронний
документообіг» встановлено, що електронна копія та копія
електронного документа на папері засвідчуються в порядку,
передбаченому законом, але відповідний акт досі не ухвалено.
Згідно ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України
від 13.04.2012 № 4651-VI, документом є спеціально створений з
метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить
зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо
відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин,
що встановлюються під час кримінального провадження (у тому числі
електронні).
В Законі України «Про електронні документи та електронний
документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV зазначено, що електронний
документ (ЕД) – це документ, інформація в якому зафіксована у
вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити
документа. Юридична сила електронного документа не може бути
заперечена виключно через те, що він має електронну форму.
Оскільки об'єктом судової економічної експертизи документів є
матеріальний (матеріалізований) документ, то для класифікації
електронних документів, як об'єктів економічної експертизи,
важливим є тип його носія: внутрішній (пам'ять ПК) і зовнішній (диски,
карти флеш пам'яті, хмарні сервіси, інше).
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За стадіями виготовлення документи, в тому числі і електронні,
діляться на оригінали, дублікати, копії і виписки. Для електронного
документа такі поняття, як «оригінал», «дублікат», «копія» є
умовними, оскільки у всіх цих випадках електронний документ
залишається оригіналом.
Досліджуючи електронний документ як об'єкт економічної
експертизи, слід більше уваги приділяти його зовнішній формі.
Зовнішня форма розмежовує документи за способом фіксації та
подання. Важливим є розмежування документів на рукописні і
виготовлені за допомогою технічних засобів. Якщо виготовлення
документів з використанням технічних засобів вже стало звичним, то
рукописна форма електронного документа – явище досить нове.
Рукописна форма введення інформації в комп'ютер з'явилася,
практично одночасно з появою сенсорних панелей і планшетів.
В експертній практиці ще не зустрічалися випадки дослідження
електронних документів, виготовлених рукописним способом.
Також, для того щоб виділити електронний документ з маси всіх
інших електронних документів, він повинен бути певним чином
персоніфікований, тобто наділений особливими атрибутами, за якими
в подальшому може бути здійснена його ідентифікація. Роль
персоніфікуючих атрибутів електронного документа виконують його
реквізити, до яких відносяться: 1) ім'я файлу, яке присвоюється йому
цілеспрямовано творцем інформації або автоматично без його волі;
2) формат файлу, який визначається програмним забезпеченням, за
допомогою якого він був створений або збережений; 3) розмір файлу,
який представляє собою обсяг пам'яті машинного носія, який займає
файл; 4) дата і час створення або редагування файлу.
Крім персоніфікуючих реквізитів, електронний документ може
містити захисні або посвідчувальні реквізити. Наприклад, одним з
факультативних реквізитів електронного документа, який одночасно є
персоніфікуючим і захисним, можна назвати електронний підпис
(електронний цифровий підпис). Відповідно до Закону України «Про
електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 852-IV, під ЕЦП
розуміється «вид електронного підпису, отриманого за результатом
криптографічного перетворення набору електронних даних, який
додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.
Електронний цифровий підпис накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа».
Електронний документ не може існувати без носія інформації.
При цьому, мають значення ідентифікуючі ознаки носія інформації, які
включають найменування типу, марки, моделі, індивідуального
серійного номера і т.п. машинного носія, на якому записаний файл.
Важливе значення при дослідженні електронних документів має
проблема встановлення достовірності електронних доказів і
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забезпечення їх доказової сили. На сьогоднішній день в
процесуальному законодавстві не передбачені конкретні критерії
достовірності електронних доказів.
Одним із способів встановлення достовірності походження
електронного документа є електронний підпис, про яку говорилося
вище. Недолік даного способу полягає в тому, що далеко не кожен
електронний документ захищається електронним підписом.
В даний час на практиці склалися деякі правила забезпечення
достовірності електронних доказів і пред'явлення їх в суді: 1) якщо
електронний документ містить в собі графічну або текстову
інформацію, то роздруковується його паперова копія, яка
оформлюється і завіряється уповноваженою особою; така копія
долучається до справи і досліджується як звичайний письмовий
документ; 2) якщо операції, що документально підтверджуються
електронним документом (електронний документ підписаний ЕЦП), а
сторони оспорюють надання послуг, що підтверджуються цим
документом, то призначається комплексна експертиза, де економічна
експертиза проводиться вже за даними щодо автентичності ЕЦП; 3)
якщо електронний документ являє собою сторінку в мережі Інтернет,
то така сторінка за умови посилання роздруковується на папері,
оформляється і завіряється як копія веб-сторінки при зверненні
зацікавленої особи або до власника сервера, на якому розміщений
сайт, завірена роздруківка сторінки сайту долучається до справи і
досліджується в процесі; 4) якщо електронний документ несе в собі
аудіо- або відеоінформацію, то, як правило, робиться копіювання
таких файлів на окремий переносний електронний носій, який
долучається до справи і досліджується за допомогою спеціальних
технічних засобів.
Слід виділити декілька особливостей, які необхідно врахувати при
отриманні електронного документу в якості об’єкту дослідження, а
саме:
– носій, на якому надається електронний документ, має бути
захищено від запису, що унеможливить будь-які зміни в структурі
наданих на дослідження файлів;
– електронний документ має бути доступний «тільки для
читання», що унеможливить внесення змін у самий документ.
Враховуючи недопустимість редагування, якщо на дослідження
надані електронні документи з порушенням цих аспектів, вважаємо,
що їх використання при проведенні експертизи є недопустимим. Та
експерт має право, за необхідності, заявити клопотання про надання
документів у роздрукованому вигляді або на носії в належному виді.
Отже, для того щоб визнати електронні документи в якості
повноцінних достовірних доказів, необхідно суворо дотримуватися
правил процесуального законодавства, а також стандартних прийомів
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і методик оцінки, дослідження та використання електронних доказів.
Тільки в цьому випадку зацікавлена особа зможе розраховувати на
прийняття експертом – економістом до уваги подібних документів та,
в свою чергу, прийняття судом висновку експерта, який ґрунтується
на цих документах.
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И. Н. Гриненко
М. А. Поленников
Учитывая необходимость в применении экономических специальных
знаний, эксперты столкнулись с значительным количеством экспертиз и
экспертных исследований, которые предусматривают исследования
большого объема документов.
Поэтому немалую актуальность приобретают методы оптимизации
экспертной работы, благодаря соответствующим методикам, а также
предоставление в распоряжение эксперта электронных документов,
особенно, если проведение исследования предусматривает изучение
значительного массива данных. Поскольку наличие уже в электронном виде
документа, который, например, может содержать данные о многочисленных
операции, позволит эксперту проводить значительно результативнее поиск,
отбор и систематизацию данных (операций), которые касаются вопросов
поставленных на решение судебной экспертизы
Для того чтобы признать электронные документы в качестве
полноценных достоверных доказательств, необходимо строго соблюдать
правила процессуального законодательства, а также стандартных приемов и
методик оценки, исследования и использования электронных доказательств.
Только в этом случае заинтересованное лицо сможет рассчитывать на
принятие экспертом – экономистом во внимание подобных документов и, в
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свою очередь, принятие судом заключения эксперта, основанного на этих
документах.
FEATURES OF THE STUDY OF ELECTRONIC DOCUMENTS DURING
FORENSIC ECONOMIC EPERTISE
I. Hrinenko
М. Polennikov
Considering the need to apply economic special knowledge, experts faced a
significant number of examinations and expert studies, which involve studies of a
large volume of documents.
Therefore, the methods of optimization of expert work, thanks to appropriate
methods, and the provision of electronic documents to the expert are of great
importance, especially if the research involves the study of a significant amount of
data. Since the availability of an already electronic document, which, for example,
can contain data on numerous operations, will allow the expert to conduct a much
more effective search, selection and systematization of data (operations) that
relate to the issues raised by the forensic expertise
In order to recognize electronic documents as full-fledged reliable evidence, it
is necessary to strictly follow the rules of procedural legislation, as well as
standard methods and techniques for evaluating, researching and using electronic
evidence. Only in this case the interested person will be able to count on the
expert-economist’s acceptance of such documents and, in turn, the court’s
acceptance of the expert’s conclusion based on these documents.

УДК 373.98

М. Б. Жолобецька
аспірант,
науковий співробітник

Чернігівське відділення
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ВІД
НЕНАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Метою проведеного дослідження є оцінка величини економічного
збитку від зниження якості електричної енергії в системах
електропостачання промислових підприємств. У статті розглянуто
підходи
до
визначення
збитків
від
ненадійності
системи
електропостачання, визначені складові енергетичного збитку.
Ключові слова: економічний збиток підприємства, електроенергія,
надійність електропостачання, моделювання збитків.
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Електроенергію практично неможливо покласти в запас в
необхідних об'ємах ні у виробника, ні в мережевій інфраструктурі, ні у
споживача. При цьому електроенергія – це своєрідний універсальний
товар єдиного стандарту якості, виступаючий одночасно в ролі
кінцевого продукту (електронагрів, освітлення), напівфабрикату
(зарядка акумуляторів), приводу технологічного устаткування
(електродвигуни), багатофакторної послуги (для інформації, систем
вимірювання, контролю і управління). Тому в результаті електричних
аварій неминучий розвал систем теплопостачання, водопостачання,
порушення в роботі транспорту, систем управління, зв'язку.
Тому
великої
актуальності
набуває
надійність
в
електропостачанні промислових підприємств. Припинення поставок
електроенергії однакової тривалості у різних підприємств-споживачів
викликає різну тяжкість економічних і інших наслідків.
В основу юридичного визначення збитків покладено підстави їх
виникнення – протиправні дії певної особи. Для вирішення питання
потребується оцінка дій, тому питання виходить за встановлені
законом межі використання спеціальних знань судовим експертом –
економістом.
Відповідно до ст. 22 ЦК [1], збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або
пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить
зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних
обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Так, у ст. 20 ГК України зазначається, що права та законні
інтереси суб’єктів господарювання захищаються в тому числі і
шляхом відшкодування збитків [2].
Відшкодування збитків є способом відновлення майнового стану
суб’єкта господарського права за рахунок іншого суб’єктаправопорушника, тобто цей спосіб має передусім компенсаційну
функцію.
Під збитками розуміють витрати, зроблені управненою стороною,
втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи,
які управнена сторона одержала б у разі належного виконання
зобов'язання або додержання правил здійснення господарської
діяльності другою стороною, ч. 2 ст. 224 ГК України [2].
З урахування вищевикладеного виходить, що розмір збитків
визначається сумою витрат, необхідних для відновлення порушеного
права, «втраченим майном» (реальний збиток) і величиною
неодержаних доходів (упущеної вигоди).
Для конкретного підприємства величина збитку буде визначатися
втратою частини прибутку, браком продукції, заморожуванням
основних і оборотних фондів, перевитратою коштів, пов'язаних з
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управлінською і контролюючою ланкою. від простою, непродуктивної
витрати або перевитрати робочої сили.
Сутність збитків як економічного явища полягає в тому, що суб’єкт
господарювання зазнає додаткових майнових втрат та (або) не
отримує доходи порівняно з витратами і доходами, що здійснюються
та отримуються при оптимальному розвитку господарської операції.
При цьому можуть бути збитки у формі додаткових витрат та у формі
неодержаних доходів (упущеної вигоди).
З позиції бухгалтерського обліку відповідно до п. 1 НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності [4] «збиток» – перевищення
суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці
витрати. Разом з тим, відповідно до п. 5 П(С)БО 15 «Дохід» [5],
«доходи» – збільшення економічних вигод у вигляді надходження
активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання
власного капіталу за звітний період; а «прибуток» – сума, на яку
доходи перевищують пов’язані з ними витрати. Це узгоджується зі ст.
1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» [3], у якій зазначено, що «господарська операція» – це дія
або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань,
власному капіталі підприємства, а «економічна вигода» – це
потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від
використання активів. Здійснення господарських операцій та їхня
економічна вигода для підприємства є лише потенційною
можливістю, оскільки за умови збитковості цих операцій, тобто
відсутності вигоди, це впливає на зміни у структурі активів та
зобов’язань і компенсується іншими господарськими операціями за
наявності їхньої економічної вигоди. Відображенням результативності
(збитковості або прибутковості) фінансово-господарської діяльності
підприємства є фінансова (бухгалтерська) звітність.
З огляду на наведене, при проведенні досліджень з питань, що
потребують встановлення розміру завданої шкоди, збитків,
завданням судово-економічної експертизи є визначення тільки
економічних складових цих понять у грошовому виразі.
Економічні збитки можуть бути прямими й непрямими.
Прямі економічні збитки – безпосередні втрати природного
середовища чи виду природного ресурсу та витрати на ліквідацію
негативних наслідків у вартісних одиницях. До прямих економічних
збитків можна віднести закриття родовищ корисних копалин через їх
вичерпання, втрата того чи іншого природного ресурсу, вирощування
лісів на місцях знищених, у зв'язку із забрудненням водних ресурсів,
що веде до додаткового їх очищення перед використанням.
Непрямі – відображення у вартісних показниках опосередкованих
збитків та втрат, які викликані погіршенням навколишнього
природного середовища. Непрямі економічні збитки виникають у
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вигляді погіршення здоров'я населення та скорочення тривалості
життя українців, зменшення врожайності рослин унаслідок погіршення
якості сільськогосподарських земель.
При цьому за своєю сутністю збитки – це втрата активів чи
недоотримання належних доходів об’єктом контролю та/або державою,
що сталися внаслідок порушення законодавства об’єктом контролю
шляхом дій або бездіяльності його посадових (службових) осіб.
Слід зазначити, що відшкодування збитків, крім матеріальної
компенсації моральної шкоди, є загальною універсальною мірою
відповідальності і застосовується у будь-якому випадку незалежно від
того, чи зазначено це в договорі або законодавстві, яке регулює
певний вид зобов’язань.
Проте законодавець обмежує розмір збитків і ставить їх у
залежність від розміру штрафних санкцій, якщо вони підлягають
стягненню. Відповідно до ст. 232 ГК України [2], якщо за невиконання
або неналежне виконання зобов’язання встановлено штрафні санкції,
то збитки відшкодовуються в частині, непокритій цими санкціями.
Зупинимось детально на розгляді економічних збитків від
ненадійності системи електропостачання підприємства (надалі –
енергетичні збитки). Енергетичний збиток – витрати, втрати і
нераціональне використання енергії, зумовлене неузгодженістю
роботи системи енергопостачання та підприємства, яке призводить
до зменшення прибутку.
Складовими енергетичного збитку можуть бути:
– витрати на аварійний ремонт обладнання або втрати, які
пов’язані із його не до амортизацією внаслідок ліквідації;
– вартість додаткових втрат електроенергії в сітці через
відхилення електричного режиму від оптимального;
– вартість палива, яке використовується на запуск енергоблоків/
обладнання;
– витрати на демонтаж та транспортування обладнання при
перевезенні на ремонт або до підприємства-виробника;
– додаткові витрати на виробництво електроенергії на замінних
агрегатах;
– витрати на утримання резервного обладнання;
– втрати, пов’язані із простоєм обладнання, а також
обслуговуючого
персоналу
при
аварійному
відключенні
електроенергії та інші.
Перш за все слід провести аналіз складових собівартості
виробленої продукції промислового підприємства для з’ясування ролі
та частки вартості економічних збитків від відмов системи
енергозабезпечення підприємства.
Собівартість реалізованої продукції підприємства відображає
виробничу собівартість реалізованої продукції. Валовий прибуток або
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економічний збиток підприємства розраховують як різницю між
чистим доходом від реалізації продукції та її собівартістю.
Для
визначення
виробничої
собівартості
випущеної
з
виробництва продукції ВСП наведемо формулу:
ВСП = НВп + ВВп – 3В – ПП – СП ± БП – НВк

(1),

де: НВп – незавершене виробництво на початок калькуляційного
періоду, грн.;
ВВп – виробничі витрати періоду (місяць, квартал, сезон, рік), грн.;
3В – зворотні витрати і відходи, грн.;
ПП – побічна продукція, грн.;
СП – супутна продукція, грн.;
БП – брак продукції (технологічний і з вини працівника), грн.;
НВк – незавершене виробництво на кінець калькуляційного
періоду, грн.
Виробничу собівартість одиниці вироблюваної продукції
одержуємо за формулою:
СП = ВСП / К

(2),

де СП – виробнича собівартість виробленої продукції, грн.;
К – кількість виробленої продукції, одиниць продукції.
Об’єктами
судово-економічної
експертизи
з
визначення
виробничої собівартості є: наказ про облікову політику підприємства;
облікові регістри: головні книги, касові книги, журнали, відомості
аналітичного обліку, картки складського обліку, тощо; калькуляції
собівартості товарів (робіт та послуг), технологічні карти; картки
аналітичного обліку витрат; первинні і зведені документи: накладні,
акти прийому – передачі робіт (послуг), інвентаризаційні описи тощо;
складська документація: приймальні акти, лімітно-забірні картки,
накладні вимоги; товарно-транспортні накладні (залежно від виду
транспорту); договірна документація; інші матеріали справи: акти
документальних перевірок діяльності підприємств, протоколи допитів,
свідчення звинувачених і свідків, висновки експертів інших
спеціальностей, інші. При цьому, об'єм документів та інших
матеріалів, необхідних для проведення дослідження, визначається
конкретними обставинами справи і тими питаннями, які поставлені на
вирішення експерту. При проведені досліджень пов’язаних з
визначенням собівартості товарів, робіт та послуг експерту необхідно
враховувати, що документування господарських операцій має свою
специфіку та особливості в залежності від галузевої приналежності та
технологічного процесу. Отже, необхідно здійснити підбір відповідних
законодавчих і нормативних документів, які регламентують облік
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витрат та формування показників собівартості, виходячи з галузевих
специфік роботи підприємства та технологічного процесу.
Власний внутрішній енергетичний збиток є результатом
діяльності самого підприємства – його вихідним потоком, а понесений
збиток виникає в результаті дії зовнішніх факторів, тобто виступає в
якості вхідного потоку. Величину власного внутрішнього збитку
підприємства можна визначити за формулою:
З= Е + ВФП+ НЕ + ЕК

(3),

де: З – власний внутрішній збиток підприємства;
Е– розмір втраченої енергії;
ВФП – втрати енергії, викликані зниженням виробничої здатності
факторів виробництва;
НЕ – втрати, пов’язані із недовиробництвом енергії в результаті
безповоротної втрати ресурсів і зниження виробничої здатності
факторів виробництва;
ЕК– енергетичні витрати, спрямовані на зниження або
компенсацію безповоротної втрати ресурсів і відновлення виробничої
здатності факторів виробництва в результаті отриманого збитку.
Проаналізувавши та узагальнивши джерела [6, 7, 8, 9], дає
підстави для висновку, що енергетичні збитки можуть виникати, як
мінімум з трьох причин: 1) відмови елементів електрообладнання;
2) раптові виходи з ладу у зовнішній електромережі; 3) раптові
відключення електроенергії на електростанції.
Статтею 225 ГК України [2], визначено, що до складу збитків, що
підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське
правопорушення, включається в тому числі і неодержаний прибуток
(втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право
розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою
стороною.
За визначенням, наведеним в НП(с)БО№ 1[4], прибуток – сума, на
яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. Отже,
неодержаний прибуток розраховується як різниця між неотриманими
доходами та витратами, які б мали бути здійснені особою для
отримання таких доходів.
Враховуючи мету данної статті, недоотриманий прибуток
можливо визначити як різницю між ціною і повною плановою
собівартістю одиниці продукції (робіт, послуг), помножена на кількість
не виробленої або не реалізованої з вини контрагента продукції
(робіт, послуг).
Вартість надійності електропостачання складається з витрат на
капітальне будівництво і поточних витрат на його підтримку.
В ході дослідження окрім методів документальної перевірки,
співставлення, на думку авторів, за доцільно використовувати методи
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економічного аналізу (розрахувати зміну основних економічних
показників) та моделювання. Слід зазначити, що експерт,
застосовуючи при дослідженні метод моделювання проводить
відновлення господарських операцій через побудову моделі, тобто
створює таку матеріальну систему, яка служила б джерелом
інформації.
Автори згодні з Салоїд С. В [9], що моделювання оцінки збитку
можливо представити складовими:
1) через
вимушену
зупинку
виробничого
об'єкта,
його
устаткування, робочої сили, з відповідним «недовиробітком»
продукції;
2) економічні втрати, пов'язані з некерованим станом об'єктів
виробництва внаслідок порушення електропостачання, виникнення
несправності, поломки устаткування, псування сировини, і втрати від
вимушеної зміни режиму роботи виробництва, витрати на повторний
запуск виробництва, зростання витрат матеріальних, енергетичних і
трудових ресурсів при неоптимальному режимі роботи виробництва,
втрати від загального розладу технологічного процесу підприємства.
Слід зазначити, що друга складова залежить від технологічних
особливостей кожного виробництва, тому за доцільно проводити
комплексну експертизу (наприклад, комплексну товарознавчу та
економічну експертизу).
При цьому всі види матеріальних збитків, які пов’язані з
простоями технологічного обладнання, розраховуються у порівнянні
зі зменшенням запланованої продуктивності технологічних агрегатів
при відсутності відмов електроенергетичних засобів автоматизації і її
величини при їх наявності.
Вважають, що недоотримана продукція у вартісному вираженні,
рівна повній вартості продукції недоотриманої продукції і-ї ланки
Пі . Питомий збиток Уi при цьому становить:

Уі 

Д  Ц і

Еі
Еі

(4)

де Цi і Еi – вартість продукції і кількість використанної
електроенергії i-м підприємством за рік [9].
В економічній літературі пропонується оцінка Уi за формулою (5):

Уі 

З( N і ) З( N i )

Еі
Еі

(5)

Тут З(Ni) – приведені річні витрати на створення виробничої
потужності підприємства, включаючи обслуговуючий персонал:
(6)
З ( Ni)  Eн * К і  І і
Слід зазначити, що вимушена зупинка об'єктів виробництва через
розрив зв'язків при порушеннях електропостачання приводить до
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економічних втрат, склад і кількісна оцінка яких частково або повністю
відповідають складовим економічного збитку підприємства. Вони
враховують зменшення величини прибутку при відмовах засобів
автоматизації, браку продукції, за рахунок збільшення відповідних
статей операційних витрат у порівнянні з нормальним характером
протікання технологічних процесів, ростом питомих величин
амортизаційних та накладних витрат, збільшення величини запасів у
порівнянні з їх нормативною величиною. При цьому, повторний запуск
виробничих об'єктів, як правило, вимагає витрат часу на відладку
технологічного процесу виробництва підприємства, протягом якого
робота об'єкта відбувається без випуску продукції.
В даній статті запропоновані підходи до визначення збитків при
відключенню електроенергії. Підсумовуючи дану роботу, можна
сказати, що визначення збитків є неоднозначним питанням і вимагає
подальшого вивчення в майбутньому.
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ
НЕНАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЯ
М. Жолобецкая
В последние годы стала актуальной проблема надежности системы
электроснабжения. Перерыв в электроснабжении, прекращение поставок
электроэнергии одинаковой продолжительности в различных предприятий потребителей вызывает различную тяжесть неблагоприятных экономических
последствий. Ущерб конкретного потребителя электрической энергии
определяется прямыми потерями и нереализованными возможностями
потребителя в процессе его функционирования. В статье рассмотрены
подходы
к
определению
ущерба
от
ненадежности
системы
электроснабжения, определенные составляющие энергетического ущерба.
По мнению автора, это направление является перспективным для
дальнейших исследований с учетом приоритетов государственной политики
в сфере энергетической эффективности и энергосбережения.
PECULIARITIES OF INVESTIGATION OF ECONOMIC DAMAGE FROM
THE UNRELIABILITY OF THE ELECTRICAL SUPPORT SYSTEM
M. Zholobetska
In recent years, the reliability of the power supply system has become urgent. A
break in electricity supply, the cessation of electricity supplies of the same duration
in different consumer enterprises causes a different severity of adverse economic
consequences. The damage to a particular consumer of electrical energy is
determined by direct losses and unrealized consumer capabilities in the process of
its functioning. The article considers approaches to determining the damage from
the unreliability of the power supply system, certain components of the energy
damage. In the author’s opinion, this direction is promising for further research
taking into account the priorities of the state policy in the field of energy efficiency
and energy saving.

156

Розділ 7. Судова економічна експертиза

УДК 343.98

О. А. Ляшенко
провідний судовий експерт
О. В. Щербина
старший судовий експерт

Кропивницьке відділення
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз
Міністерства юстиції України
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОБГРУНТУВАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ БАНКАМИ
ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ LIBOR
ПРИ КРЕДИТУВАННІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
У даній статті розглядаються окремі аспекти, що виникають при
виконанні судових експертиз з питань відповідності нормам чинного
законодавства
України,
застосування
банками
в
розрахунках
за
довгостроковими валютними кредитами змінної процентної ставки – базової
ставки LIBOR (London Interbank Offered Rete, Лондонська міжбанківська ставка
пропозицій), відповідності методики (механізму) розрахунку такої відсоткової
ставки для підтвердження заборгованості суб’єктів господарювання за
неповернутими банківськими довгостроковими кредитами в іноземній валюті
та процентів за користування кредитом.
Ключові слова: банки, кредитування, процентна ставка LIBOR.

Перед економічною та юридичною наукою стоїть завдання
розробити питання кредитної політики в іноземній валюті у державі на
макроекономічному рівні, закріпити їх відповідним правовим
механізмом. Стрижнем цієї розробки повинні стати стимулювання
довгострокового кредитування виробничого сектору економіки і
стабілізація фінансово-господарської діяльності, як необхідної умови
виходу країни з економічної кризи [1, c. 82].
Майже всі національні економіки незалежних держав є відкритими
економічними системами, тобто кожна держава має певні економічні
чи фінансові відносини з іншими державами, які проявляються в
міжнародній торгівлі, рухові капіталу, реалізації послуг на світовому
ринку, тощо [2, c. 95].
Для співставності вартості товарів вироблених в різних країнах,
використовують валютні курси. Валютний курс є одним із ключових
параметрів міжнародних економічних відносин [2, c. 95].
Як економічна категорія, валютний курс (інколи його називають
обмінним курсом) являє собою співвідношення між грошовими
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одиницями двох країн, або ціну грошової одиниці однієї країни,
відображену в грошових одиницях іншої країни, чи в міжнародних
валютних одиницях. Процес визначення валютного курсу називається
котируванням [2, c. 96–97].
Аналіз розвитку грошово-валютних відносин свідчить, що світове
товариство, провідні вчені постійно шукають оптимальні варіанти
використання різних форм і видів цінового співставлення грошових
одиниць різних держав, тобто валютних курсів. Відбувається
постійний пошук найефективніших засобів щодо стабілізації та
регулювання валютних курсів [2, c. 100–101].
В сучасних умовах міжнародних економічних відносинах
використовуються фіксовані, плаваючі (гнучкі) валютні курси та їх
поєднання.
Фіксований валютний курс передбачає наявність офіційно
зареєстрованого співвідношення валют, яке підтримується органами
державного управління [2, c. 102].
Під плаваючим валютним курсом розуміють такий курс, рівень
якого визначається на ринку під впливом попиту та пропозиції
[2, c. 104].
Висхідні країни, які в переважній більшості не досягли належної
макроекономічної стійкості, віддають перевагу різноманітним формам
прив’язки національної валюти до однієї (кошика з двох трьох) з
світових валют (найчастіше, це долар або зі значною часткою долара
в кошику) [3, c. 119].
Валютний курс в Україні – це установлений Національним Банком
України курс грошової одиниці України до грошових одиниць інших
країн [2, c. 95].
Національна валюта – це грошова одиниця певної країни, або той
чи інший її тип (золота, срібна, паперова); іноземна валюта – грошові
знаки іноземних держав, кредитні та платіжні засоби, виражені в
іноземних грошових одиницях, що використовуються у міжнародних
розрахунках [4, c. 4].
Банківський кредит на сьогодні є найпоширенішою формою
фінансового кредиту та являє собою кошти, що надаються у позику
юридичній чи фізичній особі на певний строк і під процент. Таке
визначення кредиту дано у п.1 ст.1 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від
12.07.2001 № 2664-ІІІ [5].
Останнім часом в судах побільшало справ по стягненню
заборгованості з фізичних та юридичних осіб за банківськими
кредитами, особливо за валютними довгостроковими кредитами, які
надавалися позичальникам в 2008-2010 роках та в яких застосована
плаваюча ставка LIBOR (London Interbank Offered Rete, Лондонська
міжбанківська ставка пропозицій).
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Аналіз внесених до Реєстру методик проведення судових
експертиз методичних матеріалів та до Переліку науково-технічної і
довідкової літератури свідчить, що на даний час методики
проведення судово-економічних експертиз при розгляді в
господарських судах справ, пов’язаних з питаннями застосування
ставки LIBOR, відсутні. Аналіз публікацій різних періодичних видань
економічної направленості свідчить, що проблемам дослідження
застосування українськими банками ставки LIBOR приділяється
недостатньо уваги.
Це питання набуває актуальності на даний час при виконанні
економічних експертиз у господарських та у цивільних справах, коли
до суду звертаються банки з позовом до позичальників та їх
поручителів, що не повертають банкам отримані в 2008-2010 роках
багатомільйонні довгострокові валютні кредити, в яких застосована
процентна ставка LIBOR. Не сплачуючи заборгованість за такими
кредитами, позичальники мотивують це тим, що вказана ставка на їх
думку застосовується для розрахунків між банками та є величиною,
яка свідчить про те, під які проценти банки можуть кредитувати один
одного, а не для визначення кредитної ставки при видачі кредиту
юридичній особі в межах України та не повинна застосовуватися
банками при довгостроковій видачі кредитів у іноземній валюті.
Банківський кредит є одним із видів кредиту в економіці, який
представляє собою рух капіталу, що надається банками у позичку на
умовах забезпеченості, поворотності, терміновості та платності [6].
Банківські кредити, надані комерційним банком своїм клієнтам,
можна класифікувати за певними ознаками. Так, залежно від терміну
кредитування банківські кредити класифікують: короткострокові (строк
повернення яких не перевищує одного року), середньострокові (на
строк до трьох років) та довгострокові (на строк понад три роки).
Якщо короткострокові кредити націлені на обслуговування
поточних потреб позичальників, середньострокові надаються з метою
як виробничого, так і комерційного характеру, то довгострокові
кредити пов’язані, як правило, з капітальним будівництвом, паливноенергетичним комплексом, сировинними галузями економіки.
Основними умовами надання кредиту є: забезпеченість;
повернення; дотримання строків; цільове використання.
Ці та інші умови встановлюються кредитним договором.
Після підписання кредитного договору банк відкриває
позичальнику позичковий рахунок на строк дії такого договору. Із
цього рахунку грошові кошти перераховуються банком на поточний
рахунок позичальника в іноземній валюті, реквізити якого зазначено в
кредитному договорі.
Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб’єкту
господарювання на підставі п.п. 5.2 п. 5 Інструкції про порядок
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відкриття, використання і закриття рахунків у національній та
іноземних валютах, затвердженої Постановою Національного банку
України від 12.11.2003 № 492, для здійснення поточних операцій,
визначених законодавством України, а також для зарахування,
використання і погашення кредитів в іноземній валюті [7].
При відкритті позичальнику мультивалютної відновлювальної лінії
банк надає такому позичальнику кредити в її межах у національній чи
іноземній валюті.
Під відновлювальною мультивалютною лінією розуміється
кредитна лінія, протягом строку дії якої після повного або часткового
повернення наданих позичальнику кредитів, банк здійснює подальше
кредитування цього позичальника в межах ліміту цієї лінії.
Протягом строку дії кредитної лінії банк може надати
позичальнику кредит або шляхом одноразового надання одного
кредиту в сумі, що дорівнює ліміту кредитної лінії, або шляхом
надання декількох кредитів, але так, щоб у будь-який момент
загальна заборгованість за кредитною лінією не перевищувала ліміту
кредитної лінії.
Кількість кредитів, які позичальник може отримати протягом
строку дії кредитної лінії та в межах вільного залишку її ліміту – не
обмежена. При цьому, вільний залишок ліміту визначається як
різниця між сумою ліміту кредитної лінії та сумою загальної
заборгованості за кредитною лінією, у тому числі якщо різниця
виникла внаслідок повного або часткового повернення одного чи
декількох кредитів.
Кожний із кредитів банк надає на підставі окремої додаткової
угоди до кредитного договору. У таких додаткових угодах сторони
визначають валюту та суму кредиту, розмір процентів за
користування ним і строк його повернення.
Кредит надається позичальнику для поповнення оборотних
коштів і може бути використаний ним на будь-які цілі, що не
суперечать законодавству України. Зокрема, кредит може бути
повністю або частково конвертовано у національну чи іноземну
валюту відповідно до українського законодавства.
Погашення кредиту в іноземній валюті та нарахованих за ним
процентів здійснюється платіжними дорученнями позичальника, а за
умови визнання боргу – платіжною вимогою банку в установленому
чинним законодавством порядку.
Погашення заборгованості за кредитом і процентів за
користування ним здійснюється в черговості, що встановлюється
сторонами при укладенні договору про надання кредиту.
Повернення кредиту, отриманого відповідно до відкритої
мультивалютної відновлювальної лінії, сплата процентів за
користування ним, сплата передбаченої договором пені (у разі її
наявності) здійснюється в тій валюті, в якій видано кредит [8, с. 42–46].
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Відповідно до статті 1054 Цивільного кодексу України за кредитним
договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець)
зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі
та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується
повернути кредит та сплатити проценти [9].
Отже, в сучасних умовах кредит не може видаватися
безпроцентно (безоплатно). Величина процентної ставки залежить
від багатьох факторів.
Закон України від 22.09.2011 № 3795-VІ «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів про урегулювання відносин між
кредиторами та споживачами фінансових послуг», яким внесено
зміни до Цивільного кодексу України, конкретно визначив види
процентних ставок та процедуру їх встановлення [10].
Так, за ч. 1 та ч. 2 ст.1056-1 Цивільного кодексу України (у
редакції Закону України від 22.09.2011 № 3795-VІ «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів про урегулювання відносин між
кредиторами та споживачами фінансових послуг») процентна ставка
за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної
ставки визначається кредитним договором. Розмір процентів, тип
процентної ставки та порядок їх сплати за кредитним договором
визначається в договорі залежно від кредитного ризику, наданого
забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку,
строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших
факторів [9].
Відповідно ч. 3 ст. 1056-1 Цивільного кодексу України фіксована
процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного
договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної
ставки не може бути збільшено банком в односторонньому порядку.
Умова договору щодо права банку змінювати розмір фіксованої
процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною [9].
Отже, фіксована процентна ставка представляє собою систему
нарахування відсотків, розмір яких не змінюється протягом усього
терміну. За таких умов позичальник більш впевнений у завтрашньому
дні, що і є основним аргументом для вибору вітчизняним
позичальником фіксованої процентної ставки [11].
Плаваюча процентна ставка – це процентна ставка, яка
застосовується в основному до середньострокових та довгострокових
кредитів. Її розмір не фіксується на весь строк надання кредиту, а
переглядається через проміжок часу, який встановлений кредитором
(за погодженням позичальника) в кредитному договорі. Традиційно
плаваючі ставки кредитів складаються з фіксованої маржі банку і
плаваючої складової, яка змінюється з часом. Плаваюча ставка може
змінюватися від ситуації на відповідному кредитному ринку, або бути
прив’язаною до облікової ставки НБУ.
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Додавання двох складових плаваючої ставки – фіксованої та
динамічної роблять підсумкову ставку плаваючою. При підвищенні
індексу в змінній частині ставки сумарний відсоток також
збільшується. А якщо індекс знижується відповідно зменшується і
загальний відсоток за користування кредитом [11].
Частинами 4 та 5 статті 1056-1 Цивільного процесуального кодексу
закріплені чіткі вимоги до застосування банківськими установами
змінюваної процентної ставки: у разі застосування змінюваної
процентної ставки кредитор самостійно, з визначеною у кредитному
договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов’язаний
зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку,
встановлених кредитним договором. Кредитодавець зобов’язується
письмово повідомити позичальника, поручителя та інших зобов’язаних
за договором осіб про зміну процентної ставки не пізніш як за 15
календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. У
кредитному договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної
процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу.
Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен дозволяти
точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який
момент часу протягом строку дії кредитного договору. Кредитор не має
права змінювати встановлений кредитним договором порядок
розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника.
Індекс, що використовується у формулі визначення змінюваної
процентної ставки, повинен відповідати таким вимогам:
– поточне значення індексу повинно періодично, але не рідше
одного разу на місяць, публікуватися в засобах масової інформації
або оприлюднюватися через інші загальнодоступні регулярні
джерела інформації. Кредитний договір повинен містити посилання
на джерело інформації про відповідний індекс;
– індекс повинен ґрунтуватися на об’єктивних індикаторах
фінансової сфери, що дозволяють визначити ринкову вартість
кредитних ресурсів;
– значення індексу повинно встановлюватися незалежною
установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових
послуг [11].
Слід зазначити, що заборона кредитним (банківським) установам
в односторонньому порядку збільшувати процентні ставки за
кредитом та знижувати депозитні ставки почала діяти ще з моменту
внесення в грудні 2008 року змін до Закону України «Про банки та
банківську діяльність». Така заборона почала застосовуватися у
зв’язку з масовим переглядом умов договорів і підвищенням вартості
кредитів, що не враховували думки (можливості) позичальників. З
того часу однобічна зміна процентної ставки за кредитним договором
є нікчемною [12].
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Умови кредитування із застосуванням плаваючої процентної
ставки після набрання чинності змін до Цивільного кодексу України в
редакції Закону України від 22.09.2011 № 3795-VІ «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів про урегулювання відносин між
кредиторами та споживачами фінансових послуг» банки стали
пропонувати фізичним особам при отриманні іпотечних кредитів та
корпоративним клієнтам, наприклад, при фінансуванні технічної
модернізації чи інфраструктурних проектів тощо [12].
Змінні банківські величини можуть бути різними.
Якщо до Закону України від 22.09.2011 № 3795-VІ «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів про урегулювання відносин між
кредиторами та споживачами фінансових послуг» банки самостійно
на свій розсуд обирали показники, до яких прив’язували плаваючі
процентні ставки, то після набрання чинності цього Закону до індексу,
що використовується у формулі визначення змінюваної (плаваючої)
процентної ставки, вже закріплені чіткі вимоги (ч. 5 ст. 1056-1
Цивільного кодексу України). При цьому, Законом України від
22.09.2011 № 3795-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів про урегулювання відносин між кредиторами та споживачами
фінансових послуг заборонено банкам прив’язувати плаваючу ставку
до своїх внутрішніх депозитів. Відтепер значення індексу, яке
береться за основу плаваючої ставки, повинна розраховувати
незалежна установа з визначеною діловою репутацією, а значення
індексу має щомісяця оприлюднюватися або публікуватися в засобах
масової інформації [12].
При кредитуванні в іноземній валюті банками мають
враховуватися процентні ставки, які діють на міжнародних ринках
позичкових капіталів.
Здебільшого валютні кредити залучаються для виконання
зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами.
Як свідчить практика, кредити в іноземній валюті є більш
вигідними для позичальника, оскільки ставки за ними нижче, ніж за
кредитами у вітчизняній валюті. Проте, при укладенні кредитних
договорів позичальникам слід враховувати підвищений валютний
ризик.
В основному кредити в іноземній валюті надаються комерційними
банками за умови мобілізації ними валютних ресурсів на відповідний
строк. Конвертування кредитних коштів в іноземну валюту або в
гривню відбувається на міжбанківському валютному ринку України чи
на міжнародних валютних ринках. Тому видача кредитів в іноземній
валюті вітчизняними банками прив’язана до світових індикаторів –
міжбанківської процентної ставки. Деякі банки прив’язують ставку у
доларах США до базової ставки LIBOR, у євро – EUR LIBOR як до
еталону/стандарту.
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З метою підтримання стабільності грошової одиниці України та
недопущення безпідставного відпливу капіталу за межі України у
вигляді виплати резидентами-позичальниками завищених процентів
за користування кредитами в іноземній валюті, 03.08.2004
Національним банком України було прийнято постанову за № 363
«Про встановлення процентних ставок за зовнішніми запозиченнями
резидентів», яка зі змінами чинна і на сьогоднішній день [13].
Даною постановою Національний банк України установив
максимальні розміри процентних ставок (з урахуванням комісій,
неустойки та інших зборів, установлених відповідними договорами)
для короткострокових, середньострокових та довгострокових
запозичень, за якими резиденти мають здійснювати зовнішні
запозичення у вигляді кредитів, позик в іноземній валюті 1-ї групи
Класифікатора іноземних валют та банківських металів, для
фіксованої та плаваючої процентних ставок. Зокрема, для ставки
LIBOR встановлено для тримісячних депозитів у доларах США плюс
750 базисних пунктів. Виходячи із середньозваженої процентної
ставки, за якою банки України надають суб’єктам господарювання
кредити в іноземній валюті 2-ї та 3-ї груп Класифікатора на
внутрішньому кредитному ринку, установлено, що резиденти мають
здійснювати зовнішні запозичення у валютах цих груп Класифікатора
за процентною ставкою, що не перевищує 20% річних [13].
Міжбанківська процентна ставка – це процентна ставка, яка
встановлена
на
міжбанківському
грошовому
ринку
його
найкрупнішими учасниками. Представляє собою середню ставку по
міжбанківським короткостроковим кредитам. Також міжбанківською
ставкою називається ціна світових валют відносно одна одної, яка
встановлюється найбільшими світовими банками.
На світовому валютному ринку використовуються міжбанківські
ставки:
– ставка ЕURIBOR – була вперше опублікована 30 грудня 1998
року. Раніше у європейських країн були внутрішні ставки по
міжбанківських кредитах, наприклад в Германії – FIBOR , у Фінляндії –
НІBOR, у Франції – РІBOR. Усі вони об’єдналися в ЕURIBOR з 1 січня
1999 року, коли в обігу з’явилося євро;
– європейська міжбанківська ставка EUREPO – розраховується
з березня 2002 року – є орієнтиром по міжбанківських угодах
кредитування в євро під запоруку цінних паперів;
– міжбанківська ставка США Federal funds rate та інші
міжбанківські ставки, які діють в усіх частинах світу.
В Україні також є свої міжбанківські процентні ставки.
Так, з лютого 1999 року в Україні розраховується індекс КІЕІВОR.
Даний індекс є індикативним курсом, за яким вітчизняні банки
надають один одному гривневі депозити [14].
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Також, з 18.05.2011 агентством Thomson Reuters по методиці,
розробленій спільно з Національним банком України, розраховується
UIRD (англійською Ukrainian Index of Retail Deposit Rates,
скорочено UIRD) – український індекс ставок по депозитах фізичних осіб.
Розрахунок здійснюється на підставі номінальних ставок депозитів
фізичних осіб, основних учасників українського ринку банківських
депозитів – 20 провідними комерційними банками України [15].
19.10.2016 вперше оприлюднений Український індекс міжбанківських
ставок, розрахунок якого здійснений з метою надання учасникам ринку
об’єктивних індикаторів вартості гривневих ресурсів на міжбанківському
ринку України. Розраховується кожного робочого дня [16].
09.02.2005 Національний банк України прийняв постанову № 33,
якою рекомендував банкам під час визначення ціни за залученими
коштами в національній валюті орієнтуватися на розмір облікової
ставки Національного банку України плюс 5-7 відсоткових пункти
(залежно від терміну залучення коштів), в іноземній – на розмір
ставки LIBOR плюс 1-3 відсоткових пункти (залежно від терміну
залучення коштів) [17].
LIBOR (London Interbank Offered Rete, Лондонська міжбанківська
ставка
пропозицій)
є
усередненою
процентною
ставкою
міжбанківського кредитування на міжнародному ринку і поширеним
показником процентних ставок в усьому світі.
ICE LIBOR (раніше ВВА LIBOR) розраховується на офіційному
рівні з 1 січня 1986 року і є базовою ставкою, яку провідні банки світу
платять один одному за короткострокові позики. ICE LIBOR
розраховується на підставі процентних ставок шістнадцяти банківорієнтирів, діяльність яких підлягає постійному моніторингу.
Обираються банки-орієнтири згідно рівня кредитного рейтингу й
активності на валютному ринку. LIBOR управляється ICE Benchmark
Administration (ІВА) (раніше – Британською Банківською Асоціацією –
ВВА) і базується на п’ятьох валютах: долари США, євро, фунт
стерлінгів, японська ієна та швейцарський франк. LIBOR обслуговує
сім різних строків погашення: протягом ночі, одного тижня та 1, 2, 3, 6
та 12 місяців.
Банки, що входять у базу розрахунку ставки, щодня подають свої
котирування уповноваженому агентству. Близько 12.00 за
лондонським часом публікується фіксинг (фіксація) LIBOR.
Котирування банків впорядковуються, чотири верхні і чотири нижні
значення відкидаються, а решта значень усереднюється. Таким
чином, ставка визначається щодня і по кожній валюті.
Процентна ставка – це плата за користування коштами. Заздалегідь
вгадати динаміку ставки LIBOR, яка залежить від загальноекономічної
ситуації на світовому ринку, складно. Протягом свого існування вона
міняється досить суттєво. Так, за період з 2007 по 2009 рік ставка
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стрімко падала. За даними http://www.wsjprimerate.us в грудні 2007 року
за місяць ставка складала 5,0172 %, в грудні 2009 року – 0,2329 %, і
лише останнім часом ставка повільно, але зростає: станом на 27.03.2018
місячна ставка становила 1,88 %, на 27.02.2018 – 1,66 %, а рік тому –
0,98 %. Зі слів аналітиків, головна причина такої динаміки – залежність
індексу від рівня облікової ставки Федеральної Резервної Системи США.
Щодо ставки LIBOR, яка застосовувалась українськими банками як
змінна складова плаваючої процентної ставки при наданні кредитів.
Як правило, така ставка обумовлювалась кредитними угодами,
укладеними з позикодавцями – представниками крупного бізнесу в
2008-2012 роках, які тепер з настанням «скрутних часів» подають
позови до суду про визнання кредитних договорів недійсними на
підставі того, що нарахування процентної ставки у вигляді LIBOR+
суперечить нормам чинного законодавства.
Аналіз постанов Вищого господарського суду, прийнятих по
справах, предметом яких були спірні питання між позичальником та
банком і застосування останніми ставки LIBOR при розрахунку
процентів за користування кредитними коштами, показав, що суди
касаційної інстанції дотримуються однієї думки: касаційні скарги
позичальників не підлягають задоволенню оскільки:
– застосування ставки LIBOR не суперечить чинному
законодавству;
– застосування ставки LIBOR було обумовлено кредитним
договором.
Зміст договору становлять умови, визначені на розсуд сторін і
погоджені ними. Згідно ст. 629 Господарського кодексу України
договір є обов’язковим для виконання сторонами. А отже і підстави
для визнання не дійсним кредитного договору відсутні.
Для прикладу проаналізована практика судів з питань, які
ставляться на вирішення економічної експертизи, щодо відповідності
нормам чинного законодавства України застосування банками ставки
LIВOR у кредитуванні юридичних осіб-резидентів.
Приклад 1.
Рішенням господарського суду Луганської області позов
задоволено. Визнано недійсним договір від 14.05.2008 про надання
кредитної лінії між ТОВ «1» та ПАТ «Банк»; визнано недійсним
договір поруки, укладений між ТОВ «2» та ПАТ «Банк» в частині
забезпечення зобов'язань ТОВ «1»; визнано недійсним договір
поруки, укладений між ТОВ «3» та ПАТ «Банк» в частині
забезпечення зобов'язань ТОВ «1» по кредитному договору; визнано
недійсним іпотечний договір, укладений між ТОВ «4» та ПАТ «Банк» в
частині забезпечення зобов'язань ТОВ «1» по кредитному договору.
Перша інстанція в рішенні вказала, що у кредитному договорі від
14.05.2008 визначена процента ставка в розмірі LIBOR + 7 %, але
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вказана процентна ставка є міжбанківською та розраховується як
середньоарифметичне значення індивідуальних процентних ставок
пропозицій ресурсів банків-членів британської асоціації. Зазначена
ставка розраховується ПАТ «ОТП Банк» в односторонньому порядку,
більш того, при підписанні договору сторонами не було визначено,
яким же чином ТОВ «3» повідомляється про зміну вказаної
процентної ставки, що є порушенням норм діючого законодавства.
Відповідно до діючих норм LIBOR застосовується як Лондонська
міжбанківська ставка пропозицій. Вказана ставка застосовується для
розрахунків між банками та є величиною яка свідчить про те, під які
проценти банки можуть кредитувати один одного.
З посиланням на ч. 4 ст. 55 Закону України «Про банки та
банківську діяльність» суд першої інстанції дійшов висновку, що
розмір процентів за користування кредитними коштами повинен
визначатися в кредитному договорі у вигляді річної відсоткової ставки
(в процентах річних). В даному випадку розмір процентної ставки
сторонами в кредитному договорі визначений не був, за кредитними
заявками сторони вказували ставку відсотків, яка не є фіксованою і
змінювалася декілька раз на місяць.
Під час розгляду справи відповідачем не було надано будь-яких
відомостей, який саме розмір LIBOR діяв під час укладання договору
або на момент розгляду справи у суді. Посилання відповідача на
Постанову НБУ від 09.02.2005 № 33 та інші є необґрунтованими,
оскільки положення закріплені у таких постановах стосуються саме
міжбанківських відносин.
Недійсність п. 1.4.1 кредитного договору тягне за собою визнання
недійсною всієї угоди, оскільки кредитний договір не міг бути
підписаний сторонами без наявності умов щодо сплати відповідачем
процентів за користування кредитними коштами.
Виходячи з того, що кредитний договір від 14.05.2008 є
недійсним, як наслідок недійсними є: договір поруки з ТОВ «2»;
договір поруки з ТОВ «3», іпотечний договір з ТОВ «4».
Апеляційна інстанція з такою позицією місцевого господарського
суду не погодилася. Постановою Донецького апеляційного
господарського суду рішення господарського суду Луганської області
скасовано; у задоволенні позову ТОВ «1» до ПАТ «Банк» відмовлено.
У касаційній скарзі ТОВ «1» просить скасувати постанову
Донецького апеляційного
господарського суду,
а
рішення
господарського суду Луганської області залишити без змін.
Колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку,
що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Аналізуючи встановлені судами обставини, колегія суддів Вищого
господарського суду України погоджується з позицією Донецького
апеляційного господарського суду як обґрунтованою та правомірною.
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Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним
договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець)
зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у
розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник
зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.
Як встановлено судами, пунктом 1.4.1. Кредитного договору,
укладеним між ТОВ «1» та ПАТ «Банк», визначено, що проценти за
Кредит розраховуються Банком від суми Кредиту в доларах США на
підставі процентної ставки в розмірі LIBOR + 7 % річних із розрахунку
360 (триста шістдесят) днів на рік. Згідно розділу договору
«Визначення термінів» фінансова індикативна процентна ставка, яка
розраховується як середньоарифметичне значення індивідуальних
процентних ставок пропозицій ресурсів банків-членів британської
асоціації визначається на 11.00 за лондонським часом для валюти
долари США на строк в один місяць. При реалізації цього договору
LIBOR визначається за даними системи REUTERS на відповідну
дату. Розмір LIBOR за умовами Договору фіксується Банком у
перший Банківський день місяця, в якому було надано перший Транш
в доларах США і застосовується при розрахунку процентів за Кредит
у визначеній валюті протягом періоду до першого Банківського дня
місяця, що є наступним за місяцем, в якому було надано перший
Транш.
Відповідно до статті 629 Господарського кодексу України договір є
обов'язковим для виконання сторонами.
Процентна ставка визначена в договорі в розмірі LIBOR +. Як
вказано судом першої інстанції, дана процентна ставка є
міжбанківською та розраховується як середньоарифметичне
значення індивідуальних процентних ставок пропозицій ресурсів
банків-членів британської асоціації.
Відповідно до діючих норм LIBOR застосовується як Лондонська
міжбанківська ставка пропозицій. Вказана ставка застосовується для
розрахунків між банками та є величиною яка свідчить про те, під які
проценти банки можуть кредитувати один одного.
Апеляційною
інстанцією
враховано,
що
Правлінням
Національного банку України прийнято постанову від 09.02.2005 №
33, якою рекомендовано банкам під час визначення ціни за
залученими коштами в іноземній валюті – на розмір ставки LIBOR
плюс. Відповідно до Постанови Правління Національного банку
України від 03.08.2004 № 363 розмір ставки LIBOR доводиться
щоденно службовим розпорядженням Національного банку України
«Про офіційний курс гривні до іноземних валют», а також
розміщується на офіційному web-сайті Національного банку України.
Апеляційна інстанція дійшла висновку, що застосування у
кредитних правовідносинах процентної ставки LIBOR+ не суперечить
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нормам діючого законодавства та з урахуванням вищенаведеного є
загальнодоступним значенням.
Посилання позивача на те, що дана ставка не є фіксованою і
змінюється декілька раз на місяць, апеляційним господарським судом
правильно не прийнято до уваги, оскільки встановлено, що відповідно
до умов спірного Договору з урахуванням доповнень та змін розмір
LIBOR фіксується Банком у перший Банківський день місяця, в якому
було надано перший Транш в доларах США і застосовується при
розрахунку процентів за Кредит у визначеній валюті протягом періоду
до першого Банківського дня місяця, що є наступним за місяцем, в
якому було надано перший Транш. Тобто, значення ставки LIBOR
застосовується один раз на місяць.
Касаційна інстанція погоджується і з рештою висновків
апеляційного господарського суду по даній справі.
Надавши правову оцінку спірному кредитному договору,
апеляційна інстанція дійшла висновку про відсутність підстав для
задоволення вимог позивача, оскільки спірний договір був підписаний
сторонами в силу вільного волевиявлення учасників договору
відповідно до статті 627 Цивільного кодексу України, сторони спірного
кредитного договору на добровільних засадах визначили усі його
умови, в тому числі і щодо валюти, порядку погашення кредиту та
сплати відсотків за кредит.
Апеляційною інстанцією не встановлено підстав для застосування
в даному випадку ст.ст. 203, 215 ЦК України щодо недійсності
правочинів у даній справі.
Оскільки кредитний договір є правомірним, не можна розглядати
як недійсні похідні від нього договори поруки, іпотечний договір.
Колегія суддів Вищого господарського суду України на підставі
встановлених фактичних обставин справи вважає, що постанова
Донецького апеляційного господарського суду відповідає нормам
матеріального і процесуального права [18].
Приклад 2.
ПАТ «Банк» звернулось до господарського суду м. Києва з
позовом до ТОВ «1», ТОВ «2» про стягнення заборгованості за
Генеральною кредитною угодою від 23.01.2008 та кредитними
договорами від 23.01.2008.
Рішенням господарського суду м. Києва, залишеним без змін
постановою Київського апеляційного господарського суду, позов
задоволено. Стягнуто солідарно з ТОВ «1» та ТОВ «2» на користь
ПАТ «Банк» заборгованість за Генеральною угодою від 23.01.2008 та
кредитними договорами від 23.01.2008 по кредиту та прострочені
відсотки за офіційним курсом НБУ на дату позову.
Не погодившись з прийнятими у справі судовими актами, ТОВ «1»
звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною
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скаргою, в якій посилаючись на порушення і неправильне
застосування норм процесуального права, просить скасувати рішення
господарського суду м. Києва та Київського апеляційного суду, а
справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
Суд касаційної інстанції вважає, що касаційна скарга не підлягає
задоволенню, виходячи з наступного.
Попередніми судовими інстанціями встановлено, що 23.01.2008
між ПАТ «Банк» та ТОВ «1» було укладено Генеральну кредитну
угоду зі змінами та доповненнями згідно Додаткової угоди від
16.04.2008, Додаткової угоди від 30.01.2009, Додаткової угоди від
31.03.2009.
В рамках Генеральної кредитної угоди між позивачем та
відповідачем 1 були укладені кредитні договори з Додатковими
угодами, якими відкрито не відновлювальні кредитні лінії
кредитування в доларах США на фінансування витрат, пов’язаних з
поточною діяльністю та на рефінансування кредитної заборгованості
та поповнення оборотних коштів. Плата за користування кредитом
розраховується на основі процентної ставки LIBOR (1 year) + 5,75 %
(річна ставка LIBOR для доларів США у відсотках річних плюс 5,75
відсотка річних).
Відповідно до умов договорів кредитні кошти надані на умовах їх
забезпечення, цільового використання, строковості, повернення та
сплати за користування.
Проценти за користування наданими кредитними коштами
позичальник повинен сплачувати щомісячно не пізніше останнього
робочого дня кожного місяця та остаточно при погашенні кредиту.
Всі платежі відповідача 1 щодо повернення суми кредиту та
сплати процентів за кредитом повинні здійснюватися у валюті, що
відповідає валюті кредиту.
Відповідно до ч. 2 ст. 345 Господарського кодексу України
кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що
укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі. У
кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту,
умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення
зобов'язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за
кредит, обов'язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та
погашення кредиту.
Як встановлено судами першої та апеляційної інстанції, позивач
свої зобов’язання щодо надання кредиту виконав належним чином.
Умовами кредитних договорів передбачено, що заборгованість за
кредитом погашається одноразово, на кінцеву дату користування
кредитними коштами. Кінцевим терміном погашення кредиту є
30.09.2009 року.
Відповідачем 1 умови кредитних договорів не виконано, основну
заборгованість у сумі 18 750 000,00 доларів США не погашено. Таким
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чином, у відповідача 1 виникла заборгованість за основним боргом по
кредиту перед позивачем у сумі 18 750 000,00 доларів США.
Платою за користування кредитом є сума відсотків, яка
розраховується відповідно до вимог кредитних договорів та
сплачується щомісячно, не пізніше останнього робочого дня кожного
місяця. Як встановлено судами попередніх інстанцій, згідно наданих
позивачем та відповідачем 1 розрахунків заборгованості відповідача
1, останній починаючи з 29.04.2009 року перестав сплачувати
проценти за користування кредитними коштами.
Отже, в результаті неналежного виконання договірних
зобов’язань щодо сплати процентів за користування кредитними
коштами у відповідача 1 виникла заборгованість перед позивачем по
несплаченим відсоткам у розмірі 3351779,50 доларів США.
Заперечуючи проти нарахованих відсотків, скаржник посилається
на невідповідність застосування ставки LIBOR нормам законодавства
України та недоведеність позивачем значень ставки у відповідний
період.
Суд касаційної інстанції погоджується з висновками судів
попередніх інстанцій, про те, що порядок застосування банками
ставки LIBOR регулюється постановою Національного банку України
№ 33 від 09.02.2005. Окрім того, відсоткова ставка зі сплатою LIBOR
(1 year) + 5,75 % (річна ставка LIBOR для доларів США у відсотках
річних плюс 5,75 відсотка річних) була погоджена сторонами у
кредитних договорах укладених до Генеральної кредитної угоди.
Також, судами встановлено, що відповідач 1 протягом значного
періоду часу в повному обсязі виконував свої зобов’язання перед
позивачем, сплачуючи відсотки за користування кредитними коштами
на умовах та в строки, передбачені кредитними договорами.
Таким чином, суди попередніх інстанцій враховуючи всі обставини
справи дійшли вірного висновку про правомірність позовних вимог ПАТ
«Банк» щодо стягнення суми кредитної заборгованості у розмірі, в тому
числі за основною заборгованістю та за відсотками.
Крім того, було укладено договір між ПАТ «Банк» та ТОВ «2»
(далі –поручитель) за яким відповідач 2 на добровільних засадах
бере на себе зобов’язання перед позивачем відповідати по борговим
зобов’язанням ТОВ «1» (далі – боржник), що виникають з умов
Генеральної кредитної угоди з додатковими угодами та кредитними
договорами, що укладені та будуть укладені в її рамках, а саме:
повернути кредитні кошти, сплатити проценти за користування
кредитними коштами, комісійну винагороду, неустойку (пеню,
штрафи), в розмірах, в строки та у випадках, передбачених
Генеральною кредитною угодою в повному обсязі.
У випадку невиконання відповідачем 1 зобов’язань за
Генеральною кредитною угодою відповідач 2 приймає на себе
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зобов’язання здійснити виконання зобов’язань відповідача 1 в обсязі,
заявленому позивачем у письмові вимозі, протягом 10 (десяти)
банківських днів з дати отримання письмової вимоги позивача про
виконання зобов’язань. Виконання зобов’язань здійснюється
відповідачем 2 шляхом перерахування відповідної суми на рахунок
позивача (п. 2.2 Договору поруки).
Якщо до відповідача 2 надійде письмова вимога позивача про
погашення суми заборгованості по Генеральній кредитній угоді і таких
коштів у відповідача 2 не буде, то відповідно до Договору поруки
позивач має право звернути стягнення за рахунок майна відповідача
2 згідно норм чинного законодавства.
Судами встановлено, що позивачем на адресу відповідача 1 та
відповідача 2 направлено письмові вимоги про погашення суми
заборгованості (виконання зобов’язання) та попередження про
стягнення кредитної заборгованості в судовому порядку у випадку
непогашення кредитної заборгованості. На дані вимоги заперечень
відповідачами не надано, боргові зобов’язання не сплачено.
Таким чином, суди попередніх інстанцій дійшли правомірного
висновку про солідарну відповідальність відповідачів за Генеральною
кредитною угодою та кредитними договорами у межах суми кредитної
заборгованості, в тому числі за основною заборгованістю в сумі
18750000,00 доларів США та за відсотками за користування кредитом
у сумі 3351779,50 доларів США.
Колегія суддів Вищого господарського суду України вважає
висновки судів першої та апеляційної інстанцій такими, що
ґрунтуються на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в
судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, здійснені на
підставі правильної юридичної оцінки спірних правовідносин та
відповідають нормам матеріального і процесуального права [19].
Приклад 3.
ТОВ «Вугільна компанія» звернулось до господарського суду
Донецької області з позовом до ПАТ «Банк», ТОВ «Транспортна
компанія» про визнання недійсним кредитного договору № 1 від
29.08.2008 та кредитного договору № 2 від 29.08.2008, укладених між ПАТ
«Банк» та ТОВ «Транспортна компанія», з посиланням на те, що останні
не відповідають вимогам закону. Зокрема на думку позивача, будь-які
грошові зобов’язання на території України, в тому числі і зобов’язання, що
виникли між сторонами на підставі кредитного договору, повинні
виражатися та виконуватися лише в національній валюті України – гривні.
У разі ж використання в таких грошових зобов’язаннях іноземної валюти,
така операція потребує індивідуальної ліцензії Національного банку
України. Також позивач зазначив, що визначення процентної ставки у
вигляді LIBOR+ суперечить нормам чинного законодавства, оскільки така
ставка не є фіксованою.
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Рішенням господарського суду Донецької області від 03.10.2011 в
позові відмовлено. Рішення місцевого господарського суду про
відмову в позові мотивоване наявністю у банку всіх повноважень
здійснювати операції з іноземною валютою, у тому числі операції з
надання кредитів в іноземній валюті на підставі отриманої від
Національного банку України ліцензії та дозволу на здійснення
валютних операцій. Крім того, судом зазначено, що застосування у
кредитних правовідносинах ставки LIBOR+ не суперечить нормам
чинного законодавства, зокрема статтям 1048, 1056-1 Цивільного
кодексу України.
Постановою Донецького апеляційного господарського суду від
22.11.2011 за наслідками розгляду апеляційної скарги ТОВ «Вугільна
компанія», рішення господарського суду Донецької області від
03.10.2011 залишено без змін, апеляційну скаргу – без задоволення.
За результатами розгляду касаційної скарги, постановою Вищого
господарського суду України від 31.02.2012 встановлено, що
касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судами попередніх інстанцій встановлено наступне.
29.08.2008 між ПАТ «Банк» та ТОВ «Транспортна компанія» були
укладені договори № 1 та № 2.
Розмір кредитної лінії за договором № 1 від 29.08.2008 становить
8 000 000,00 доларів США зі строком кредитування з 29.08.2008 по
26.08.2011 (п.п.1.2., 1.3. договору).
Розмір кредитної лінії за кредитним договором № 2 від 29.08.2008
становить 2 000 000,00 доларів США зі строком користування з
29.08.2008 по 26.08.2011 (п. п.1.2., 1.3. договору).
В подальшому до зазначених договорів сторонами укладалися
додаткові угоди № 1, № 2 від 24.09.2008 та від 30.12.2008.
Зобов’язання по надання кредитних коштів за зазначеними
договорами банком були виконані в повному обсязі, що
підтверджується наявними в матеріалах справи меморіальними
валютними ордерами.
Пунктом 1.4. кредитних договорів визначено, що плата за
користування кредитною лінією у вигляді процентів становить
відповідно до п.1.4.1-1.4.8. договорів.
Пунктом 1.4.1 кредитних договорів встановлена процентна
ставка: LIBOR + 7 % річних у разі, якщо надходження за попередній
місяць по поточному рахунку, відкритому в ПАТ «Банк» становить не
менше 10 000 000, 00 гривень, починаючи з вересня 2008 року.
Згідно
з
п.п.1.4.2-148. кредитних
договорів
встановлена
процентна ставка у вигляді LIBOR + 9% річних, виходячи з різних
умов.
Відповідно до п.1.4.10. кредитних договорів, термін «LIBOR» –
фінансова індикативна ставка LIBOR, яка розраховується як
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середньоарифметичне значення індивідуальних процентних ставок
пропозицій ресурсів банків-членів Британської Банківської Асоціації.
Фіксується на 11.00 годин по Лондонському часу для визначення
валюти і строків кредитування. При виконанні даного Договору,
ставка LIBOR визначається по даних РЕЙТЕРС на відповідну дату.
Також у пункті відображено, що процентна ставка підлягає
коригуванню згідно з п.1.4.11. договору кожний процентний період.
Згідно з п.1.4.11 кредитних договорів, за базовий LIBOR сторони
приймають ставку LIBOR на строк 6 місяців. При цьому перший
процентний період починається з дати підписання договору. Кожний
наступний процентний період починається з дня, що слідує за
останнім днем попереднього процентного періоду. Протягом кожного
процентного періоду застосовується процентна ставка, що
визначається за даними РЕЙТЕРС на 2 банківські дні до дати початку
такого процентного періоду.
17.10.2008 між ПАТ «Банк», ТОВ «Вугільна компанія»
(поручитель) та ТОВ «Транспортна компанія» (позичальник) був
укладений договір поруки, відповідно до умов якого поручитель
зобов’язується
перед
банком
відповідати
за
виконання
позичальником зобов’язань щодо повернення коштів, наданих банком
позичальнику в межах кредитної лінії за кредитними договорами № 1
від 29.08.2008 та № 2 від 29.08.2008 (п. 1.1. договору поруки).
Відповідно до п. 2 договору поруки поручитель несе солідарну
відповідальність з позичальником перед банком за виконання
позичальником умов основного зобов’язання усім належним йому
майном та грошовими коштами.
Згідно п. 3 договору поруки, відповідальність поручителя за цим
договором обмежується сумою коштів, фактично наданих на рахунок
кредитної лінії, згідно основного зобов’язання, нарахованими
процентами, пенею, комісіями та іншими платежами, передбаченим
основним зобов’язанням.
За умовами п. 5 договору поруки, у разі невиконання
позичальником умов основного зобов’язання в строк, поручитель
зобов’язаний погасити суму коштів, наданих в рахунок кредитної лінії,
нараховані проценти та штрафні санкції за несвоєчасну сплату
позичальником коштів, відповідно до умов основного зобов’язання,
та/або забезпечити наявність коштів на своїх рахунках у розмірі,
достатньому для погашення зазначеної заборгованості, за першою
вимогою банку протягом одного дня з моменту отримання
поручителем надісланої банком за адресою, зазначеною у реквізитах
поручителя в цьому договорі, письмової заяви про невиконання
позичальником своїх зобов’язань по основному зобов’язанню.
Кредитні договори та договір поруки підписані всіма сторонами та
скріплені печатками підприємств.
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В подальшому, поручитель звернувся до господарського суду
Донецької області з позовом до ПАТ «Банк», ТОВ «Транспортна
компанія» про визнання недійсними кредитних договорів, з
посиланням на те, що останні не відповідають вимогам закону, а
вираження процентної ставки у вигляді LIBOR + суперечить статтям
1048, 1056-1 Цивільного кодексу України.
Вищий господарський суд України дійшов висновку про
необґрунтованість доводів касаційної скарги з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України, договором є
домовленість двох і більше сторін, спрямована на встановлення,
зміну та припинення цивільних прав та обов’язків.
В силу ст. 638 Цивільного кодексу України договір є укладеним,
якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов
договору. Істотними умовами договору є умови про предмет
договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними
для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою
хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України, за кредитним
договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець)
зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у
розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник
зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.
Згідно ст. 1049 Цивільного кодексу України, позичальник
зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій
самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій
кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані
йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.
Відповідно до ст. 1048 Цивільного кодексу України позикодавець
має право на одержання від позичальника процентів від суми позики,
якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок
одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором
не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні
облікової ставки Національного банку України.
Аналогічні приписи містяться і в статтях 345, 346 Господарського
кодексу України.
Таким чином, в кредитному договорі повинні бути в обов’язковому
порядку визначені положення щодо розміру і порядку нарахування та
одержання процентів.
При цьому як вбачається з умов оспорюваних договорів
процентна ставка визначена в розмірі LIBOR+7%.
Дана процентна ставка є міжбанківською та розраховується як
середньоарифметичне значення індивідуальних процентних ставок
пропозицій ресурсів банків-членів британської асоціації.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України
від 03.04.2004 № 363 розмір ставки LIBOR доводиться щоденно
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службовим розпорядженням Національного банку України «Про
офіційний курс гривні до іноземних валют», а також розміщується на
офіційному web-сайті Національного банку України.
З урахуванням наведеного, Вищий господарський суд України
вважає правильним висновок судів попередніх інстанцій про те, що
застосування у кредитних правовідносинах процентної ставки LIBOR+
не суперечить нормам діючого законодавства щодо цього виду
договорів.
Статтями 47, 49 Закону України «Про банки і банківську
діяльність» визначено операції банків із розміщенням залучених
коштів від свого імені, на вказаних умовах та на власний ризик як
кредитні операції, незалежно від виду валюти, яка використовується.
Вказані операції здійснюються на підставі банківської ліцензії.
Судами встановлено, що банк при укладенні оспорюваних
договорів діяв на підставі банківської ліцензії Національного банку
України на право здійснювати банківські операції, визначені ч. 1 та пп.
5-11 ч. 2 ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та
дозволу Національного банку України з додатком до нього на право
здійснення операцій, визначених пп. 1-4 ч. 2 та ч. 4 ст. 47 Закону
України «Про банки і банківську діяльність».
З урахуванням наведеного, судами вірно визначено, що
відповідач 1, укладаючи кредитні договори № 1 та № 2 від
29.08.2008 року, мав право здійснювати операції з валютними
цінностями із розміщенням залучених коштів від свого імені, на
власних умовах та на власний ризик, тобто здійснювати кредитування
в іноземній валюті на підставі банківської ліцензії.
Відповідно до статей 627, 628, 629 Цивільного кодексу України
сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та
визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших
актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог
розумності та справедливості. Зміст договору становить умови
(пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є
обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
Таки чином, укладаючи оспорювані договори, сторони були
вільними у визначенні умов останніх і, відповідно, передбачені
ст. ст. 203, 215 Господарського кодексу України підстави для
визнання їх недійсними відсутні [20].
Приклад 4.
За ухвалою місцевого суду від 2018 року у цивільному процесі до
Кропивницького відділення Київського НДІСЕ призначена економічна
експертиза, на вирішення якої поставлено ряд питань щодо
підтвердження заборгованості по Кредитних договорах №… від 2012,
№…від 2013 року та №… від 2014 року, укладених в рамках Генеральної
кредитної угоди між Банком та ПрАТ «К» від листопада 2008 року.
176

Розділ 7. Судова економічна експертиза

За обставинами справи позивач Банк звернувся в суд з позовом
до фізичної особи – поручителя про стягнення з останнього на
користь Банку заборгованості, нарахованої за період з 01.12.2015 по
31.03.2016 за вказаними кредитними договорами. В свою чергу
фізична особа – поручитель звернувся в суд із зустрічним позовом
про визнання поруки припиненою.
В судовому засіданні представником відповідача за первісним
позовом надано клопотання про призначення у справі судовоекономічної експертизи, проти якої не заперечував представник Банку.
На вирішення експертів, крім питань про визначення розміру
заборгованості, були поставлені питання: – Чи правильно визначена
базова ставка LIBOR 6m для доларів США в розрахунках та чи
підтверджується вона документально матеріалами справи №… /16-ц
у визначеному позивачем розмірі? – Чи відповідає нормам чинного
законодавства України застосування Банком ставки LIBOR 6m для
доларів США в розрахунках процентної ставки за Генеральною
кредитною угодою та укладеним в рамках неї кредитним
договорам? – Чи є належною методика розрахунку відсоткової ставки
LIBOR 6m для доларів США за Генеральною угодою та укладеним в
рамках неї кредитним договорам?, з яких питання: – Чи правильно
визначена базова ставка LIBOR 6m для доларів США в розрахунках?
та – Чи є належною методика розрахунку відсоткової ставки LIBOR
6m для доларів США за Генеральною угодою та укладеним в рамках
неї кредитним договорам? знаходяться за межами спеціальних знань
експерта при виконанні економічної експертизи, виходячи з
наступного.
Ставка LIBOR – це абревіатура від англійського London InterBank
Offered Rate – середньозважена ставка рефінансування, що
розраховується по процентних ставках, щодня надаються обраними
Британською Банківською Асоціацією (BBA) 16 банками-лідерами
серед маркет-мейкерів грошового ринку (англійською Market maker –
создатель рынка/творець ринку), що видають кредити банкамучасникам Лондонського міжбанківського Ринку. Банки маркетмейкери надають позики на термін від 1 до 365 днів в різних валютах.
Рівень LIBOR rates розраховується щодня в 11 GMT з 1985 р. і
публікується агентством Thomson Reuters [21].
В повсякденному розумінні LIBOR (ЛІБОР) – це плаваючий
процент, за яким міжнародні банки готові надавати кредити іншим
банкам. Процент визначається для запозичень в різних валютах, за
якими можуть мати істотні відмінності [21].
LIBOR представляє собою сумарну оцінку стану фінансової
системи світу [21].
Оскільки, міжбанківські кредити виділяються в грошових одиницях
різних держав, LIBOR розраховується окремо за кількома основними
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валютами. Крім того, щоденна ставка за кожною валютою
розбивається на рівні, прив'язані до строку застави – на день (о / п),
тиждень (1ч), місяць (1м), 6 місяців, рік (1ч), – а також проміжні.
Всього публікуються розрахунки за 15 періодів. Наприклад, щорічна
ставка LIBOR – це процент, за якого банк погоджується надати кредит
строком на 1 рік іншому банку, а одноденний – це кредит на 24 години
[21].
Як розраховується LIBOR. Щоденно протягом встановленого часу
ВВА агент збирає інформацію від 16 найбільших та надійних банків,
які стосуються рівня процентної ставки, за якою ці установи готові
надавати кредити іншим банкам. Для розрахунків беруться дані за
різними валютами та термінами кредитування від 1 дня до року. В
число 16 банків-індикаторів входять такі відомі структури, як
японський Банк Токіо, британський Національний Вестмінстерський
Банк, французький Banque Nationale de Paris, американський Trust
Company Morgan Guaranty Нью-Йорк та німецький Deutsche Bank.
Банки вибираються на основі наявної інформації про позиції в
кредитному рейтингу, а також ступеня поточної участі в операціях на
валютному ринку. Робота установ, які включені в число респондентів
для участі в розрахунку LIBOR, піддається безперервному
моніторингу. Тому Британська Банковська Асоціація не рідше одного
разу на рік проводить перегляд банківських даних з подальшою
публікацією результатів перевірок [21].
Методика розрахунку LIBOR. Розрахунок LIBOR Rates
проводиться за простою схемою: цифри, отримані від банків,
виставляються в порядку убування, 4 максимальних і 4 мінімальних
значення прибираються, а решта 8 процентних показників
приводяться до середньоарифметичного значення. Ця середня
кількість і є рівнем LIBOR (ЛІБОР) на день [21].
Принципова відмінність LIBOR від інших усереднених ставок у
тому, що вона визначається не на біржі, а на міжбанківському ринку.
Історично він перебуває в Лондоні [22].
Генеральна кредитна угода у цивільній справі між Банком та
ПрАТ «К» укладена в листопаді 2008 року.
В березні 2008 року фінансова громадськість почала гаряче
обговорення методики розрахунку LIBOR. В цей час були публічно
розкриті махінації банків-учасників LIBOR з зниженням ставок з метою
приховання існуючої недостатності ліквідності [22]. Таким чином
організації могли приховувати свої проблеми з фінансуванням, що
сприяло розвитку фінансової кризи 2008 року [23]. Слідом за цим
свою перевірку ставки почала Федеральна резервна система США
(ФРС). В подальшому, асоціація британських банків під тиском
регуляторів, інвесторів і ФРС була змушена збільшити кількість
учасників для розрахунку LIBOR. Проте, ця міра не змогла повністю
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повернути довіру спеціалістів щодо дійсного відображення ставки
ЛІБОР існуючого положення речей [22].
Перші підозри про вплив банків на ставку LIBOR виникли в 2008
році, а розслідування почалося в березні 2011 року. Почала його
Комісія по цінних паперах і біржах США та Міністерство юстиції США.
Через чотири місяці потому до розслідування приєдналися
Великобританія, Японія та Євросоюз, а в лютому 2012 року –
Швейцарія.
Глобальний
банк
Barclays
був
викритий
в
багаточисленних
намаганнях
маніпулювання
лондонською
міжбанківською ставкою LIBOR і ставкою EURIBOR. В результаті
розслідування було викрито чисельні порушення в діяльності
Глобального банку Barclays, пов’язані з маніпуляціями з LIBOR, що
потягло за собою багатомільярдні санкції. Експерти відзначають, що в
результаті тиску слідства і регуляторів досить «сірий» розрахунок
ставки ЛІБОР став прозоріший [24].
Поза межами спеціальних знань експерта також надання оцінки
визнаної найбільшими світовими банками вище зазначеної методики,
яка застосовується Британською Банківською Асоціацією при
розрахунку ставки LIBOR.
Щодо вирішення економічною експертизою питання:
– Чи відповідає нормам чинного законодавства України
застосування Банком ставки LIBOR 6m для доларів США в
розрахунках процентної ставки за Генеральною кредитною угодою та
укладеним в рамках неї кредитним договорам, то будь-яка із ставок
LIBOR є бенчмарком (показником, що використовується для оцінки
стану ринку або його сегментів) – еталонною ставкою. Як показує
практика судів (наведена у прикладах вище), застосування у
кредитних правовідносинах процентної ставки LIBOR+ не суперечить
нормам діючого законодавства України та є загальнодоступним
значенням.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБОСНОВАНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ БАНКАМИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ LIBOR
ПРИ КРЕДИТОВАНИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
О.А. Ляшенко
О. В. Щербина
В данной статье на основе проведенного анализа экспертной и судебной
практики, изучения нормативных и справочных информационных источников,
проанализированы отдельные аспекты, возникающие при исполнении
судебных экспертиз по вопросам соответствия нормам действующего
законодательства Украины применения банками в расчетах по долгосрочным
валютным кредитам базовой ставки LIBOR (London Interbank Offered Rete,
Лондонская межбанковская ставка предложения), соответствия методики
расчета такой процентной ставки. Рассмотрены природа происхождения
ставки LIBOR и других межбанковских ставок, применяемых в мировой
практике и в Украине.
Цель статьи – обобщить и систематизировать существующую экспертную и
судебную практику относительно оснований применения при кредитовании в
валюте ставки LIBOR; рассмотреть виды процентных ставок применяемых в
валютных кредитных договорах, выявить характерные особенности и раскрыть
правовую природу, сущность применения при кредитовании в валюте ставки
LIBOR
+;
исследовать
нормы
действующего
и
международного
законодательства на соответствие применения ставки LIBOR + в кредитных
правоотношениях банков Украины с заемщиками-резидентами.
Также, в данной статье проведен анализ применения странами мира
аналогичных видов ставок и допустимость их применения странами при
внутреннем кредитовании.
Основная проблема исследования заключается в отсутствии методик
проведения судебных экспертиз по вопросам соответствия нормам
действующего законодательства Украины применения банками в расчетах по
долгосрочным валютным кредитам плавающей ставки LIBOR +.
В процессе написания статьи использованы материалы экспертной и
судебной практики по вопросу о соответствии применения ставки LIBOR+ в
кредитных правоотношениях банков Украины.
Материалы данной статьи могут быть использованы экспертами при
проведении экономических экспертиз.
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PECULIARITIES OF CONDUCTING RESEARCH OF JUSTIFICATION OF
BANKS’ APPLICATION OF LIBOR INTEREST RATE FOR CREDITING IN
FOREIGN CURRENCY
O. Liashenko
O. Shcherbyna
In this article, based on the analysis of expert and forensic practice, the study
of regulatory and reference information sources are analyzed some aspects that
arise when conducting forensic examinations on issues of compliance with the
current legislation of Ukraine by banks in calculating long-term foreign currency
loans at the base of LIBOR rate (London Interbank Offered Rate), the
methodology for calculating such an interest rate. It is considered the nature of the
origin of the LIBOR rate and other interbank rates used both in world practice and
in Ukraine.
The purpose of the article is to summarize and systematize the existing expert
and forensic practice as to the reasons for applying the LIBOR rate for lending the
currency; to consider types of interest rates used in foreign currency loan
agreements, identify the specific features and disclose the legal nature, the
essence of the application of lending in the currency rates LIBOR +; to investigate
the norms of current and international legislation on the compliance of the rate
LIBOR + with the credit relations of Ukrainian banks with resident borrowers.
This article also analyzes the application by the countries of the world of
similar types of rates and the admissibility of their application by countries in
domestic lending.
The main issue of the study is the lack of methods for conducting forensic
examinations on compliance with the current legislation of Ukraine, applied by
banks in calculations for long-term foreign currency loans of the floating rate
LIBOR +.
During the article writing were used the materials of expert and fforensic
practice on the issue of the compliance of the LIBOR + rate in the credit relations
of the banks of Ukraine.
The materials of this article can be used by experts in conducting economic
examinations.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ,
НАПРАВЛЕНИМИ У СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ
У цій статті розглянуто особливості дослідження розрахунків з
підзвітними особами.
Ключові слова: службове відрядження, аванс на відрядження, касові
розрахунки, розрахунки за платіжними картками.

Відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах
України та за кордон, затвердженої наказом від 13.03.1998 № 59,
зазначено, що службовим відрядженням вважається поїздка
працівника за розпорядженням керівника підприємства, установи та
організації, на певний строк до іншого населеного пункту для
виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи
за умови, що службове відрядження пов’язане з основною діяльністю
підприємства.
Документами, що підтверджують зв'язок відрядження з основною
діяльністю підприємства, є, зокрема:
– запрошення сторони, що приймає і діяльність якої збігається з
діяльністю підприємства, що направляє у відрядження;
– укладений договір чи контракт;
– інші документи, які встановлюють або засвідчують бажання
встановити цивільно-правові відносини;
– документи, що засвідчують участь відрядженої особи в
переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які
проводяться за тематикою, що збігається з діяльністю підприємства,
яке відряджає працівника.
Підприємство, що відряджає працівника, забезпечує його
коштами для здійснення поточних витрат під час службового
відрядження (авансом). Аванс відрядженому працівникові може
видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на
відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних
карток.
Керівник підприємства може встановлювати додаткові обмеження
щодо сум та мети використання коштів, наданих на відрядження:
витрат на найм житлового приміщення, на побутові послуги,
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транспортні та інші витрати. Зазначені обмеження запроваджуються
наказом керівника підприємства.
Підприємство, що відряджає працівника, зобов'язане ознайомити
його з кошторисом витрат або з довідкою-розрахунком на виданий
аванс, складеною в довільній формі, а також з вимогами нормативноправових актів стосовно звітування про використання коштів, виданих
на відрядження.
Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення
поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця
постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття з
відрядження – день прибуття транспортного засобу до місця постійної
роботи відрядженого працівника. При відправленні транспортного
засобу до 24-ї години включно днем вибуття у відрядження
вважається поточна доба, а з 0 години і пізніше – наступна доба.
Якщо станція, пристань, аеропорт розташовані за межами
населеного пункту, де працює відряджений працівник, у строк
відрядження зараховується час, який потрібний для проїзду до
станції, пристані, аеропорту. Аналогічно визначається день прибуття
відрядженого працівника до місця постійної роботи.
Дата на транспортному квитку щодо вибуття транспортного
засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника має
збігатися з датою вибуття працівника у відрядження згідно з наказом
про відрядження. Дата на транспортному квитку про прибуття
транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого
працівника має збігатися з датою прибуття працівника з відрядження
згідно з наказом про відрядження.
Якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою
прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження,
з дозволу керівника підприємства береться до уваги затримка у
відрядженні на вихідні або святкові й неробочі дні у разі, якщо строк
перебування працівника поза місцем його постійної роботи не
перевищуватиме строку відрядження, передбаченого постановою
Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98.
За ці дні працівникові добові витрати, витрати на найм житлового
приміщення та інші витрати, крім витрат на проїзд з місця
відрядження до місця постійної роботи, не відшкодовуються.
Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у
зв'язку з відрядженням витрат, є розрахункові документи відповідно
до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та
Податкового кодексу України. У разі відрядження за кордон
підтвердні документи, що засвідчують вартість понесених за
кордоном у зв'язку з таким відрядженням витрат, оформлюються
згідно із законодавством відповідної держави.
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Окремим видом витрат, що не потребують спеціального
документального підтвердження, є добові витрати, а саме – витрати
на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи,
понесені у зв'язку з таким відрядженням. Суми добових витрат для
працівників підприємств затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 02.02.2011 № 98.
Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від
статусу населеного пункту.
Направлення
працівника
підприємства
у
відрядження
здійснюється керівником цього підприємства або його заступником і
оформляється наказом із зазначенням: пункту призначення,
найменування підприємства, куди відряджений працівник, строку й
мети відрядження.
Строк відрядження визначається керівником або його
заступником, але не може перевищувати 30 календарних днів, за
винятком випадків, передбачених постановою Кабінету Міністрів
України від 02.02.2011 № 98.
Заробітна
плата
переказується
поштою
відрядженому
працівникові на його прохання за рахунок підприємства, що його
відрядило, або перераховується у безготівковій формі на відповідний
рахунок із застосуванням платіжних карток.
За кожний день, включаючи день вибуття та день прибуття,
перебування працівника у відрядженні в межах України, (враховуючи
вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі разом з
вимушеними зупинками) йому виплачуються добові в межах сум,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98.
Визначення кількості днів відрядження для виплати добових
проводиться з урахуванням дня вибуття у відрядження й дня
прибуття до місця постійної роботи, що зараховуються як два дні.
При відрядженні працівника строком на один день або в таку
місцевість, звідки працівник має змогу щоденно повертатися до місця
постійного проживання, добові відшкодовуються як за повну добу.
Сума добових визначається згідно з наказом про відрядження та
відповідними первинними документами.
За відсутності наказу добові витрати не виплачуються.
Підприємство за наявності оригіналів підтвердних документів
відшкодовує в межах граничних сум витрат на найм житлового
приміщення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
02.02.2011 № 98, витрати відрядженим працівникам на найм
житлового приміщення з розрахунку вартості одного місця у готелі,
іншому житловому приміщенні за кожну добу такого проживання з
урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання
витрат на користування телефоном, крім витрат на службові
телефонні розмови, холодильником, телевізором та інших витрат.
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Відрядженому працівникові відшкодовуються витрати на побутові
послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у
місцях проживання (прання, чищення, лагодження та прасування
одягу, взуття чи білизни), але не більш як 10 відсотків сум добових
витрат за всі дні проживання.
Відшкодування витрат на службові телефонні розмови
проводяться в розмірах за погодженням з керівником.
Витрати, що перевищують граничні суми витрат на найм
житлового приміщення, відшкодовуються з дозволу керівника згідно з
оригіналами підтвердних документів. Зазначені витрати не є надміру
витраченими коштами.
Витрати на проїзд, у тому числі перевезення багажу, бронювання
транспортних квитків, до місця відрядження і назад відшкодовуються в
розмірі вартості проїзду повітряним, залізничним, водним і автомобільним
транспортом загального користування, крім таксі, з урахуванням усіх
витрат, пов'язаних із придбанням проїзних квитків і користуванням
постільними речами в поїздах, та страхових платежів на транспорті.
Відрядженому працівникові відшкодовуються витрати на проїзд
транспортом загального користування, крім таксі, до станції, пристані,
аеропорту, якщо вони розташовані за межами населеного пункту, де
постійно працює відряджений працівник, або до місцеперебування у
відрядженні.
За наявності декількох видів транспорту, що зв'язує місце
постійної роботи з місцем відрядження, адміністрація підприємства
може запропонувати відрядженому працівникові вид транспорту, яким
йому слід користуватися. У разі відсутності такої пропозиції працівник
самостійно вирішує питання про вибір виду транспорту.
Відрядженому працівникові перед від'їздом у відрядження
видається грошовий аванс у межах суми, визначеної на оплату
проїзду, найм житлового приміщення і добові витрати. Після
повернення з відрядження працівник зобов'язаний до закінчення
п'ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця
постійної роботи, подати звіт про використання коштів, наданих на
відрядження. Сума надміру витрачених коштів, залишку коштів понад
суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, наданих на
відрядження, підлягає поверненню працівником до каси або
зарахуванню на відповідний рахунок підприємства, що їх надало, у
встановленому законодавством порядку.
Якщо під час службових відряджень відряджений працівник
отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт про
використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру
витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після
завершення відрядження, банківського дня, наступного за днем
прибуття до місця постійної роботи.
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Якщо під час службових відряджень відряджений працівник
застосував платіжні картки для проведення розрахунків у
безготівковій формі і строк подання звіту про використання виданих
на відрядження коштів не перевищив 10 банківських днів, за
наявності поважних причин керівник може продовжити такий строк до
20 банківських днів до з'ясування питання в разі виявлення
розбіжностей між відповідними звітними документами.
Разом із звітом подаються документи в оригіналі, що засвідчують
вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат.
Якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав, то він
повинен протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про
відміну поїздки повернути до каси підприємства зазначені кошти.
Якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно
виплатити додаткові кошти, виплата зазначених коштів має
здійснюватися до закінчення третього банківського дня після
затвердження керівником звіту про використання коштів, наданих на
відрядження.
Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності
документів в оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, а саме:
транспортних квитків або транспортних рахунків та багажних
квитанцій, у тому числі електронних квитків за наявності посадкового
талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, в тому
числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих з готелів або від інших
осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого
працівника, в тому числі бронювання місць у місцях проживання,
страхових полісів тощо.
Витрати, понесені у зв'язку з відрядженням, що не підтверджені
відповідними документами, крім добових витрат, працівникові не
відшкодовуються.
Витрати, понесені у зв'язку з поверненням відрядженим
працівником квитка на поїзд, літак або інший транспортний засіб,
можуть бути відшкодовані з дозволу керівника підприємства лише,
якщо на те були поважні причини, наприклад, рішення про відміну
відрядження, відкликання з відрядження тощо, за наявності
документа, що засвідчує вартість цих витрат.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV зазначено,
що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є
первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських
операцій. Первинні документи повинні бути складені під час
здійснення господарської операції, а якщо це неможливо –
безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування
оброблення даних на підставі первинних документів можуть
складатися зведені облікові документи.
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Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на
паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:
– назву документа (форми);
– дату і місце складання;
– назву підприємства, від імені якого складено документ;
– зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру
господарської операції;
– посади осіб, відповідальних за здійснення господарської
операції і правильність її оформлення;
– особистий підпис.
Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних
документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в
регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного
запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.
Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним
рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.
Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період
реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані,
що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.
Господарські операції повинні бути відображені в облікових
регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.
Відповідно до Порядку складання Звіту про використання коштів,
виданих на відрядження або під звіт, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України 28.09.2015 № 841 зазначено, що звіт
про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт,
подається до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем,
у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує
виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок
податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.
За наявності надміру витрачених коштів така сума повертається
платником податку в касу або зараховується на банківський рахунок
особи, що їх видала, до або при поданні зазначеного звіту.
При цьому, якщо під час службового відрядження платник податку
отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт і
повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього
банківського дня після завершення відрядження. Відрядженій особі –
платнику податку, який застосував платіжні картки для проведення
розрахунків у безготівковій формі, а строк подання платником податку
звіту не перевищив десяти банківських днів, за наявності поважних
причин роботодавець може продовжити такий строк до двадцяти
банківських днів до з’ясування питання в разі виявлення розбіжностей
між відповідними звітними документами.
Якщо платник податку не повертає суми надміру витрачених
коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк до
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закінчення третього або п’ятого, а в окремих випадках десятого чи
двадцятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник
податку завершує відрядження або завершує виконання окремої
цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового
агента платника податку, що надав кошти під звіт, то така сума,
розрахована з урахуванням пункту 164.5 статті 164 розділу IV
Податкового кодексу України, підлягає оподаткуванню податком на
доходи фізичних осіб за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу
після його оподаткування за відповідний місяць. У разі недостатності
суми доходу – за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних
місяців до повної сплати суми такого податку.
Звіт складається платником податку (підзвітною особою), що
отримала такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових
форм або у самозайнятої особи.
Фізична особа, яка отримала такі кошти, заповнює всі графи звіту,
крім: «Звіт перевірено», «Залишок унесений (перевитрата видана) в
сумі за касовим ордером», кореспонденції рахунків бухгалтерського
обліку, розрахунку суми утриманого податку за несвоєчасно повернуті
витрачені кошти на відрядження або під звіт, які заповнюються
особою, яка надала такі кошти. Графу «Звіт затверджено» підписує
керівник (податковий агент)».
Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 зазначено, що
облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними
дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за
претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів
кредитних спілок та за іншими операціями ведеться на рахунку 37
«Розрахунки з різними дебіторами».
За дебетом рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами»
відображається
виникнення
дебіторської
заборгованості,
за
кредитом – її погашення чи списання.
На субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» ведеться
облік розрахунків з підзвітними особами. Сальдо субрахунку може
бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються
розгорнуто: дебетове сальдо – в складі оборотних активів, кредитове
сальдо – в складі зобов’язань балансу підприємства.
Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами
заборгованості, термінами її виникнення й погашення.
Предметом судово-економічної експертизи розрахунків з
підзвітними особами є відображені в документах господарські
операції, пов’язані з направленням працівників підприємств, установ,
організацій у службові відрядження та розрахунки з ними.
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Об’єктами
дослідження
судово-економічної
експертизи
розрахунків з підзвітними особами є документи бухгалтерського,
податкового обліку і звітності, а саме:
а) первинні і зведені документи (накладні; податкові накладні;
акти прийому-передачі; касові ордери; платіжні доручення; чеки;
квитанції; платіжні відомості);
б) облікові регістри (головні книги; касові книги; журнали-ордери;
відомості аналітичного обліку);
в) бухгалтерська, фінансова, податкова і статистична звітність;
г) акти ревізій, документальних перевірок діяльності підприємств;
д) протоколи допитів, свідчення обвинувачених і свідків;
е) висновки експертів інших спеціальностей;
є) протоколи виїмок і ін.
На дослідження експерта можуть бути поставлені наступні
питання:
1. Чи обґрунтовано відшкодовано співробітнику (найменування
підприємства, установи, організації, прізвище, ім’я, по-батькові
працівника) за періоди (зазначається період часу) витрати на
відрядження в сумі (зазначається сума грошових коштів)?
2. Чи підтверджується документально нарахування витрат на
відрядження (найменування підприємства, установи, організації,
прізвище, ім’я, по-батькові працівника) за періоди (зазначається
період часу) в сумі (зазначається сума грошових коштів)?
3. Чи підтверджується документально перерахування сум
витрат на відрядження (найменування підприємства, установи,
організації, прізвище, ім’я, по-батькові працівника) за періоди
(зазначається період часу) в сумі (зазначається сума грошових
коштів)?
4. На підставі яких документів співробітнику (найменування
підприємства, установи, організації, прізвище, ім’я, по-батькові
працівника) нараховано та перераховано виплат на відрядження за
період (зазначається період часу)?
Перелік посилань
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010, № 2755.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон
України № 996-XIV від 16.07.1999.
3. Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку, затв. наказом Мінфіну України від 24.05.1995,
№ 88, зареєстр. в Мінюсті України 05.06.1995 за № 168/704 (із змінами та
доп.).
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов'язань, затв. наказом Мінфіну України від
30.11.1999. № 291.
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5. Інструкція про службові відрядження в межах України та за
кордон, затв. наказом від 13.03.1998 № 59.
6. Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на
відрядження або під звіт, затв. наказом Мінфіну України 28.09.2015
№ 841.
7. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та
призначення судових експертиз та експертних досліджень, яка затв.
Мінюсту України від 08.01.1998 № 53/5.
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ,
НАПРАВЛЕННЫМИ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
Ю. В. Коновалов
В статье на основании анализа проблемных вопросов, с которыми
сталкиваются в практической деятельности эксперты, проанализированы
существующие подходы к решению задач при проведении судебной
экспертизы расчетов с подотчетными лицами, приведено теоретическое
обобщение актуальной проблемы, отраженное в разработке теоретических и
методологических основ проведения судебной экспертизы расчетов путем
использования комплексного процессного подхода.
Согласно Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и
за границу, утвержденной приказом от 13.03.1998 № 59, указано, что
служебной командировкой считается поездка работника по распоряжению
руководителя предприятия, учреждения и организации, на определенный
срок в другой населенный пункт для выполнения служебного поручения вне
места его постоянной работы при условии, что служебная командировка
связана с основной деятельностью предприятия.
Подтверждающими
документами,
удостоверяющими
стоимость
понесенных в связи с командировкой расходов, являются расчетные
документы в соответствии с Законом Украины «О применении регистраторов
расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и
Налогового кодекса Украины.
Отдельным
видом
расходов,
не
требующих
специального
документального подтверждения, являются суточные расходы, а именно –
расходы на питание и финансирование других собственных нужд
физического лица, понесенные в связи с такой командировкой.
Направление работника предприятия в командировку осуществляется
руководителем этого предприятия или его заместителем и оформляется
приказом с указанием: пункта назначения, наименования предприятия, куда
командирован работник, срока и цели командировки. Сумма суточных также
определяется согласно приказу о командировке.
В соответствии с Порядком составления Отчета об использовании
средств, выданных на командировку или под отчет, утвержденного приказом
Минфина Украины 28.09.2015 №841 указано, что отчет подается до
окончания пятого банковского дня, следующего за днем, в котором
плательщик налога завершает такую командировку .
Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета
активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и

191

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63
организаций, утвержденной приказом Минфина Украины от 30.11.1999 № 291
указано, что учет расчетов с подотчетными лицами ведется на счете 372
«Расчеты с подотчетными лицами». Сальдо субсчета может быть как
дебетовым, так и кредитовым. Такие показатели отражаются развернуто:
дебетовое сальдо – в составе оборотных активов, кредитное сальдо – в
составе обязательств баланса предприятия. Аналитический учет ведется по
каждому дебитору, по видам задолженности, срокам ее возникновения и
погашения.
Предметом
судебно-экономической
экспертизы
расчетов
с
подотчетными лицами являются отраженные в документах хозяйственные
операции, связанные с направлением работников в служебные
командировки и расчеты с ними.
Объектами исследования являются документы бухгалтерского,
налогового учета и отчетности.
На исследование эксперту могут быть поставлены следующие вопросы:
1. обоснованно возмещено сотруднику (наименование предприятия,
учреждения, организации, фамилия, имя, отчество работника) за периоды
(указывается период времени) расходы в сумме (указывается сумма
денежных средств)?
2. подтверждается документально начисления расходов (наименование
предприятия, учреждения, организации, фамилия, имя, отчество работника)
за периоды (указывается период времени) в сумме (указывается сумма
денежных средств)?
Особенности проведения судебно-экономических исследований по
вопросам, связанным с расчетами с подотчетными лицами нуждаются в
уделении внимания вопросам, связанным с документальным оформлением
таких расчетов.
INVESTIGATING OF CALCULATIONS WITH ACCOUNTABLE PERSONS
WHO ARE DIRECTED ON OFFICIAL BUSINESS TRIP
Yu. Konovalov
In the article on the basis of analysis of problem issues encountered in
practical activities by experts is analyzed existing approaches to solving problems
during the forensic examination of settlements with accountable persons, the
theoretical generalization of the actual problem, reflected in the development of
theoretical and methodological foundations of forensic examination of settlements
by using integrated process approach.
According to the Instruction on official business trips within Ukraine and
abroad, approved by the Order of March 13, 1998, No. 59, it is indicated that the
official trip is the trip of an employee on the instructions of the head of an
enterprise, institution and organization, for a certain term, to another settlement for
the performance of an official order outside the place of his/her permanent work,
provided that the business trip is related to the main activities of the enterprise.
Confirming documents certifying the costs incurred in connection with
business trip expenses are settlement documents in accordance with the Law of
Ukraine «On the use of registrars of settlement transactions in the sphere of trade,
public catering and services» and the Tax Code of Ukraine.
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A separate type of expenditure, which does not require special documentary
confirmation, is the daily expenses, namely, the cost of food and the financing of
other personal needs of an individual, incurred in connection with such business
trips.
The direction of the employee of the business on business trip is carried out
by the head of this enterprise or his deputy and issued by an order indicating: the
destination, the name of the enterprise, where the posted employee, the term and
purpose of business trip. The amount of daily allowance is also determined
according to the business trip order.
In accordance with the Procedure for drawing up a report on the use of funds
issued for a business trip or for a report approved by the order of the Ministry of
Finance of Ukraine on September 28, 2018 No. 841, it is indicated that the report
is submitted before the end of the fifth banking day following the day in which the
taxpayer completes such a business trip.
In accordance with the Instruction on the application of the Account of
Accounts of Assets, Capital, Commitments and Business Operations of
Enterprises and Organizations, approved by the Order of the Ministry of Finance
of Ukraine dated November 30, 1999 No. 291, it is indicated that the accounting of
accounts with accountable persons is conducted on the account 372 «Payments
with accountable persons» the balance of the subaccount can be both debit and
credit. Such indicators are expanded: the debit balance – in the composition of
current assets, the credit balance – in the balance of the enterprise liabilities.
Analytical accounting is conducted for each debtor, by types of debt, terms of its
origin and repayment.
The subject of forensic economic appraisal of settlements with accountable
persons is reflected in the documents of economic transactions related to the
sending of employees in business trips and settlements with them.
Objects of research are documents of accounting, tax accounting and
reporting.
The following questions can be raised on the expert’s research:
1. Is the employee’s travel expenses (indicated by the amount of money) for
the period (the time period is indicated) justified to the employee (name of the
enterprise, institution, organization, surname, name, and patronymic of the
employee)?
2. Is the documentary evidence of the expense of travel (name of the
enterprise, institution, organization, surname, name, patronymic of the employee)
for the periods (time period is indicated) in the amount (indicated by the amount of
cash)?
The specifics of conducting forensic studies on issues related to settlements
with accountable persons need to pay attention to issues related to the
documenting such calculations.
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ТОВАРОЗНАВЧА
ЕКСПЕРТИЗА
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завідувач сектору
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завідувач відділу

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ПРАКТИКИ З РОЗРАХУНКУ
ВАРТОСТІ ПРИДАТНИХ ДО ПОДАЛЬШОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
СКЛАДОВИХ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
У статті узагальнено результати експертної практики з
використання базових алгоритмів при вирішенні питання щодо визначення
вартості придатних до подальшої експлуатації складових різних
модифікацій однієї моделі КТЗ, а також спеціальних та спеціалізованих КТЗ
з врахуванням положень чинної методики.
Ключові
слова:
утилізаційна
вартість,
ринкова
вартість
пошкодженого КТЗ.

Прийняті скорочення
АБС – антиблокувальна система;
ГБО – газобалонне обладнання;
ДВЗ – двигун внутрішнього згоряння;
ДТП – дорожньо-транспортна подія;
КПП – коробка переміни передач;
КТЗ – колісний транспортний засіб;
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НДР – науково-дослідна робота;
ЦПГ – циліндро-поршнева група
На даний час в Київському НДІСЕ завершується виконання
науково-дослідної роботи з розробки методичних рекомендацій з
оцінки аварійно пошкоджених або розукомплектованих КТЗ.
Під час виконання зазначеної НДР експертами вироблено
загальний механізм з оцінки такого класу КТЗ та сформовано два
основних алгоритми, а саме:
– алгоритм типу «А» застосовується у випадках, коли
відновлення автомобіля із дотриманням технологічних вимог заводувиробника та використанням нових оригінальних складових із
послідуючим коригуванням на величину фізичного зносу (за потреби)
є доцільним, тобто коли Свр < С > Сврз. Застосування вказаного
алгоритму забезпечує при мінімальних витратах праці експерта
достатньо точний результат, в той же час використання даного
алгоритму не завжди є доцільним, а в переважній більшості і не
можливе за обставин, а саме в тих випадках коли Сврз > С;
– в такому випадку, коли Сврз > С застосовується більш
складний алгоритм типу «Б», що базується на ключових положеннях
визначення утилізаційної вартості автомобіля, як сукупної вартості
придатних до подальшої експлуатації складових, вартості
металобрухту, який утвориться в процесі утилізації та врахування
вартості робіт з розбирання, дефектування.
Так при використанні алгоритму типу «А» використовується
загальна формула з визначення ринкової вартості КТЗ, а саме:

Д 
Г

C  Сд  K  1  к  з   Сдод
 100 100 

(1)

де C – ринкова вартість КТЗ у комплектному та технічно
справному стані, грн.;
Сд – довідкова вартість КТЗ, технічно справного та комплектного,
який перебував у вжитку на території України згідно довідкової
літератури, грн.;
К – коефіцієнт ринку регіону;
Гк – коефіцієнт коригування ринкової вартості КТЗ за величиною
пробігу, %;
Дз – процент додаткового збільшення (зменшення) ринкової
вартості КТЗ, що залежить від умов його догляду, зберігання,
використання тощо, %;
Сдод – додаткове збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ
виходячи з його комплектності, укомплектованості, пошкоджень,
відновлення і оновлення складників, грн.
В свою чергу Сдод визначається за наступною формулою:
(2)
Сдод  Cв1  Cв 2  С врз  ВТВ
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де Сдод – додаткове збільшення (зменшення) ринкової вартості
КТЗ виходячи з його комплектності, укомплектованості, пошкоджень,
відновлення і оновлення складників, грн.;
Св1 – величина збільшення вартості КТЗ у разі оновлення його
складників, грн.;
Св2 – величина коригування вартості КТЗ залежно від його
комплектності, грн.;
Сврз – вартість відновлювального ремонту КТЗ із врахуванням
фізичного зносу замінюваних складових, грн.;
ВТВ – втрата товарної вартості, грн.
Тобто з врахуванням наведеного вище можливо стверджувати,
що вартість автомобіля у пошкодженому стані, відповідно до чинної
Методики [3] визначається за формулою (1), розкритої за допомогою
формули (2), яка фактично враховує витрати на відновлення
досліджуваного автомобіля із врахуванням коефіцієнту фізичного
зносу замінюваних складових:

Г
Д 

C '  С Д  K  1  к  з   Cв1  Cв 2  Сврз  ВТВ 
 100 100 

(3)

де C' – ринкова вартість КТЗ у пошкодженому стані, грн.;
Сд – довідкова вартість КТЗ, технічно справного та комплектного,
який перебував у вжитку на території України згідно довідкової
літератури, грн.;
К – коефіцієнт ринку регіону;
Гк – коефіцієнт коригування ринкової вартості КТЗ за величиною
пробігу, %;
Дз – процент додаткового збільшення (зменшення) ринкової
вартості КТЗ, що залежить від умов його догляду, зберігання,
використання тощо, %;
Св1 – величина збільшення вартості КТЗ у разі оновлення його
складників, грн.;
Св2 – величина коригування вартості КТЗ залежно від його
комплектності, встановленого додаткового обладнання, грн.;
Сврз – вартість відновлювального ремонту КТЗ із врахуванням
фізичного зносу замінюваних складових, грн.;
ВТВ – втрата товарної вартості, грн.
З експертної практики відомо, що в переважній більшості випадків
значення величини (Св1) не визначається через відсутність
достовірних
даних
щодо
вартості
оновлення
складових
досліджуваного автомобіля і тому, як правило при подальших
розрахунках приймається рівним нулю.
А коригування за величиною (Св2) має незначний вплив та
використовується лише за наявності передбачених Методикою
обставин. Звісно номенклатура додаткового обладнання, яке може бути
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встановлено на КТЗ є достатньо великою, однак в переважній більшості
випадків вона зводиться до кількох позицій таких наприклад, як ГБО та
аудіопідготовка. При цьому варто зауважити, що чинною Методикою
визначено граничний строк ефективного використання додаткового
обладнання незалежно від його найменування та призначення, що в
свою чергу накладає значні обмеження на величину (Св2).
Зрозуміло, що в такому випадку, ключове значення при
використанні алгоритму типу «А» набуває складова величини (Сдод), а
точніше сума (Сврз + ВТВ), яка входить до складу додаткового
збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ.
Таким чином превалюючою величиною, яка фактично формує
значення величини (Сдод) буде вартість відновлювального ремонту з
врахуванням зносу замінюваних складових (Сврз). При цьому варто
відзначити, що аналізуючи реальні розрахунки за алгоритмом типу
«А» встановлено, що їх переважна більшість не містить величини
ВТВ, оскільки її розрахунок не проводився за фактичним технічним
станом КТЗ або ж за строком експлуатації.
В загальному випадку вартість відновлювального ремонту (Сврз) з
урахуванням значення коефіцієнта фізичного зносу КТЗ, визначає
витрати на приведення пошкодженого чи розукомплектованого КТЗ
(його складових) в належний, як на момент перед пошкодженням або
розукомплектуванням, технічний стан, шляхом ремонтних дій із
застосуванням рівноцінних по фізичному зносу КТЗ (його складових)
замінних деталей та визначається за формулою:

Сврз  Ср  См  Сс  1 Ез   Сш  1 Еш   САКБ  1 ЕАКБ   Cсрв  Cкр (4)
де Сврз – вартість відновлювального ремонту з урахуванням
значення коефіцієнта фізичного зносу КТЗ, грн.;
Ср – вартість ремонтно-відновлювальних робіт, грн.;
См – вартість необхідних для ремонту матеріалів, грн.;
Сс – вартість складових, що підлягають заміні під час ремонту, грн.;
Сш – вартість шин, які потребують заміни вснаслідок пошкодження
при ДТП, грн.;
САКБ – вартість акумуляторної батареї, грн.;
Ссрв – вартість складових разового використання, грн.;
Скр – вартість кріпильних складових, грн.
Ез – коефіцієнт фізичного зносу КТЗ;
Еш – коефіцієнт фізичного зносу шин;
ЕАКБ – коефіцієнт фізичного зносу акумуляторної батареї.
Наведена формула не зважаючи на свою начебто громіздкість не
вимагає значних витрат часу у експерта середньої кваліфіікації і
потребує лише більшої деталізації та відповідного опрацювання
калькуляції відновлювального ремонту.
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В свою чергу коефіцієнт фізичного зносу (Ез) розраховується за
формулою:

Ез  1 

С
Цн

(5)

де Ез – коефіцієнт фізичного зносу КТЗ;
С – ринкова вартість КТЗ, грн.;
Цн – ціна нового КТЗ в Україні або в провідних країнахекспортерах за інформацією з довідкової літератури.
Стосовно значення коефіцієнту фізичного зносу шин слід
зауважити, що він визначається за даними таблиці 3.4 додатку 3 [3] із
врахуванням результатів натурних обмірів залишкової висоти
малюнку протектора.
Значення коефіцієнту фізичного зносу АКБ розраховується за
наступною формулою:

Е АКБ 

Тф
Т ст

(6)

де ЕАКБ – коефіцієнт фізичного зносу акумуляторної батареї;
Тф – фактичний строк експлуатації акумуляторної батареї, років;
Тст – середньостатистичний строк експлуатації акумуляторної
батареї до її заміни, років.
Експертною практикою встановлено, що у випадку коли в
розпорядженні експерта відсутні достовірні дані, що необхідні для
розрахунку значень (Еш) та (ЕАКБ) для складових цих груп
застосовується загальне значення коефіцієнту фізичного зносу (Ез).
В процесі виконання судових експертиз та експертних досліджень
фахівцями КНДІСЕ було складено фотографії робочого часу по
кожному розрахунку. В результаті встановлено, що витрати часу при
використанні зазначеної формули збільшуються в середньому на
0,2 год. або 12 хв., що в цілому не може бути визнано
трудозатратним.
При використанні алгоритму типу «Б» варто виходити із
припущення, що об'єкт дослідження фактично не є КТЗ, а є
сукупністю технічно справних та пошкоджених складових, які мають
фіксовані (сталі) кінематичні, електричні, гідравлічні та пневмвтичні
зв'язки та об'єднані в єдину конструкцію, яка в свою чергу в
представленому на дослідження стані не може використовуватися за
прямим призначенням, тобто як працездатний КТЗ.
Враховуючи викладене вище при визначенні вартості сукупності
придатних до подальшої експлуатації складових (аварійно
пошкодженого КТЗ) із врахуванням викладених вище обмежень
доречно скористатися методом, який враховує питому частку
зазначених складових в автомобілі. Також слід відмітити, що
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відповідно до проведених вище розрахунків встановлено економічну
недоцільність відновлення досліджуваного КТЗ.
Враховуючи викладену вище обставину, вартість придатних до
подальшої експлуатації складових визначається за наступною
формулою:

 К

Cзал   С  пр  С рд   0,93  C мб
 100


(7)

де Сзал – вартість придатних до подальшої експлуатації складових,
грн.;
С – ринкова вартість неушкодженого комплектного та
укомплектованого КТЗ, грн.;
Кпр – питома частка придатних до подальшої експлуатації
складових автомобіля, %;
Срд – вартість робіт із розбирання та дефектування, грн.;
0,93 – врахування знижки на торг на рівні 7% (відповідає
опосередкованому значенню, яке застосовується при оцінці КТЗ);
Смб – вартість металобрухту, який утвориться під час утилізації
досліджуваного КТЗ, грн.
Вартість робіт із розбирання та дефектування визначається, за
наступною формулою:
(8)
C рд  С р  Сдеф
де Срд – вартість робіт із розбирання та дефектування, грн.;
Ср – вартість робіт з розбирання аварійного ТЗ, відповідно до п.
8.5.4 [3] складає 30 % від нормативу трудовитрат на розбираннязбирання складової та визначається, як добуток вартості 1 нормогодини та відповідного нормативу трудовитрат, грн.
Сдеф – вартість робіт із дефектування складової, визначається як
добуток 1 нормо-години на норматив трудовитрат, грн.
Вага металобрухту, що утвориться при утилізації досліджуваного
КТЗ може бути визначений як апроксимована величина із
врахуванням викладеного та за наступною формулою:

C мб  М 

К пч  К зб 
 1 
  Cтб
100  100 

(9)

де Смб – вартість металобрухту, який утвориться під час утилізації
досліджуваного КТЗ, грн.;
М – повна маса досліджуваного КТЗ, згідно записів в
реєстраційних документах, т;
Кпч – питома частка складових, що підлягають утилізації, %;
Кзб – питома частка засміченості неметалічними компонентами
складових, що підлягають утилізації. Відповідно до накопичених в
процесі виконання НДР даних встановлено, що рівень засміченості
сучасних автомобілі в перебуває в межах 18% – 22% %;
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Ст – вартість 1 т металобрухту, грн.
Стосовно наведених вище формул, які використовуються при
використанні алгоритму типу «Б» деталізовано описано у статтях, які
розміщені у [5], [6]. Тому в межах даної статті автори не будуть
акцентувати увагу на зазначених розрахункових формулах.
Звернемо увагу читачів на найбільш трудомістку частину
розрахункового алгоритму типу «Б», а саме визначення величини Кпр.
Для розрахунку величини Кпр необхідно визначити питому вагу
складових у вартості досліджуваної моделі автомобіля. Для цього
необхідно визначити загальну вартість складових, що входять до
конструкції досліджуваної моделі КТЗ. Вартість зазначених складових
визначається за допомогою спеціалізованого програмного комплексу
AUDATEX/AURORA або ж інших довідкових джерел. Варто звернути
увагу на ту обставину, що при визначенні вартості складових з інших
довідкових джерел необхідно щоб вони відповідали наступним
критеріям:
– цінова інформація наведена з одного джерела інформації
(прайса виробника або спеціалізованого підприємства);
– цінова інформація має бути наведена на одну дату.
Окремо слід вказати на те, що внутрішній ринок України має
велику кількість чинників, які в тій чи іншій мірі впливають на
формування вартості нових запасних частин, тому для нівелювання
впливу таких чинників доречно використовувати цінову інформацію за
деякий період. Під час практичного опрацювання гіпотез, що пов'язані
із
розробкою
алгоритму
типу
«Б»,
експертами
КНДІСЕ
експериментально було обрано часовий проміжок, який при відносно
незначному додатковому збільшенні витрат часу забезпечує
прийнятний рівень достовірності результатів кінцевого розрахунку.
Такий інтервал складає 11-13 місяців (все залежить від наявних в
системі AUDATEX/AURORA) прайсів, при цьому перевага надається
прайсам які наближені до верхньої межі діапазону. Кількість прайсів,
які будуть використані під час формування цінового масиву в
загальному випадку має бути не менше 3 (в окремих випадках, таких
наприклад, як розрахунок для нової моделі КТЗ, що тільки з'явилася
на ринку можливе використання і меншого числа прайсів), а бажано
5. Більша кількість опрацьованих прайсів може бути опрацьована але
при значному збільшенні роботи фактично не забезпечує значного
підвищення достовірності кінцевого результату. Під час практичного
опрацювання прайсів по окремим типам та моделям КТЗ розрахунки
проводились із використанням до 12 прайсів, при цьому загальне
відхилення отриманих результатів від результатів опрацювання 5
прайсів не первищувало 1,47%.
І ось тут починається найскладніша частина розрахунку за
алгоритмом типу «Б», необхідно фактично в ручному режимі
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«витягнути» всі ціни на складові, а також здійснити їх перерозподіл на
групи та підгрупи. Фактично за результатами обробки даних
фотографій робочого часу по кожному розрахунку, встановлено, що у
випадку відсутності даних про питомі частки витрати часу залежно від
типу та моделі КТЗ доходять до 53 год. Практика показує, що
найбільш витратним є визначення питомих часток в конструкції
автомобілів преміум класу.
Під час збору цінової інформації для виконання НДР, експертами
було виявлено деякі закономірності, використовуючи які можливо
значно полегшити підготовчий етап виконання розрахунку.
Одна із виявлених закономірностей буде описана на прикладі
моторолерів Yamaha X-Max.
Для прикладу обрано наступні модифікації скутера Yamaha X-Max:
– Yamaha X-Max 125R, робочий об'єм ДВЗ – 125 см3, код в
системі Audatex [49 66 02];
– Yamaha X-Max 125R ABS, обладнаний АБС, робочий об'єм
ДВЗ – 125 см3, код в системі Audatex [49 66 03];
– Yamaha X-Max 125R Momo, робочий об'єм ДВЗ – 125 см3,
видозмінене у порівнянні базовим типом [49 66 02] облицювання, код
в системі Audatex [49 66 07];
– Yamaha X-Max 250R, робочий об'єм ДВЗ – 250 см3, код в
системі Audatex [49 66 10];
– Yamaha X-Max 250R ABS, обладнаний АБС, робочий об'єм
ДВЗ – 250 см3, код в системі Audatex [49 66 11]
Як зазначалось вище, з метою підвищення достовірності
розрахунку та нівелювання впливу ситуаційних змін ринку на
формування ціни запасних частин, що входять до конструкції
досліджуваної моделі скутера, проаналізовано ціни за період 4 роки
за даними прайс-листів: UKR0914 (вересень 2014 року), UKR090915
(вересень 2015 року), UKR260916 (вересень 2016 року), UKR050917
(вересень 2017 року). Для остаточних розрахунків приймаються
відповідні середні арифметичні значення по кожній системі (див.
стовпчики 11, 12 таблиць М1.1 – М1.5). Для забезпечення наочності,
зазначені зазначені вище результати зведені до таблиці М1.6.
У підсумку виявлено, що на величину питомої ваги складових у
вартості конструкції досліджених модифікацій скутера Yamaha X-Max
[49 66] має більший вплив не розбіжності в облицюваннях або ж , що
видається більш очевидним на перший погляд – робочий об'єм ДВЗ,
а наявність АБС (див. стовпчики 9-12 таблиці М1.6.). Відповідно до
положень п.7.22 [3] агрегат АБС до подальшої експлуатації в якості
запасної частини не може бути використаний та відноситься до групи
«0» – непридатних до подальшого використання складових.
Так, провівши порівняння між модифікаціями [49 66 02] та
[49 66 03], які фактично відрізняються тільки наявністю у останньої
201
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АБС, виявлено зростання неприданих складових на 9,10% = 20,80% –
11,70% у модифікації з АБС, подібна ситуація наявна і у модифікацій
[49 66 10] та [49 66 11] 7,9 % = 19,50% – 11,60 %.
В цілому ж розбіжність між сумарними значеннями питомих
часток придатних та непридатних для подальшого використання
складових для модифікацій скутера без АБС але з різними ДВЗ на
прикладі [49 66 02] (див. стовпчики 3, 4 таблиці М1.6.) та [49 66 10]
(див. стовпчики 7, 8 таблиці М1.6.) є мінімальною, так для придатних
для подальшої експлуатації складових вона становить: [88,40% –
88,30%] = 0,10%;
Подібна ситуація зберігається і для модифікацій з різним
облицюванням але однаковим ДВЗ – [49 66 02] та [49 66 07] (див.
стовпчики 3-6 таблиці М1.6.), розбіжність в частці придатних
складових становить лише 0,40% = 88,70% – 88,30%.
Для модифікацій скутера, обладнаних АБС ситуація подібна,
викладеному вище, однак робочий об'єм ДВЗ має більш відчутний
вплив на розподіл питомої ваги по системам (див. стовпчики 9-12
таблиці М1.6.) і складає для придатних для подальшої експлуатації
складових 1,30% = 79,20% – 80,50%.
Слід зауважити, що в цілому опосередковане зростання питомої
ваги гальмової системи (група 2700), до складу якої входить АБС
(див. стовпчики 3, 4; 9, 10 таблиці М1.6.) складає: 9,16% = (2,01% +
10,59%)-(2,30% + 1,14%) у порівнянні із системою без АБС
(підсистеми 2710 та 2720 не враховуються, оскільки до них включені
ідентичні для обох модифікацій складові). Провівши аналіз довідкової
літератури [7], яка містить цінову інформацію про вартість нових
зразків мототехніки встановлено, що вказана величина, фактично,
співставна із різницею в цінах нових скутерів базової комплектації
залежно від встановлених додаткових опцій.
За даними [7] (стор. 209) модифікація з робочим об'ємом ДВЗ 125
см3 та без АБС коштує 4295 EUR, а модифікація з таким же ДВЗ та
обладнана АБС – 4695 EUR, тобто модифікація з АБС на 9,31%
дорожче від базової модифікації. Подібна картина спостерігається і
для модифікацій, обладнаних двигуном з робочим об'ємом 250 см3 За
даними [5] (стор. 210) модифікація без АБС коштує 4795 EUR, а
модифікація з АБС – 4995 EUR, тобто модифікація з АБС на 4,17%
дорожче від базової модифікації.
Таким чином в цілому при практичному застосуванні можливо
використовувати дані щодо питомих часток систем, вузлів та
агрегатів для базової моделі скутера та у випадку проведення
розрахунків для модифікацій, які мають додаткові опції, такі, як АБС –
провести коригування з врахуванням даних, наведених в довідкових
джерелах інформації, які наведені в додатку 8 до [3] або інших.
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0,45%
0,00%
0,00%
2,76%
0,00%
0,28%
2,62%
0,00%
0,53%
0,00%
0,03%
0,14%
0,00%
0,00%
0,30%

1050 2,87%

1060
1100
1111
1120
1160
1200
1300
1310
1320
1350
1360
2000
2120
2138

0,16%
3,00%
0,00%
2,28%
0,54%
0,73%
0,13%
0,08%
1,57%
1,15%
0,17%
7,22%
0,96%
2,03%

0,00%
0,24%
0,19%
0,11%

0,89%
0,48%
0,69%
1,30%

1010
1020
1030
1040

0
4
0,05%

2

1
Двигун без навісного
обладнання
Підвіска двигуна
ЦПГ
Блок циліндрів
Колінчастий вал
Газорозподільний
механізм
Система змащення
Система живлення
Паливні трубопроводи
Паливний бак
Повітряний фільтр
Система випуску газів
Система охолодження
Трубопроводи
Радіатор
Водяний насос
Термостат
Рама
Зчеплення дискове
КПП

1
3

UKR0914

1000 6,83%

Код
групи

Найменування
системи

0,38%
2,68%
0,00%
2,38%
0,56%
0,76%
0,14%
0,08%
1,63%
1,55%
0,18%
7,49%
0,89%
2,03%

3,11%

0,92%
0,54%
1,22%
0,99%

4,80%

0,00%
0,00%
2,86%
0,00%
0,29%
1,92%
0,00%
0,55%
0,00%
0,03%
0,21%
0,00%
0,00%
0,31%

0,47%

0,00%
0,25%
0,19%
0,10%

0,05%

0,38%
2,53%
0,00%
2,37%
0,88%
0,71%
0,14%
0,07%
1,85%
1,55%
0,24%
7,47%
0,88%
2,12%

3,40%

0,49%
0,52%
1,22%
1,21%

4,79%

0,00%
0,00%
1,99%
0,00%
0,30%
1,92%
0,00%
0,54%
0,00%
0,03%
0,21%
0,00%
0,00%
0,30%

0,47%

0,00%
0,25%
0,19%
0,11%

0,06%

ТИП 02
UKR090915
UKR260916
Повторне використання
1
0
5
6
7
8

0,38%
2,56%
0,00%
2,40%
0,89%
0,72%
0,14%
0,07%
1,87%
1,56%
0,24%
7,54%
0,89%
2,14%

3,39%

0,49%
0,53%
1,23%
0,89%

4,84%

1
9

0,00%
0,00%
2,01%
0,00%
0,32%
1,94%
0,00%
0,54%
0,00%
0,03%
0,21%
0,00%
0,00%
0,29%

0,47%

0,00%
0,25%
0,19%
0,11%

0,06%

0
10

UKR050917

0,33%
2,69%
0,00%
2,36%
0,72%
0,73%
0,14%
0,08%
1,73%
1,45%
0,21%
7,43%
0,91%
2,08%

3,19%

0,70%
0,52%
1,09%
1,10%

5,32%

11

ТАК

0,00%
0,00%
2,41%
0,00%
0,30%
2,10%
0,00%
0,54%
0,00%
0,03%
0,19%
0,00%
0,00%
0,30%

0,47%

0,00%
0,25%
0,19%
0,11%

0,06%

12

НІ

Таблиця М1.1.
Питома частка складових на прикладі скутера Yamaha X-Max 125R [49 66 02]
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204
2
2514
2600
2700
2710
2720
3200
3300
3320
3400
3500
4000

3
1,88%
2,39%
1,81%
1,45%
1,36%
11,60%
1,07%
1,56%
1,21%
7,27%
21,03%
87,43%

4
0,00%
0,28%
1,11%
0,26%
0,13%
0,24%
0,17%
0,00%
0,00%
0,00%
2,64%
12,53%

5
2,29%
2,48%
2,46%
1,91%
1,93%
11,86%
1,11%
1,62%
1,26%
7,52%
19,59%
88,13%

6
0,00%
0,29%
1,15%
0,27%
0,14%
0,25%
0,17%
0,00%
0,00%
0,00%
2,33%
11,83%

7
2,28%
2,54%
2,45%
1,91%
1,92%
11,32%
1,39%
2,22%
0,91%
7,57%
19,71%
88,80%

8
0,00%
0,55%
1,14%
0,27%
0,14%
0,25%
0,17%
0,00%
0,00%
0,00%
2,32%
11,21%

Продовження табл М1.1.
9
10
11
12
2,28% 0,00% 2,18% 0,00%
2,57% 0,55% 2,50% 0,42%
2,47% 1,15% 2,30% 1,14%
1,93% 0,27% 1,80% 0,27%
1,57% 0,14% 1,70% 0,14%
11,50% 0,25% 11,57% 0,25%
1,20% 0,17% 1,19% 0,17%
2,24% 0,00% 1,91% 0,00%
0,92% 0,00% 1,08% 0,00%
7,64% 0,00% 7,50% 0,00%
19,97% 2,21% 20,08% 2,38%
88,83% 11,16% 88,35% 11,72%

1
Двигун
без
навісного
обладнання
Підвіска двигуна
ЦПГ
Блок циліндрів
Колінчастий вал
Газорозподільний механізм

Найменування системи

0
10

11

ТАК

12

НІ

0,00%
0,21%
0,16%
0,10%
0,39%

0,79%
0,46%
1,05%
0,86%
2,68%

0,00%
0,22%
0,17%
0,09%
0,40%

0,43%
0,47%
1,09%
1,08%
3,03%

0,00%
0,22%
0,17%
0,10%
0,42%

0,44%
0,47%
1,10%
0,79%
3,02%

0,00%
0,23%
0,17%
0,10%
0,42%

0,61%
0,45%
0,96%
0,96%
2,80%

0,00%
0,22%
0,17%
0,10%
0,41%

0,76%
0,41%
0,59%
1,11%
2,45%

1
9

1010
1020
1030
1040
1050

0
8

UKR050917

5,83% 0,04% 4,13% 0,04% 4,27% 0,05% 4,31% 0,05% 4,64% 0,05%

1
7

ТИП 03
UKR260916

1000

UKR0914
UKR090915
Код групи
Повторне використання
1
0
1
0
2
3
4
5
6

Таблиця М1.2.
Питома частка складових на прикладі скутера Yamaha X-Max 125R ABS [49 66 03]

1
Колеса задні
Рульове керування без ГП
Гальмова система
Гальма передні
Гальма задні
Зовнішні елементи кузова
Внутрішні елементи кузова
Сидіння
Засклення
Арматура та приладдя кузова
Електросистема
РАЗОМ
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1
Система змащення
Система живлення
Паливні трубопроводи
Паливний бак
Повітряний фільтр
Система випуску газів
Система охолодження
Трубопроводи
Радіатор
Водяний насос
Термостат
Рама
Зчеплення дискове
КПП
Колеса передні
Колеса задні
Рульове керування без ГП
Гальмова система
Гальма передні
Гальма задні
Зовнішні елементи кузова
Внутрішні елементи кузова
Сидіння
Засклення
Арматура та приладдя
кузова
Електросистема
РАЗОМ
6,64% 0,00% 6,92%
17,54% 3,41% 16,82%
77,22% 22,76% 77,46%

4000

5
0,33%
2,31%
0,00%
2,05%
0,49%
0,66%
0,12%
0,07%
1,40%
1,34%
0,15%
6,45%
0,77%
1,75%
1,61%
1,94%
2,14%
2,12%
2,15%
2,26%
10,21%
0,96%
1,39%
1,08%

3500

4
0,00%
0,00%
2,36%
0,00%
0,24%
2,23%
0,00%
0,45%
0,00%
0,02%
0,12%
0,00%
0,00%
0,25%
0,00%
0,00%
0,24%
11,80%
0,22%
0,17%
0,21%
0,14%
0,00%
0,00%

3
0,13%
2,56%
0,00%
1,95%
0,47%
0,63%
0,11%
0,07%
1,34%
0,98%
0,15%
6,17%
0,82%
1,73%
1,77%
1,86%
2,04%
1,55%
1,63%
2,73%
9,91%
0,92%
1,33%
1,04%

2
1060
1100
1111
1120
1160
1200
1300
1310
1320
1350
1360
2000
2120
2138
2513
2514
2600
2700
2710
2720
3200
3300
3320
3400
2,96%
22,55%

0,00%

6
0,00%
0,00%
2,47%
0,00%
0,25%
1,66%
0,00%
0,47%
0,00%
0,02%
0,18%
0,00%
0,00%
0,26%
0,00%
0,00%
0,25%
12,33%
0,23%
0,18%
0,22%
0,15%
0,00%
0,00%

8
0,00%
0,00%
1,77%
0,00%
0,26%
1,71%
0,00%
0,48%
0,00%
0,02%
0,19%
0,00%
0,00%
0,27%
0,00%
0,00%
0,49%
9,07%
0,24%
0,18%
0,22%
0,15%
0,00%
0,00%

9
0,34%
2,28%
0,00%
2,13%
0,79%
0,64%
0,12%
0,06%
1,67%
1,39%
0,22%
6,72%
0,79%
1,91%
1,67%
1,98%
2,29%
2,20%
2,24%
2,35%
10,18%
1,07%
1,99%
0,82%

10
0,00%
0,00%
1,79%
0,00%
0,29%
1,73%
0,00%
0,48%
0,00%
0,02%
0,19%
0,00%
0,00%
0,26%
0,00%
0,00%
0,49%
9,16%
0,24%
0,19%
0,22%
0,15%
0,00%
0,00%

11
0,29%
2,35%
0,00%
2,06%
0,64%
0,64%
0,12%
0,07%
1,52%
1,27%
0,19%
6,50%
0,79%
1,82%
1,68%
1,94%
2,19%
2,01%
2,06%
2,42%
10,10%
1,05%
1,67%
0,94%

12
0,00%
0,00%
2,10%
0,00%
0,26%
1,83%
0,00%
0,47%
0,00%
0,02%
0,17%
0,00%
0,00%
0,26%
0,00%
0,00%
0,37%
10,59%
0,23%
0,18%
0,22%
0,15%
0,00%
0,00%

Продовження табл. М1.2.

17,53% 3,06% 17,74% 2,66% 17,41% 3,02%
80,93% 19,07% 81,14% 18,84% 79,24% 20,82%

7,38% 0,00% 7,42% 0,00% 7,09% 0,00%

7
0,34%
2,26%
0,00%
2,11%
0,79%
0,64%
0,12%
0,06%
1,65%
1,38%
0,22%
6,66%
0,79%
1,89%
1,66%
1,98%
2,27%
2,18%
2,21%
2,33%
10,09%
1,23%
1,98%
0,81%
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206
Код
групи
2
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1100
1111
1120
1160
1200
1300
1310
1320
1350
1360
2000
2120
2138
2513
2514

Найменування системи

1
Двигун без навісного обладнання
Підвіска двигуна
ЦПГ
Блок циліндрів
Колінчастий вал
Газорозподільний механізм
Система змащення
Система живлення
Паливні трубопроводи
Паливний бак
Повітряний фільтр
Система випуску газів
Система охолодження
Трубопроводи
Радіатор
Водяний насос
Термостат
Рама
Зчеплення дискове
КПП
Колеса передні
Колеса задні

1
3
6,70%
0,87%
0,47%
0,68%
1,28%
2,81%
0,15%
2,94%
0,00%
2,24%
0,53%
0,72%
0,13%
0,08%
1,54%
1,13%
0,17%
7,08%
0,94%
1,99%
1,69%
1,85%

0
4
0,05%
0,00%
0,14%
0,18%
0,11%
0,44%
0,00%
0,00%
2,71%
0,00%
0,28%
2,57%
0,00%
0,53%
0,00%
0,03%
0,14%
0,00%
0,00%
0,29%
0,00%
0,00%

UKR0914

ТИП 07
UKR090915
UKR260916
Повторне використання
1
0
1
0
5
6
7
8
4,71% 0,05% 4,76% 0,05%
0,90% 0,00% 0,48% 0,00%
0,53% 0,14% 0,52% 0,25%
1,20% 0,19% 1,21% 0,19%
0,97% 0,10% 1,20% 0,11%
3,05% 0,46% 3,38% 0,46%
0,37% 0,00% 0,38% 0,00%
2,63% 0,00% 2,52% 0,00%
0,00% 2,81% 0,00% 1,97%
2,33% 0,00% 2,36% 0,00%
0,55% 0,29% 0,88% 0,30%
0,75% 1,89% 0,71% 1,91%
0,14% 0,00% 0,14% 0,00%
0,08% 0,55% 0,07% 0,55%
1,60% 0,00% 1,84% 0,00%
1,52% 0,03% 1,54% 0,03%
0,17% 0,21% 0,24% 0,21%
7,34% 0,00% 7,42% 0,00%
0,87% 0,00% 0,88% 0,00%
1,99% 0,30% 2,10% 0,30%
1,73% 0,00% 1,75% 0,00%
2,25% 0,00% 2,26% 0,00%
1
9
4,81%
0,49%
0,52%
1,23%
0,88%
3,36%
0,38%
2,54%
0,00%
2,38%
0,88%
0,72%
0,14%
0,07%
1,86%
1,56%
0,24%
7,49%
0,88%
2,12%
1,72%
2,18%

0
10
0,06%
0,00%
0,26%
0,19%
0,11%
0,47%
0,00%
0,00%
1,99%
0,00%
0,32%
1,93%
0,00%
0,55%
0,00%
0,03%
0,21%
0,00%
0,00%
0,29%
0,00%
0,00%

UKR050917
11
5,25%
0,69%
0,51%
1,08%
1,08%
3,15%
0,32%
2,66%
0,00%
2,33%
0,71%
0,73%
0,14%
0,08%
1,71%
1,44%
0,21%
7,33%
0,89%
2,05%
1,72%
2,14%

ТАК

12
0,05%
0,00%
0,20%
0,19%
0,11%
0,46%
0,00%
0,00%
2,37%
0,00%
0,30%
2,08%
0,00%
0,55%
0,00%
0,03%
0,19%
0,00%
0,00%
0,30%
0,00%
0,00%

НІ

Таблиця М1.3.
Питома частка складових на прикладі скутера Yamaha X-Max 125R Momo [49 66 07]

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63

2
2600
2700
2710
2720
3200
3300
3320
3400
3500
4000

3
2,35%
1,78%
1,43%
1,33%
11,43%
1,05%
1,53%
3,40%
7,13%
20,62%
88,04%

4
0,28%
1,22%
0,26%
0,13%
0,40%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
2,05%
11,97%

5
2,43%
2,41%
1,88%
1,89%
11,63%
1,09%
1,59%
3,53%
7,37%
19,21%
88,71%

6
0,29%
1,27%
0,27%
0,14%
0,41%
0,17%
0,00%
0,00%
0,00%
1,72%
11,29%

7
2,53%
2,43%
1,89%
1,91%
11,24%
1,38%
2,20%
1,69%
7,52%
19,58%
89,01%

8
0,54%
1,27%
0,27%
0,14%
0,53%
0,17%
0,00%
0,00%
0,00%
1,73%
10,98%

9
2,55%
2,46%
1,91%
1,56%
11,42%
1,20%
2,22%
1,71%
7,65%
19,86%
88,99%

10
0,55%
1,28%
0,28%
0,14%
0,54%
0,18%
0,00%
0,00%
0,00%
1,60%
10,98%

11
2,47%
2,27%
1,78%
1,67%
11,43%
1,18%
1,89%
2,58%
7,42%
19,82%
88,73%

12
0,42%
1,26%
0,27%
0,14%
0,47%
0,17%
0,00%
0,00%
0,00%
1,78%
11,34%

Продовження табл. М1.3.

1
Двигун
без
навісного
обладнання
Підвіска двигуна
ЦПГ
Блок циліндрів
Колінчастий вал
Газорозподільний механізм
Система змащення

Найменування системи
1
3

0
4

UKR0914

ТИП 10
UKR090915
UKR260916
Повторне використання
1
0
1
0
5
6
7
8

1
9

0
10

UKR050917
11

ТАК

12

НІ

1010
1020
1030
1040
1050
1060

1,06%
0,53%
1,49%
1,51%
3,10%
0,31%

0,00%
0,23%
0,23%
0,07%
0,55%
0,00%

1,06%
0,49%
1,50%
1,52%
3,27%
0,31%

0,00%
0,23%
0,23%
0,07%
0,56%
0,00%

0,70%
0,50%
1,53%
1,55%
3,66%
0,81%

0,00%
0,23%
0,23%
0,06%
0,56%
0,00%

0,70%
0,51%
1,53%
1,55%
3,68%
0,81%

0,00%
0,23%
0,23%
0,06%
0,57%
0,00%

0,88%
0,51%
1,51%
1,53%
3,43%
0,56%

0,00%
0,23%
0,23%
0,07%
0,56%
0,00%

1000 6,18% 0,07% 7,11% 0,07% 7,25% 0,07% 7,28% 0,07% 6,96% 0,07%

2

Код
групи

Таблиця М1.4.
Питома частка складових на прикладі скутера Yamaha X-Max 250R [49 66 10]

1
Рульове керування без ГП
Гальмова система
Гальма передні
Гальма задні
Зовнішні елементи кузова
Внутрішні елементи кузова
Сидіння
Засклення
Арматура та приладдя кузова
Електросистема
РАЗОМ

Розділ 8. Судова товарознавча експертиза

207

1
Система живлення
Паливні трубопроводи
Паливний бак
Повітряний фільтр
Система випуску газів
Система охолодження
Трубопроводи
Радіатор
Водяний насос
Термостат
Рама
Зчеплення дискове
КПП
Колеса передні
Колеса задні
Рульове керування без ГП
Гальмова система
Гальма передні
Гальма задні
Зовнішні елементи кузова
Внутрішні елементи кузова
Сидіння
Засклення
Арматура та приладдя кузова
Електросистема
РАЗОМ

2
1100
1111
1120
1160
1200
1300
1310
1320
1350
1360
2000
2120
2138
2513
2514
2600
2700
2710
2720
3200
3300
3320
3400
3500
4000

3
2,97%
0,00%
2,03%
0,44%
0,47%
0,12%
0,07%
1,40%
1,29%
0,20%
6,44%
1,31%
3,98%
1,54%
1,94%
2,13%
1,62%
1,30%
2,14%
10,34%
0,96%
1,39%
1,08%
7,00%
20,99%
87,33%

4
0,00%
2,30%
0,00%
0,29%
3,63%
0,00%
0,44%
0,00%
0,05%
0,09%
0,00%
0,00%
0,42%
0,00%
0,00%
0,25%
0,99%
0,23%
0,18%
0,22%
0,15%
0,00%
0,00%
0,00%
2,28%
12,67%

5
3,46%
0,00%
2,05%
0,44%
0,47%
0,12%
0,07%
1,41%
1,41%
0,28%
6,46%
1,31%
4,00%
1,53%
1,95%
2,14%
2,12%
1,65%
2,17%
10,24%
0,96%
1,40%
1,09%
6,49%
20,07%
88,55%

6
0,00%
2,31%
0,00%
0,29%
2,61%
0,00%
0,45%
0,00%
0,05%
0,19%
0,00%
0,00%
0,42%
0,00%
0,00%
0,25%
1,00%
0,24%
0,18%
0,22%
0,15%
0,00%
0,00%
0,00%
1,94%
11,46%

7
3,56%
0,00%
2,09%
0,59%
0,50%
0,12%
0,06%
1,63%
1,39%
0,20%
6,58%
1,33%
4,07%
1,55%
1,96%
2,24%
2,16%
1,68%
2,21%
9,97%
1,23%
1,95%
0,80%
7,13%
17,81%
88,81%

8
0,00%
1,67%
0,00%
0,30%
2,66%
0,00%
0,45%
0,00%
0,04%
0,19%
0,00%
0,00%
0,43%
0,00%
0,00%
0,48%
1,01%
0,24%
0,18%
0,22%
0,15%
0,00%
0,00%
0,00%
1,98%
11,15%

9
3,57%
0,00%
2,10%
0,59%
0,50%
0,12%
0,06%
1,64%
1,39%
0,20%
6,60%
1,33%
4,08%
1,55%
1,95%
2,25%
2,17%
1,69%
2,22%
10,07%
1,05%
1,96%
0,80%
7,15%
17,80%
88,90%

10
0,00%
1,67%
0,00%
0,32%
2,67%
0,00%
0,45%
0,00%
0,04%
0,19%
0,00%
0,00%
0,41%
0,00%
0,00%
0,48%
1,01%
0,24%
0,18%
0,22%
0,15%
0,00%
0,00%
0,00%
1,87%
11,06%

11
3,39%
0,00%
2,07%
0,52%
0,49%
0,12%
0,07%
1,52%
1,37%
0,22%
6,52%
1,32%
4,03%
1,54%
1,95%
2,19%
2,02%
1,58%
2,19%
10,16%
1,05%
1,68%
0,94%
6,94%
19,17%
88,43%

12
0,00%
1,99%
0,00%
0,30%
2,89%
0,00%
0,45%
0,00%
0,05%
0,17%
0,00%
0,00%
0,42%
0,00%
0,00%
0,37%
1,00%
0,24%
0,18%
0,22%
0,15%
0,00%
0,00%
0,00%
2,02%
11,61%

Продовження табл. М1.4.
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208

1
Двигун без навісного
обладнання
Підвіска двигуна
ЦПГ
Блок циліндрів
Колінчастий вал
Газорозподільний механізм
Система змащення
Система живлення
Паливні трубопроводи
Паливний бак
Повітряний фільтр
Система випуску газів
Система охолодження
Трубопроводи
Радіатор
Водяний насос
Термостат
Рама
Зчеплення дискове
КПП
Колеса передні
Колеса задні

Найменування системи
1
3

0
4

UKR0914

ТИП 11
UKR090915
UKR260916
Повторне використання
1
0
1
0
5
6
7
8
1
9

0
10

UKR050917
11

ТАК

12

НІ

1010
1020
1030
1040
1050
1060
1100
1111
1120
1160
1200
1300
1310
1320
1350
1360
2000
2120
2138
2513
2514

0,94%
0,47%
1,33%
1,34%
2,75%
0,27%
2,63%
0,00%
1,80%
0,39%
0,42%
0,11%
0,06%
1,24%
1,14%
0,18%
5,71%
1,16%
3,53%
1,64%
1,72%

0,00%
0,20%
0,20%
0,06%
0,38%
0,00%
0,00%
2,04%
0,00%
0,26%
3,22%
0,00%
0,39%
0,00%
0,04%
0,08%
0,00%
0,00%
0,37%
0,00%
0,00%

0,94%
0,44%
1,32%
1,34%
2,89%
0,27%
3,05%
0,00%
1,81%
0,39%
0,42%
0,11%
0,06%
1,24%
1,25%
0,25%
5,70%
1,16%
3,52%
1,43%
1,72%

0,00%
0,20%
0,20%
0,06%
0,38%
0,00%
0,00%
2,04%
0,00%
0,26%
2,30%
0,00%
0,39%
0,00%
0,04%
0,17%
0,00%
0,00%
0,37%
0,00%
0,00%

0,62%
0,45%
1,36%
1,37%
3,25%
0,72%
3,16%
0,00%
1,86%
0,53%
0,44%
0,11%
0,05%
1,45%
1,23%
0,18%
5,84%
1,18%
3,61%
1,46%
1,74%

0,00%
0,21%
0,21%
0,05%
0,39%
0,00%
0,00%
1,48%
0,00%
0,27%
2,36%
0,00%
0,40%
0,00%
0,04%
0,17%
0,00%
0,00%
0,38%
0,00%
0,00%

0,64%
0,46%
1,40%
1,42%
3,36%
0,74%
3,26%
0,00%
1,91%
0,54%
0,46%
0,11%
0,06%
1,50%
1,27%
0,18%
6,03%
1,22%
3,73%
1,50%
1,78%

0,00%
0,21%
0,21%
0,06%
0,40%
0,00%
0,00%
1,53%
0,00%
0,30%
2,44%
0,00%
0,41%
0,00%
0,04%
0,17%
0,00%
0,00%
0,37%
0,00%
0,00%

0,79%
0,46%
1,35%
1,37%
3,06%
0,50%
3,03%
0,00%
1,85%
0,46%
0,44%
0,11%
0,06%
1,36%
1,22%
0,20%
5,82%
1,18%
3,60%
1,51%
1,74%

0,00%
0,21%
0,21%
0,06%
0,39%
0,00%
0,00%
1,77%
0,00%
0,27%
2,58%
0,00%
0,40%
0,00%
0,04%
0,15%
0,00%
0,00%
0,37%
0,00%
0,00%

1000 5,48% 0,06% 6,28% 0,06% 6,44% 0,06% 6,64% 0,06% 6,21% 0,06%

2

Код
групи

Таблиця М1.5.
Питома частка складових на прикладі скутера Yamaha X-Max 250R ABS [49 66 11]
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209

210
2600
2700
2710
2720
3200
3300
3320
3400
3500
4000

1,89%
1,43%
1,51%
1,99%
9,17%
0,85%
1,23%
0,96%
6,03%
18,39%
77,76%

0,23%
10,92%
0,21%
0,16%
0,19%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
3,08%
22,22%

1,89%
1,87%
1,90%
2,00%
9,03%
0,85%
1,23%
0,96%
6,51%
17,47%
79,30%

0,22%
10,90%
0,21%
0,16%
0,19%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
2,44%
20,72%

1,99%
1,92%
1,94%
2,05%
8,85%
1,09%
1,74%
0,71%
6,89%
18,04%
82,27%

0,43%
7,96%
0,21%
0,16%
0,20%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
2,62%
17,73%

0,44%
7,45%
0,22%
0,17%
0,20%
0,14%
0,00%
0,00%
0,00%
2,33%
17,15%

1,96% 0,33%
1,80% 9,31%
1,84% 0,21%
2,04% 0,16%
9,06% 0,20%
0,94% 0,13%
1,50% 0,00%
0,84% 0,00%
6,63% 0,00%
17,66% 2,62%
80,59% 19,47%

Продовження табл. М1.5.
2,05%
1,98%
2,00%
2,11%
9,19%
0,96%
1,79%
0,73%
7,08%
16,75%
82,85%

1
Двигун без навісного
обладнання
Підвіска двигуна
ЦПГ
Блок циліндрів
Колінчастий вал
Газорозподільний
механізм
Система змащення
Система живлення

Найменування системи

0,70%
0,52%
1,09%
1,10%
3,19%
0,33%
2,69%

1010
1020
1030
1040

1050

1060
1100

ТИП 07
V = 125 см3
ТАК
НІ
5
6

ТИП 10
V = 250 см3
ТАК
НІ
7
8

ТИП 03 (АБС)
V = 125 см3
ТАК
НІ
9
10

ТИП 11 (АБС)
V = 250 см3
ТАК
НІ
11
12

0,69%
0,51%
1,08%
1,08%

0,00%
0,20%
0,19%
0,11%

0,88%
0,51%
1,51%
1,53%

0,00%
0,23%
0,23%
0,07%

0,61%
0,45%
0,96%
0,96%

0,00%
0,22%
0,17%
0,10%

0,79%
0,46%
1,35%
1,37%

0,00%
0,21%
0,21%
0,06%

0,00% 0,32% 0,00% 0,56% 0,00% 0,29% 0,00% 0,50% 0,00%
0,00% 2,66% 0,00% 3,39% 0,00% 2,35% 0,00% 3,03% 0,00%

0,47% 3,15% 0,46% 3,43% 0,56% 2,80% 0,41% 3,06% 0,39%

0,00%
0,25%
0,19%
0,11%

0,06% 5,25% 0,05% 6,96% 0,07% 4,64% 0,05% 6,21% 0,06%

5,32%

1000

2

ТИП 02
3
V = 125 см
ТАК
НІ
3
4

Код
групи

Таблиця М1.6.
Зведена таблиця питомих часток складових на прикладі модифікацій скутера Yamaha X-Max [49 66]

Рульове керування без ГП
Гальмова система
Гальма передні
Гальма задні
Зовнішні елементи кузова
Внутрішні елементи кузова
Сидіння
Засклення
Арматура та приладдя кузова
Електросистема
РАЗОМ
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1
Паливні трубопроводи
Паливний бак
Повітряний фільтр
Система випуску газів
Система охолодження
Трубопроводи
Радіатор
Водяний насос
Термостат
Рама
Зчеплення дискове
КПП
Колеса передні
Колеса задні
Рульове керування без ГП
Гальмова система
Гальма передні
Гальма задні
Зовнішні
елементи
кузова
Внутрішні
елементи
кузова
Сидіння
Засклення
Арматура та приладдя
кузова
Електросистема
РАЗОМ

3
0,00%
2,36%
0,72%
0,73%
0,14%
0,08%
1,73%
1,45%
0,21%
7,43%
0,91%
2,08%
1,76%
2,18%
2,50%
2,30%
1,80%
1,70%

4
2,41%
0,00%
0,30%
2,10%
0,00%
0,54%
0,00%
0,03%
0,19%
0,00%
0,00%
0,30%
0,00%
0,00%
0,42%
1,14%
0,27%
0,14%

5
0,00%
2,33%
0,71%
0,73%
0,14%
0,08%
1,71%
1,44%
0,21%
7,33%
0,89%
2,05%
1,72%
2,14%
2,47%
2,27%
1,78%
1,67%

6
2,37%
0,00%
0,30%
2,08%
0,00%
0,55%
0,00%
0,03%
0,19%
0,00%
0,00%
0,30%
0,00%
0,00%
0,42%
1,26%
0,27%
0,14%

7
0,00%
2,07%
0,52%
0,49%
0,12%
0,07%
1,52%
1,37%
0,22%
6,52%
1,32%
4,03%
1,54%
1,95%
2,19%
2,02%
1,58%
2,19%

8
1,99%
0,00%
0,30%
2,89%
0,00%
0,45%
0,00%
0,05%
0,17%
0,00%
0,00%
0,42%
0,00%
0,00%
0,37%
1,00%
0,24%
0,18%

10
2,10%
0,00%
0,26%
1,83%
0,00%
0,47%
0,00%
0,02%
0,17%
0,00%
0,00%
0,26%
0,00%
0,00%
0,37%
10,59%
0,23%
0,18%

11
0,00%
1,85%
0,46%
0,44%
0,11%
0,06%
1,36%
1,22%
0,20%
5,82%
1,18%
3,60%
1,51%
1,74%
1,96%
1,80%
1,84%
2,04%

12
1,77%
0,00%
0,27%
2,58%
0,00%
0,40%
0,00%
0,04%
0,15%
0,00%
0,00%
0,37%
0,00%
0,00%
0,33%
9,31%
0,21%
0,16%

Продовження табл. М1.6.
9
0,00%
2,06%
0,64%
0,64%
0,12%
0,07%
1,52%
1,27%
0,19%
6,50%
0,79%
1,82%
1,68%
1,94%
2,19%
2,01%
2,06%
2,42%

1,91%
1,08%
7,50%

3320
3400

3500

0,00% 7,42% 0,00% 6,94% 0,00% 7,09% 0,00% 6,63% 0,00%

0,00% 1,89% 0,00% 1,68% 0,00% 1,67% 0,00% 1,50% 0,00%
0,00% 2,58% 0,00% 0,94% 0,00% 0,94% 0,00% 0,84% 0,00%

0,17% 1,18% 0,17% 1,05% 0,15% 1,05% 0,15% 0,94% 0,13%

4000 20,08% 2,38% 19,82% 1,78% 19,17% 2,02% 17,41% 3,02% 17,66% 2,62%
88,30% 11,70% 88,70% 11,30% 88,40% 11,60% 79,20% 20,80% 80,50% 19,50%

1,19%

3300

3200 11,57% 0,25% 11,43% 0,47% 10,16% 0,22% 10,10% 0,22% 9,06% 0,20%

2
1111
1120
1160
1200
1300
1310
1320
1350
1360
2000
2120
2138
2513
2514
2600
2700
2710
2720
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Практичні напрацювання в даному питанні вказують на те, що
подібні закономірності існують і для інших типів КТЗ. Так, наприклад
за даними [8] – [10] вартість автомобіля-самоскида у порівнянні із
вартістю автомобіля-шасі більша на 15 % – 19 % (залежно від моделі
КТЗ), а для сідельного тягача вона складає 5 % – 7 %.
У підсумку можливо стверджувати, що для розрахунку вартості
придатних до подальшої експлуатації складових, достатньо мати дані
щодо розподілу питомих часток кожної групи та підгрупи в конструкції
базової модифікації КТЗ, а також співвідношення між вартістю
базової та оцінюваної модифікації КТЗ (Кмод). Окремо необхідно
звернути увагу на ту обставину, що коригування слід проводити не
питомої частки конкретної системи, а сукупності в цілому шляхом
застосування коригуючого коефіцієнта (Кмод), який розраховується за
наступною формулою:

К мод 

Ц нОМ
Ц нБМ

(10)

де Кмод – коефіцієнт коригування за модифікацією КТЗ;
ЦнОМ – ціна нового КТЗ оцінюваної модифікації, грн.;
ЦнБМ – ціна нового КТЗ базової модифікації, грн.
У підсумку розрахункова формула (7) при визначенні вартості
придатних до подальшої експлуатації складових конкретної
модифікації КТЗ та при наявності даних про питомі частки в
конструкції базової модифікації, може бути модифікована до
наступного вигляду:

К


Cзал   С  К мод  пр  С рд   0,93  Cмб
100



(11)

де Сзал – вартість придатних до подальшої експлуатації
складових, грн.;
С – ринкова вартість неушкодженого комплектного та
укомплектованого КТЗ, грн.;
Кмод – коефіцієнт коригування за модифікацією КТЗ;
Кпр – питома частка придатних до подальшої експлуатації
складових автомобіля, %;
Срд – вартість робіт із розбирання та дефектування, грн.;
0,93 – врахування знижки на торг на рівні 7% (відповідає
опосередкованому значенню, яке застосовується при оцінці КТЗ);
Смб – вартість металобрухту, який утвориться під час утилізації
досліджуваного КТЗ, грн.
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ОБОБЩЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ РАСЧЁТЕ СТОИМОСТИ
ПРИГОДНЫХ К ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСТАВЛЯЮЩИХ
КОЛЁСНЫХ ТРАСНПОРТНЫХ СРЕДСТВ
А. В. Юхименко
В. М. Бондарь
В статье на основе анализа экспертной практики изложены результаты
обобщения експертной практики при расчёте рыночной стоимости
повреждённых и разукомплектованных колёсных транспортных средств с
использованием расчётных алгоритмов типа «А» и типа «Б».
Особое внимание уделено выявленным закономерностям при расчёте
удельного веса составляющих, которые входят в состав конструкции
оцениваемой модели колёсного транспортного средства в зависимости от её
модификации. Экспертной практикой определёна прямая зависимость между
ценами новых модификаций одной модели колёсного транспортного
средства и удельными весами групп и подгрупп составных частей, которые
входят в состав каждой модификации транспортного средства.
Метод
определения
рыночной
стоимости
повреждённого
(разукомплектованого) колёсного транспортного средства с у чётом
удельного веса его составных частей, в случаях когда необходимо призвести
рассчёт утилизационной стоимости, как показывает практика обеспечивает
достаточно точный и главное методически обоснованный результат.
Поскольку предусматривает рассчёт удельных весов для каждой
модификации транспортного средства данной модели, а не использование
необоснованных числових значений. При этом в ходе формирования
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ценовых массивов, необходимых для проведения научно-исследовательской
работы, експертами выявлены закономерности, которые обепечивают
ускорение проведения рассчётов для разных модификаций одной модели
колёсного транспортного средства.
По результатам обобщения экспертной практики сформирован алгоритм
расчёта удельных весов составных частей определённой модификации
транспортного средства при налички таких для базовой модификации.
Кроме этого по результатам анализа экспертной практики, предложен
способ который обеспечит нивелирование изменения удельных весов
которые базаруються на ценовых данных за определённый период и в
условиях нестабильной экономической ситуации могут когут изменятся в
определённых границах.
GENERALIZATION OF EXPERT PRACTICE IN THE CALCULATION OF
THE COMPONENTS COST OF WHEELED VEHICLES SUITABLE FOR
FURTHER OPERATION
A. Yukhymenko
V. Bondar
In the article, based on the analysis of expert practice are presented the
results of the generalization of expert practice in calculating the market value of
damaged and dismountable wheeled vehicles using calculation algorithms type
«A» and type «B».
Particular attention is paid to the revealed regularities in the calculation of the
specific gravity of components that are part of the design of the estimated model
of a wheeled vehicle, depending on its modification. The expert practice has some
direct relationship between the prices of new modifications of one model of a
wheeled vehicle and the specific weight of the groups and sub-groups of
constituent parts that are included in each modification of the vehicle.
The method of determining the market value of a damaged (disassembly) of a
wheeled vehicle with a specific weight of its constituent parts, in cases where it is
necessary to name the calculation of utilization value, as practice shows, provides
a fairly accurate and principal methodologically grounded result. Because it
involves calculating the specific weights for each modification of a vehicle of this
model, rather than using an unreasonable numerical value. At the same time,
during the formation of the price arrays which are necessary for carrying out
research work, the experts have discovered the patterns that accelerate the
calculation for different modifications of one model of a wheeled vehicle.
As a result of the generalization of expert practice, an algorithm has been
generated for calculating the specific weights of component parts of a certain
vehicle modification, with such are available for a basic modification.
In addition, based on the analysis of expert practice, the proposed method,
which will ensure the leveling of changes in specific weights based on price data
for a certain period and in conditions of unstable economic situation may change
within certain limits.
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ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ НАУКОВОГО ХАРАКТЕРУ ЯК ОБ’ЄКТИ
АВТОРСЬКОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФЙІКАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню сутності та змісту категорії
«літературний твір наукового характеру», як об’єкта авторського права
та судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Визначено, що
літературний твір наукового характеру або науковий твір – це новий і
оригінальний результат цілеспрямованої фахової інтелектуальної
діяльності науковця (науковців), який є наслідком дослідження
закономірностей розвитку природи, людини, суспільства та держави, який
втілюються в ідеях, концепціях, теоріях, доктринах, ученнях та отримав
своє матеріальне закріплення в монографіях, дисертаційних дослідженнях,
звітах науково-дослідних робіт, наукових статтях і інших видах наукових
творів.
Наголошується, що важливою ознакою наукових творів, як об’єктів
інтелектуальної власності, є їх багатоманітність. Це зумовлює потребу в
їх класифікації за різними критеріями (сутність, зміст, суб’єкти створення,
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форми існування, обсяг тощо). Виокремлюються та характеризуються
види наукових творів літературного характеру, розкриваються їх
особливості.
Ключові слова: авторське право, об’єкт інтелектуальної власності,
літературний твір наукового характеру, науковий твір, класифікація
наукових творів.

Грунтуючись на ст. 27 Загальної декларації прав людини від
10 грудня 1948 року, а також на міжнародних договорах України,
Основний Закон 1996 р. у ст. 41 визначила: «Кожен має право
володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю,
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності» [5]. Це
конституційне право деталізоване Цивільним кодексом України (ст.
433–448 і ін.), Законом України «Про авторське право і суміжні права»
[7], іншими актами чинного законодавства.
Серед множини літературних і художніх творів, закріплених у
частині 1 ст. 2 Бернської конвенції про охорону літературних і
художніх творів, частині 1 ст. 433 Цивільного кодексу України, частині
1 ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»
(романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови,
проповіді та інші усні твори, etc), слід виокремлювати наукові твори
літературного характеру, або ж «наукові твори». Під останніми, згідно
з названими актами чинного законодавства, розуміють «твір, у якому
всі питання розглядаються відповідно до наукового підходу», а під
такими творами розуміють «всі види творів, крім художніх або
белетристичних …» [1; 7].
У фундаментальних роботах з авторського права, опублікованих
іще в XX ст., особлива увага приділялась розмежуванню таких видів
як твори науки, твори літератури, твори мистецтва [3, с. 81; 4,
с. 15–16]. Загальновизнаним критерієм для такого поділу є сфера
творчості людини. Зокрема, в процесі здійснення творчої наукової
діяльності можуть бути створені літературні твори наукового
характеру. Останні, таким чином, мають дві ознаки: 1) вони є
результатом наукової творчості, а тому являють собою певний
науковий результат; 2) цей результат втілено в літературний твір.
Серед правознавців і інших фахівців у сфері авторського права,
зокрема й судових експертів, існують різні точки зору щодо змісту
категорії «літературний твір наукового характеру», як, власне, і про
влучність цієї категорії. Так названу категорію іще ототожнюють з
іншою, більш лаконічною за формулюванням категорією – «науковий
твір». Такий підхід також вбачається загалом прийнятним.
Разом із тим, подібний категоріально-термінологічний дискурс щодо
відповідних сутності та змісту об’єктів авторського права, як на наш
погляд, пояснюється: а) впливом категоріально-термінологічного
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апарату міжнародних угод і документів (Загальна декларація прав
людини, Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів і
ін.); б) відсутністю чіткої та однозначної детермінації категорії
«літературний твір наукового характеру» та «науковий твір» у чинному
законодавстві України; в) особливостями розвитку вітчизняних шкіл
цивілістичної науки в Україні як за т.з. «радянської доби», так і за часів
незалежності нашої держави у 1991-2018 роках; г) практикою
застосування тієї чи іншої категорії в правотворчій і правозастосовній, у
тому числі й судовій та судово-експертній практиці.
На наш погляд, літературний твір наукового характеру або
науковий твір – це новий і оригінальний результат цілеспрямованої
фахової інтелектуальної діяльності науковця (науковців), який є
наслідком дослідження закономірностей розвитку природи, людини,
суспільства та держави, який втілюються в ідеях, концепціях, теоріях,
доктринах, ученнях та отримав своє матеріальне закріплення в
монографіях, дисертаційних дослідженнях, звітах науково-дослідних
робіт, наукових статтях і інших видах наукових творів.
Із множини ознак літературного твору наукового характеру, які
досліджені, узагальнені та систематизовані в розробленій Науководослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної
власності Міністерства юстиції України у 2016-2017 рр. «Методиці
проведення експертних досліджень літературних творів наукового
характеру
(VII.1.1-2017/2)»
[6],
слід
звернути
увагу
на
багатоманітність форм об’єктивації результатів наукової роботи.
Разом із тим, класифікація наукових творів і систематизація їх
видів ускладнюється тим, що на сьогодні чинне законодавство
України не містить вичерпного переліку видів наукових творів. До того
ж, об’єктами експертного дослідження літературних творів наукового
характеру, відповідно до ст. 8 Закону України «Про авторське право і
суміжні права», можуть бути всі наукові твори, «як оприлюднені, так і
не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх
призначення, жанру, обсягу мети…» [7].
На підставі чинного законодавства, Пленум Верховного Суду
України в своїй Постанові від 04 червня 2010 р. «Про застосування
судами норм законодавства у справах про захист авторського права і
суміжних прав» звернув увагу на те, що перелік об'єктів авторського
права, що підлягають правовій охороні та визначені статтею 433
Цивільного кодексу України і статтею 8 Закону України «Про
авторське право і суміжні права», не є вичерпним [9]. Таким чином,
наведені різновиди наукових творів, які не передбачені в наведених
актах чинного законодавства, підпадатимуть під дію авторськоправового законодавства за умови їх відповідності двом загальним
критеріям охороноздатності творів: 1) творчий характер створення та
2) об'єктивна форма вираження твору.
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Вчені та експерти визначають різні критерії класифікації наукових
творів, а на їх основі обґрунтовують розгорнуті класифікації
відповідних творів. На думку одних учених, у залежності від:
а) характеру втіленого наукового результату, б) спрямованості та
в) мети його використання, а також г) форми закріплення, літературні
наукові твори можуть бути класифіковані на різновиди.
За спрямованістю серед наукових творів виокремлюють такі
письмові твори: 1) наукові; 2) науково-популярні; 3) учбові; 4) науковохудожні; 5) науково-технічні (серед яких – твори прикладної
спрямованості) [11, c. 62].
За формою вираження наукові твори можуть існувати у вигляді:
1) монографій; 2) дисертацій; 3) звітів; 4) підручників; 5) довідників;
6) статей, інші [11, c. 62].
Стосовно науково-технічних творів перелік форм закріплення
може бути розширений наступними різновидами: 1) технічна
інструкція; 2) патентна документація; 3) нормативно-технічна
документація; 4) промисловий каталог; 5) конструкторська
документація; 6) звіт про науково-дослідну, конструкторську чи
дослідно-технологічну роботу; 7) депонований рукопис; 8) переклад
науково-технічної літератури, інші опубліковані чи неопубліковані
науково-технічні документи [11, c. 62]. Хоча, далеко не всі із названих
вище науково-технічних творів можуть бути об’єктами експертного
дослідження наукових творів літературного характеру [6].
У вітчизняній і зарубіжній науці існують і інші критерії класифікації
та систематизації наукових творів.
З урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок
винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і
суміжних прав» [10] можна дійти висновку, що зазначені у цій
Постанові види наукової літератури визнаються такими, що створені
творчим трудом, мають оригінальний характер, спрямовані на
отримання наукових результатів і, у силу зазначеного, підлягають
охороні авторським правом та можуть бути об’єктами судової
експертизи з питань інтелектуальної власності.
Їх перелік побудований не за принципом обрання спільного
критерію класифікації, а шляхом перерахування відомих форм
закріплення наукового, науково-освітнього, науково-технічного
знання. Серед них у згаданій вище Постанові Уряду України
визначені наступні види наукових творів:
1) література з науково-теоретичних питань;
2) науково-популярна література з усіх галузей науки і техніки;
3) науково-освітня література;
4) виробничо-технічна література з усіх галузей знань і
господарської діяльності;
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5) науково-технічні та інші довідники, статистичні збірники,
календарі-довідники, довідники-каталоги на обладнання, путівники;
6) підручники, навчальна література;
7) навчальні посібники для всіх видів навчальних закладів і для
всіх форм навчання;
8) лекції та курси лекцій для інститутів підвищення кваліфікації,
вищих, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладів;
9) література з методики та організації навчального процесу,
педагогічна література для батьків;
10) наочні посібники, тексти настінних таблиць для навчальних
закладів і лекційної пропаганди;
11) статті для енциклопедій, енциклопедичних словників та
довідників;
12) тлумачні словники, словники спеціальних термінів, синонімів;
13) лексичні та орфографічні словники: мов з буквеною
писемністю; мов рідкісних, стародавніх, з писемністю в'яззю, власною
графікою, ієрогліфами і клинописом;
14) реферати та огляди;
15) вступні статті, передмови, післямови;
16) оригінальні бібліографічні праці, бібліографічні покажчики,
анотації, календарі подій, літописи життя та діяльності;
17) коментарі, примітки, виноски до творів наукової, виробничотехнічної, навчальної літератури [10].
Узагальнюючи положення чинного законодавства, результати
попередніх наукових досліджень, а також практику проведення
судових експертиз літературних творів наукового характеру в
Науково-дослідному
центрі
судової
експертизи
з
питань
інтелектуальної власності, інших науково-дослідних установах
судової експертизи, можна висловити наступні положення щодо
питань, піднятих у цій статті.
Класифікація (буквально «поділ на класи») літературних творів
наукового характеру – це цілеспрямований інтелектуально-вольовий
процес виявлення та ідентифікації видів (класів) наукових творів
згідно з визначеними критеріями (сутність, зміст, суб’єкти створення,
форми існування, обсяг, захист як об’єктів авторського права тощо).
За сутністю, тобто місією твору в розвитку науки, відповідні
твори можна класифікувати на 1) фундаментальні та 2) прикладні.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про наукову та науково-технічну
діяльність»:
1) фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та
(або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових
знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх
взаємозв’язку;
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2) прикладні наукові дослідження – наукова діяльність,
спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані
для практичних цілей [8].
Для експертного дослідження літературних творів наукового
характеру ідентифікація наукового твору як фундаментального чи
прикладного має важливе значення, оскільки створення відповідних
об’єктів авторського права здійснюється науково-дослідними установами
і навчальними закладами переважно в режимі виконання науководослідних робіт (НДР) за кошти Державного бюджету України.
Відповідно, такі наукові твори можуть мати службовий характер.
За змістом (предметом наукових досліджень) наукові твори
можуть
бути
класифіковані
відповідно
до
Універсального
класифікатора УДК (Універсальна десяткова класифікація). Це
наступні види наукових досліджень – з проблем: 1) філософії,
2) психології, 3) релігії, 4) суспільних наук, включаючи юриспруденцію
(код 34), 5) математики, 6) природничих наук, 7) прикладних наук,
8) медицини, 9) техніки, 10) мистецтва, 11) архітектури, 12) спорту,
13)
мови,
14)
мовознавства,
15)
художньої
літератури,
16) літературознавства, 17) географії, 18) біографії, 19) історії та ін.
Загалом УДК містить понад 1 200 позицій, які дозволяють
ідентифікувати усі наукові дослідження за їх змістом (предметом).
Вид наукового твору, класифікований за УДК, (стосується
насамперед опублікованих наукових творів) має відображуватись
судовим експертом у описі об’єкту експертного дослідження. При
співставленні з іншим об’єктом (об’єктами) експертного дослідження
слід звернути увагу тотожність / розбіжність предмету дослідження,
формалізованого в УДК.
За суб’єктами створення літературних творів наукового
характеру можна виокремити: 1) наукові твори, створені одним
автором; 2) наукові твори, створені у співавторстві.
Останній вид наукових творів (монографії, навчальні видання,
наукові звіти, наукові статті та ін.) є доволі поширеним об’єктом
експертних досліджень. Для експертного дослідження літературних
творів наукового характеру, створених у співавторстві (колективом
авторів), важливе значення має ідентифікація частини наукового
твору, авторство (співавторство) якого належить конкретному
авторові. Як правило, визначення авторства (співавторства)
конкретної особи щодо визначеної частини наукового твору (розділу,
підрозділу, іншої частини наукового твору) вказується на початку чи у
кінці літературного твору наукового характеру. В окремих випадках
авторство (співавторство) фрагменту наукового твору може бути
встановлене рішенням вченої ради науково-дослідної установи чи
навчального закладу, яка рекомендувала конкретний науковий твір до
друку [6].
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За формою вираження наукові твори підлягають класифікації на:
1) наукові монографії; 2) дисертаційні дослідження (рукопис
дисертації та автореферат дисертації); 3) науковий звіт за
результатами виконання НДР; 4) наукові та науково-практичні
коментарі до законодавства та наукових творів; 5) наукові статті; 5)
вступи, передмови, післямови до творів; 6) наукові енциклопедичнодовідкові видання (енциклопедії, енциклопедичні словники, наукові
довідники тощо); 7) наукові антології; 8) авторські переклади наукових
творів; 9) матеріали (тези) наукової доповіді, виступу, повідомлення;
10) наукова анотація, рецензія, огляд; 11) навчальна та навчальнометодична література (підручник, навчальний посібник, курси лекцій,
хрестоматія, методичні рекомендації тощо); 12) магістерська робота;
13) науково-популярні видання; 14) оригінальні бібліографічні праці та
бібліографічні покажчики etc [6].
За обсягом наукові твори поділяються на: 1) наукові твори із
невизначеним обсягом (наукові монографії тощо); 2) наукові твори із
визначеним обсягом (наукові статті, магістерські роботи, рукописи
дисертацій і автореферати дисертацій, докторські монографії etc).
Визначений обсяг наукового твору слід вважати однією з його
кваліфікуючих ознак. При цьому, в одному випадку обсяг наукового
твору встановлюється нормативно-правовими актами (постановами
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки
України), а в іншому випадку визначається редколегіями наукових
часописів, організаторами конференцій, замовниками науководослідних робіт (НДР) тощо.
Отже, літературні твори наукового характеру, як важливий об’єкт
авторського права, відрізняються своєю багатоманітністю. Але ця
багатоманітність поєднується з визначеністю вимог щодо конкретного
різновиду наукового твору. До прикладу, магістерська робота не може
містити 400 стор. обсягу, а обсяг монографії, що подається на
здобуття наукового ступеня доктора наук, не може мати обсяг
основного тексту для гуманітарних і соціальних наук – менше 15
авторських аркушів, а в галузі природничих і технічних наук – менше
10 авторських аркушів [2]. Відповідні особливості наукових творів як
об’єктів судової експертизи з питань інтелектуальної власності мають
враховуватися мають враховуватися експертами при їх ідентифікації
та описі.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО ХАРАКТЕРА КАК
ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
В. Л. Федоренко
Е. В. Голикова
Статья посвящена исследованию сути и содержания категории
«литературное произведение научного характера», как объекта авторского
права и судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности.
Определено, что литературное произведение научного характера или
научное произведение – это новый и оригинальный результат
целенаправленной профессиональной интеллектуальной деятельности
ученого
(ученых),
который
является
следствием
исследования
закономерностей развития природы, человека, общества и государства,
воплощается в идеях, концепциях, теориях, доктринах, учениях и получил
свое материальное закрепление в монографиях, диссертационных
исследованиях, отчетах о научно-исследовательских работах, научных
статьях и других видах научных произведений.
Отмечается, что важным признаком научных произведений, как объектов
интеллектуальной собственности, является их многообразие. Это
обусловливает потребность в их классификации по различным критериям
(сущность, содержание, субъекты создания, формы существования, объем и
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Розділ 9. Експертиза об’єктів інтелектуальної власності
т.д.). Выделяются и характеризуются виды научных произведений
литературного характера, раскрываются их особенности.
Ключевые слова: авторское право, объект интеллектуальной
собственности, литературное произведение научного характера, научное
произведение, классификация научных произведений.
LITERARY WORKS OF A SCIENTIFIC NATURE AS OBJECTS OF
COPYRIGHT: CONCEPT AND CLASSIFICATION
V. Fedorenko,
O. Holikova
The article is devoted to the study of the essence and content of the category
«literary work of a scientific nature» as an object of copyright and forensic
examination on intellectual property issues. It is determined that a literary work of
a scientific nature or a scientific work is a new and original result of a deliberate
professional intellectual activity of a scientist (scientists), which is a consequence
of the study of the laws of the development of nature, man, society and the state,
embodied in ideas, concepts, theories, doctrines, the doctrines and received their
material attachment in monographs, dissertations, reports of research papers,
scientific articles and other types of scientific works.
It is noted that an important feature of scientific works, as objects of
intellectual property, is their diversity. This leads to the need for their classification,
which involves a deliberate intellectual-volitional process of identifying and
identifying the types (classes) of scientific works according to the defined criteria
(essence, content, entities of creation, form of existence, volume, etc.). Based on
certain criteria, types of scientific works of a literary nature are distinguished and
characterized, and their features are revealed.
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ПОЛІГРАФОЛОГІЯ ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ ТА
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ НАУКОЮ КРИМІНАЛІСТИКОЮ
Проаналізовано місце поліграфології як міждисциплінарної галузі знань у
фундаментальній, прикладній, юридичній науці криміналістиці та її
складових розділах. Розкрито зміст проблематики досліджуваного
питання, яке потребувало грунтовного аналізу, оцінки та надання
конкретних
практичних
рекомендацій,
які
є
важливими
для
правозастосовної практики.
Ключові слова: поліграфологія, поліграф, наука, криміналістика

Подальше, системне впровадження поліграфа і результатів його
застосування у суспільні правовідносини, спонукало до визначення
місця цьому науково-технічному приладу в криміналістиці як
прикладній юридичній науці. Враховуючи, що діяльність з
використання поліграфа поступово трансформувалася у нову
самостійну галузь знань поліграфологію, постало питання щодо її
взаємозв’язку з наукою криміналістикою.
На наш погляд, питання актуальне, разом з тим й неоднозначне
як для теорії, так і практики криміналістики. Розвиток наукової думки
воно мало у працях окремих вітчизняних і зарубіжних учених
кримінально-правової, процесуальної спрямованості, зокрема: Т. В.
Аверьянової, О. В. Батюка,
А. В. Іщенка, Я.В. Комісарової,
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Я. М. Ковча,
В. М. Князєва,
О. І.
Мотляха,
В. В. Семенова,
Л. Д. Удалової, Ю. І. Холодного, В. В. Юсупова та ін. Проте воно й
надалі залишається дискусійним, а тому й потребує наукового,
системного, ґрунтовного переосмислення, оцінки та надання
відповідних рекомендацій.
Більш як столітня історія зародження, становлення та розвитку
поліграфа визначила йому місце у системі науково-технічних
приладів сучасності. Однак, визнаючи його таким, поліграф та
отримані результати його застосування й надалі залишаються під
щільним ударом окремих скептиків, критиків, противників, які всіляко
намагаються відтіснити цей прилад як подалі від потреб суспільства.
Все це продиктовано тим, що діяльність з використання поліграфа
багато в чому заважає їм, та тим, чиї інтереси вони представляють,
безтурботно реалізовувати свої наміри, задуми, плани, які часто
містять неправомірний характер. Однак, незважаючи на штучно
створені поліграфу труднощі, він поступально утверджує свої позиції і
все більше знаходить підтримку у тих сферах життєдіяльності, де
найбільше його потребують.
Як відомо поліграф – це технічний, багатоканальний реєстратор
психофізіологічних реакцій особи, гласного використання, який
дозволяє виявляти та фіксувати психофізіологічні реакції особи на
певні стимули (подразники) за рахунок перетворення її
психофізіологічних показників активності з аналогових сигналів у
цифрові, що відображаються у вигляді кривих на комп’ютерних
поліграмах [1, c. 33].
Визнаючи поліграф науково-технічним приладом, тривалий час
науковці цього напряму діяльності дискутували в питанні до якої
галузі знань він більше належить. Певна частина дослідників
поліграфа схилялася до думки, що він є суто медичним приладом, бо
його основу становлять надточні прилади, які відслідковують
динаміку зняття інформації з роботи внутрішніх органів людини
(серцебиття, дихання, частота скорочення м’язів, підняття
температури тіла і.т.п). На відміну від перших, інша ж частина
науковців відстоювали позицію, що поліграф більше тяжіє до науки
психології, оскільки він відслідковує динаміку психологічних реакцій
людини на запропоновані їй спеціалістом поліграфа психологічні
тести (стимули). Психологія (від грец. ψυχή (psyché) – душа, дух;
λόγος (logos) – вчення, наука) – наука, що вивчає психічні явища
(мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких
знаходимо в цих явищах. Більше того, науковці робили акцент на
психодіагностиці – як галузі пcихoлoгiї, яка вивчає cпocoби
poзпiзнавання
й
вимipювання
iндивiдуальнo-пcихoлoгiчних
ocoбливocтей людини (влаcтивocтей ocoбиcтocтi та ocoбливocтей
iнтелекту), теopiю й пpактику визначення пcихoлoгiчнoгo дiагнoзу.
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А точніше на психометриці, що є оcнoвою пcихoдiагнocтики і вивчає
кiлькicні вимipювання iндивiдуальнo-пcихoлoгiчних ocoбливocтей
станів індивідуумів, а самі ж рoзпiзнавання й вимipювання
здiйcнюютьcя за дoпoмoгoю метoдiв пcихoдiагнocтики.
Також побутувала точка зору вчених про те, що поліграф є
частиною прикладної юридичної науки криміналістики, оскільки за
його допомоги та знань спеціаліста поліграфа здійснюють перевірку
правдивості наданих особою інформаційних даних щодо обставин
вчиненої та розслідуваної події злочину. Погоджуємося, що поліграф
надає неоціненну допомогу кримінально-процесуальній діяльності з
розслідування вчинених злочинів, але знову ж таки, він не може бути
визнаний суто криміналістичним приладом з урахуванням його
полігамних процесів, які не притаманні одній галузі наукових знань.
За для зняття тривалих дискусій, які відбувалися між
представниками різних наукових і практичних сфер діяльності,
дослідники поліграфа вирішили прибрати цей спір, і остаточно
визначити долю цьому науково-технічному приладу та діяльності з
його використання. Проаналізувавши історично тернистий шлях
становлення поліграфа, дійшли думки, що лай-детектор взявши
передове, прогресивне від медицини, кібернетики, психології,
психофізіології та інших наук і галузей знань вийшов на новий якісний
рівень діяльності через удосконалення вже напрацьованих ним
раніше міжнародних спеціальних методик, адаптованих часом і
практикою. В результаті утворилась нова галузь знань, яка нині має
назву поліграфологія. Вона являє собою міждисциплінарну галузь
знань про науково-методичні основи, технічні, організаційні та правові
умови проведення психофізіологічного дослідження осіб із
використанням поліграфа, з метою діагностування інформаційного
стану ідеальних (уявних) слідів відображень, пов’язаних з процесами
судочинства,
оперативно-розшукової,
трудової,
службової,
комерційної та іншої діяльності.
Що ж до криміналістики, як фундаментальної, прикладної
юридичної науки, то поліграфологія тією чи іншою мірою є дотичною
до її системи в аналізі її складових розділів, а саме: загальної теорії
криміналістики; криміналістичної техніки; криміналістичної тактики;
криміналістичної методики або методики розслідування окремих
видів злочинів. Зокрема, поліграфологію можливо розглядати у
взаємозв’язку із загальною теорією криміналістики, зокрема з її
методологічними основами. Вона, окрім власне спеціальних
криміналістичних методів, також використовує основоположні методи
діалектичної та формальної логіки (аналіз, синтез, індукцію,
дедукцію,
аналогію,
абстрагування).
Частково
застосовує
загальнонаукові методи (спостереження, опис, експеримент,
порівняння, вимірювання, моделювання та ін.). Названі вище методи
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дають можливість спеціалісту поліграфа поринути у сутність процесу
розслідуваної події злочину та її особливості, з тим, щоб можна було
б якісно підготуватися і провести чи то спеціальне психофізіологічне
дослідження,
чи
судову
психофізіологічну
експертизу
з
використанням поліграфа. Тобто на основі наданих слідчим,
прокурором, суддею копій із конкретних матеріалів відкритого
кримінального провадження, відносно розслідуваної події злочину,
спеціаліст поліграфа повинен мати можливість пізнати і оцінити зміст
завдання (запитань), поставлених перед ним уповноваженим
компетентним суб’єктом, сутність яких потребує з’ясування,
встановлення і оцінки. Однак, на наше глибоке переконання,
поліграфологію необхідно розглядати як самостійний метод
наукового пізнання, основою якого є технічні засоби, здатні виявляти і
фіксувати реакції людського організму на певні стимули (подразники).
Поява ж цього нового методу в теорії і практиці кримінального
судочинства, і в криміналістиці зокрема, викликана тим, що ця
прикладна юридична наука завжди перебувала і залишається на
передньому рубежі боротьби зі злочинністю. Оскільки, значимість
результатів проведених спеціальних досліджень із використанням
поліграфа зростає в суспільних правовідносинах, виникає потреба
дослідити можливість її використання у кримінальному провадженні.
Втім, як слушно зазначає вітчизняний вчений-криміналіст
А. В. Іщенко, «криміналістика не може використовувати здобутки
інших наук без вивчення їх змісту, технології створення,
достовірності, наукової обґрунтованості та інших суттєвих
характеристик, оскільки вони залучаються до специфічної, жорстко
врегульованої нормами права сфери людських стосунків» [2, c. 161].
Погоджуючись із такою позицією вченого, вбачаємо, що
запозичення та уведення в кримінальну процесуальну діяльність
нових знань з інформатики, кібернетики, медицини, психології,
психофізіології, які є в основі поліграфології, потребує детального
вивчення та апробації. Тому виконання дослідження з використанням
поліграфа, являє собою комплексну процедуру поєднання технічних
комп’ютерних можливостей та спеціальних знань спеціалістів
поліграфа, які мають відповідні фахові навички роботи на цьому
науково-технічному приладі.
Більш специфічним є взаємозв’язок поліграфології з розділом
криміналістичної техніки. Як відомо, він уособлює і являє собою систему
наукових положень і розроблених на їхній основі технічних засобів,
прийомів і методів, призначених для збирання, дослідження та
використання доказів. У практичному вигляді криміналістична техніка
вважається арсеналом засобів і методів для збирання криміналістичної
інформації. Варто зазначити, що певний час побутувала думка окремих
вчених-криміналістів, й не тільки їх, про розширення розділу
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«криміналістичної техніки» і створення в ньому самостійного розділу
«криміналістична поліграфологія», або ж окремого підрозділу
криміналістичної техніки. Зокрема, таку позицію відстоював російський
поліграфолог Ю. І. Холодний, який наголошував на тому, що
криміналістична поліграфологія: а) націлена на вирішення специфічних
криміналістичних завдань, пов'язаних із дослідженням ідеальних
вчинених
злочинів;
б)
(уявних)
слідів
відображень,
подій
характеризується поширеністю (має наростаючий обсяг прикладного
застосування в кримінальному судочинстві і правоохоронній практиці) і
специфікою об’єктів дослідження (апаратурний підхід до дослідження
пам’яті людини в криміналістичних цілях); в) має методологічну та
методичну
розробленість
(забезпечена
власною
приватною
криміналістичною теорією) [3, с. 68–75].
Однак, така точка зору поліграфолога не була підтриманою, навіть
підпала під потужну критику вчених Є. П. Іщенка, Я. В. Комісарової,
А. Ю. Молчанова, С. І. Оглобліна та ін. Не поділяємо і ми думку Ю. І.
Холодного в цьому питанні, нашими аргументами тому є: по-перше,
вбачаємо, що науковець своїми підходами, фактично, монополізував
поліграф і дослідження з його використання уводячи його лише в науку
криміналістику. Водночас, виникає риторичне запитання, а як же бути
іншим галузям права, кримінальному праву і процесу, цивільному
праву і процесу, господарському та адміністративному праву і
процесу? Практичним сферам його застосування, в яких поліграф
набув широкого визнання: військовій, розвідувальній, оборонній,
стратегічній, банківській, кредитно-фінансовій, трудовій, комерційній
і.т.п. По-друге, нам не зрозуміло яку саме методологічну та методичну
розробленість, забезпечену власною приватною криміналістичною
теорією мав на увазі Ю. І. Холодний, визначаючи «криміналістичну
поліграфологію»
як
самостійний
розділ
прикладної
науки
криміналістики. Думаємо, що автор оперував, власне, методологічною
та
методичною
розробленістю
поліграфології
як
галузі
міждисциплінарних знань, апробованої часом і практикою та
загальновизнаних підходів у діяльності з використання поліграфа. Або
щось інше. В результаті сам же автор у подальшому відмовився від
запропонованої ним ідеї виділення поліграфології у самостійний розділ
криміналістики, означивши її на рівні окремої теми «криміналістичні
діагностичні дослідження із застосуванням поліграфа».
Більш практичним є взаємозв’язок поліграфології з розділом
криміналістична тактика, і це найбільше проявляється у процесі
проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також виконанні
оперативно-розшукових заходів.
Для оперативно-розшукової діяльності вона дає можливість:
– звузити коло підозрюваних та причетних осіб до події
вчиненого злочину;
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– визначити ймовірну роль опитуваної особи з використанням
поліграфа щодо планування, підготовки та вчинення конкретного
злочину;
– оцінити достовірність інформації, яка повідомляється цією
особою, і на її основі висунути обґрунтовану версію щодо
розслідуваної події в цілому чи окремих її обставин та фактів;
– здобути оперативно-значущу інформацію, яку в інший спосіб
отримати неможливо;
– отримати фактичні дані, матеріальні докази та інші
інформаційні дані для своєчасного проведення оперативнорозшукових та інших процесуальних заходів, спрямованих на
виявлення, розкриття та запобігання злочинів.
Для слідчої діяльності поліграфологія може надати неоціненну
допомогу у плануванні чи виконанні окремої слідчої (розшукової) дій
для визначення:
– достовірності показань осіб щодо обставин конкретного
злочину;
– кола осіб, причетних до розслідуваної події злочину, або тих,
які володіють такою інформацією;
– місцезнаходженні матеріальних доказів, пов’язаних з
відкритим кримінальним провадженням;
– правдивості показань свідків, достовірності інформаційних
даних, отриманих від очевидців, потерпілих чи заявників.
Однак,
говорячи
про
взаємозв’язок
поліграфології
з
криміналістичною тактикою, окремими вітчизняними та зарубіжними
науковцями у свій час робилися теоретичні припущення щодо
можливості безпосереднього використання поліграфа в процесі
виконання слідчих (розшукових) дій, зокрема під час допиту, в тому
числі й одночасного за участі двох і більше раніше допитаних осіб, а
також слідчого експерименту. Одним із авторів такої думки був
російський вчений В. І. Комісаров, який пропонував застосовувати
поліграф під час допиту, а програму тестування (використання
опитувальника) і розшифровану спеціалістом поліграфа долучати до
протоколу цієї слідчої (розшукової) дії [4, с. 43–47].
Погоджувалися з такою точкою зору і окремі наші вітчизняні вченіпроцесуалісти, а саме: О. В. Батюк, Я. М. Ковч, Л. Д. Удалова.
Натомість, у свій час, іншої позиції дотримувався метр криміналістики
радянської доби Р. С. Бєлкін, обґрунтовуючи, що, якщо навіть і
допустити застосування поліграфа під час проведення допиту чи
іншої слідчої (розшукової) дії, то результати його використання не
будуть мати доказового значення. Вони можуть братися до уваги
слідчим лише як орієнтовні дані без додавання до матеріалів
кримінального провадження та записів поліграми дослідження
[5, с. 396]. Поділяючи таку позицію вчених, вважаємо, що застосо229
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вувати поліграф під час виконання будь-яких процесуальних дій є
необґрунтованою пропозицією, оскільки це вже буде не просто допит,
а інша слідча (розшукова) дія, яка уособлюватиме розширені
можливості отримання психофізіологічних даних дослідження у
поєднанні з самостійним процесуальним заходом. У ній
відображуватиметься низка нових істотних видозмінних рис:
– змінюватиметься порядок отримання показань;
– збільшуватиметься питома вага спеціаліста поліграфа в
отриманні нових даних, що впливатиме на слідство і процес
розслідування;
– слідчий та оперативний працівники своєю діяльністю більше
скеровуватимуть потенційно опитуваних осіб до результатів
спеціального дослідження з використанням поліграфа, ніж
забезпечуватимуть власну тактику й стратегію досудового
розслідування в межах відкритого кримінального провадження.
Як наслідок – це потребуватиме й перегляду та заміни положень норм
кримінального процесу. З позиції чинного Кримінального процесуального
кодексу України в цьому: по-перше, немає необхідності та й
обґрунтованого логічного пояснення; по-друге, це спричинить плутанину
слідства (за яких обставин досудового розслідування поліграф може бути
застосованим під час проведення слідчих (розшукових) дій, а за яких не
може). А тому, ми категорично заперечуємо позиції означених вище
вчених щодо використання поліграфа в межах виконання процесуальних
дій, саме як частин від їх змісту. При цьому погоджуємося, що отримана
інформація за результатами проведених психофізіологічних досліджень з
використанням поліграфа може слугувати подальшому розслідуванню
зареєстрованих кримінальних правопорушень, у тому числі й реалізації за
її матеріалами інших процесуальних слідчих (розшукових) дій.
Насамкінець про взаємозв’язок поліграфології з розділом
криміналістики криміналістичною методикою або ж методикою
розслідування окремих видів злочинів. Враховуючи, що розслідування
злочинів є специфічною діяльністю, пізнавальна й організаційно-тактична
сутність якої обумовлена особливостями формування доказової
інформації та встановленим законом порядком її одержання й
використання, то в цьому процесі далеко не останнє місце може належати
поліграфології. Її застосування допоможе розібратися у тонкощах пізнання
подій минулого за залишеними матеріальними та психофізіологічними
(уявними) слідами, що визначається такими особливостями, як відсутність
безпосереднього сприйняття події слідчим та дією об’єктивних і
суб’єктивних факторів на сліди розслідуваної події. Особливо
поліграфологія може надати неоціненну допомогу в процесі розслідування
вчинених кримінальних правопорушень, пов’язаних з подіями минулих
років; складних багатоепізодних злочинів; за участі злочинних, в тому
числі організованих злочинних груп тощо. Наголошуємо, що виконання
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спеціальних досліджень із використанням поліграфа має призначатися
після того, як органом досудового розслідування буде зібрана певна
інформація про вчинений злочин і визначене коло учасників, які ймовірно,
причетні до нього. Проведенню психофізіологічних досліджень із
використанням поліграфа мають передувати слідчі (розшукові) дії, а також
інші процесуальні заходи, під час яких визначаються особи, інформаційні
дані яких й має бути перевірено на предмет їх верифікації. Як показує
практика, фактори успіху таких досліджень у більшості випадків
визначаються на початковому етапі досудового розслідування, вчиненого
кримінального правопорушення. Вони залежать від злагоджених дій
сторони, яка виступає ініціатором проведення психофізіологічного
дослідження з використанням поліграфа, і від установи та спеціаліста, що
їх
виконуватиме.
Належне
використання
спеціальних
знань
поліграфологами у своїй сфері діяльності надасть можливість досудовому
розслідуванню в цілому перевірити правильність сформульованого ними
версійного умовиводу щодо події злочину, а також можливої участі в
ньому конкретної особи, фігуранта кримінального процесу. З цією метою
уповноважений орган досудового розслідування, конкретна компетентна
особа, має в унісон спрацювати з установою чи організацією, яка
спеціалізується на проведенні таких досліджень та спеціалістом
поліграфа, з тим, щоб отримати об’єктивну картину розслідуваної події
злочину. На наш погляд, результативність використання поліграфології в
процесі розслідування вчиненого кримінального правопорушення може
бути досягнутою тільки за умови дотримання компетентними особами
правоохоронних органів важливих складових, які можна вибудувати у
вигляді наступних рекомендацій, а саме:
– до мінімуму звести витоки інформації про подію злочину, у тому
числі через засоби масової інформації. Практика застосування цієї
діяльності показує, що обізнаність опитуваних у тонкощах кримінального
провадження, а також висунутих криміналістичних версіях, вносить у
роботу спеціаліста поліграфа додаткові складності. Значно скорочується
можливість застосування певних методик тестування (наприклад, тестів
«непрямого методу»), хоча сама можливість дослідження в разі
усвідомленості опитуваного повністю не виключається;
– більш зважено і відповідально ставитися до процесу
виконання
поліграфологами
спеціальних
психофізіологічних
досліджень із використанням поліграфа. Трапляються випадки, коли
слідчі правоохоронних органів, пропонуючи особі в добровільному
порядку пройти спеціальне дослідження з використанням поліграфа,
й отримавши таку згоду, легковажно ставляться до забезпечення
конфіденційності здобутої інформації. Тобто, самі ж ініціюють
поліграфологічне дослідження і не до кінця розуміючи його наслідків,
завчасно й необдумано виголошують отримані результати, тим
самим ускладнюють процес досудового розслідування;
231

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63

– не завжди слідчі розуміють тонкощі специфіки роботи
спеціаліста поліграфа у процесі виконання ним спеціального
дослідження з використанням цього науково-технічного приладу та
отриманих за його допомоги верифікованих даних від опитуваних
осіб, при цьому перекладаючи на них свої службові повноваження,
що також негативно позначається на якості розслідуваної події
злочину. Наголошуємо в котре – це не входить у компетенцію
спеціаліста поліграфа, а є прерогативою органів досудового
розслідування.
Підсумовуючи вище викладене щодо взаємозв’язку поліграфології з
наукою криміналістикою, доходимо наступних висновків:
1. Системний аналіз галузевої приналежності поліграфа
переконливо засвідчує про його міждисциплінарний зв’язок із
медициною,
психологією,
психофізіологією,
інформатикою,
кібернетикою, криміналістикою однак цей науково-технічний прилад
пройшовши складний еволюційний шлях свого становлення переріс у
нову міждисциплінарну галузі знань, яка іменується поліграфологією.
2. Поліграфологія уособлює собою процес розробки науковометодичних основ, технічних, організаційних та правових умов
проведення психофізіологічних досліджень осіб із використанням
поліграфа з метою діагностування інформаційного стану ідеальних
(уявних) слідів відображень, пов’язаних з процесами судочинства,
оперативно-розшукової,
трудової,
службової
та
комерційної
діяльності.
3. Поліграфологія посідає чільне місце у фундаментальній,
прикладній юридичній науці криміналістиці, діяльність якої
направлена на ефективну боротьбу зі злочинністю, а також розробку
методологічних, технічних, тактичних і методичних основ досудового
розслідування вчинених кримінальних правопорушень.
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ПОЛИГРАФОЛОГИЯ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТРАСЛЬ
ЗНАНИЙ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С НАУКОЙ КРИМИНАЛИСТИКОЙ
А. И. Мотлях
Признавая полиграф научно-техническим устройством, ученые долгое
время обсуждали вопрос о том, к какой области знаний он больше относится
к медицине, кибернетике, психологии, психофизиологии, криминалистике и
тому подобное. Тем не менее, полиграф, прогрессируя и продвигаясь
вперед, основываясь на знаниях вышеупомянутых наук и отраслей знаний,
пошел своим путем, улучшив уже разработанные международные
специальные методики, адаптированные временем и практикой. В
результате была сформирована новая область знаний, называемая
полиграфологией. Она представляет собой междисциплинарную область
знаний о научно-методических основах, технических, организационных и
правовых условиях для проведения психофизиологического исследования
с
использованием
полиграфа
с
целью
диагностирования
лиц
информационного состояния идеальных (мнимых) следов отражений,
связанных с процессами судебных производств, оперативно-розыскной,
трудовой, служебной, коммерческой и других видов деятельности.
Что касается криминалистики, как фундаментальной прикладной
юридической науки, то полиграфология в определенной степени относится к ее
системе и составных разделов, а именно: общей теории криминалистики;
криминалистической техники; криминалистической тактики; криминалистической
методике или методике расследования отдельных видов преступлений. Она также
касается и других наук как юридической, так и психологической направленности.
Однако, несмотря на взаимосвязь полиграфологии с рядом теоретических и
прикладных наук и, в частности, с криминалистикой в оказании практической
помощи в расследовании совершенных уголовных преступлений, она остается
независимой, хорошо сформированной междисциплинарной областью знаний,
которая значительно развивается и совершенствуется, с учетом своей
затребованости.
POLYGRAPHOLOGY AS THE INTERDISCIPLINARY FIELD OF
KNOWLEDGE AND ITS RELATIONSHIP WITH CRIMINALISTICS
A. Motliakh
Recognizing a polygraph with a scientific and technical device, scientists have
been discussing this area for a long time on the question of which field of
knowledge it is more related: to medicine, cybernetics, psychology,
psychophysiology etc. However, the polygraph taking advanced, progressive from
the above sciences and branches of knowledge went its own way, improving
already developed international special methods, adapted by time and practice. As
a result, a new field of knowledge was formed which it was called polygraphology.
It represents an interdisciplinary field of knowledge about the scientific and
methodological foundations, technical, organizational and legal conditions for
conducting psychophysiological research of persons using a polygraph for the
purpose of diagnosing the information state of the ideal (imaginary) traces of
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reflections related to the processes of legal proceedings, operational search,
labor, official, commercial and other activities.
Regarding criminalistics as a fundamental applied legal science, polygraph
examiners are to some extent related to its system and its constituent parts,
namely: the general theory of criminalistics; forensic technology; forensic tactics;
forensic methods or methods of investigating certain types of crimes. It also
applies to other sciences, both legal and psychological. However, despite the
polygraph relationship with a number of theoretical and applied sciences and, in
particular, criminology to provide practical assistance in the investigation
committed criminal offenses, it remains independent, well-formed, interdisciplinary
field of knowledge that is developing and improving greatly.

УДК 343.98

О. П. Ващук
кандидат юридичних наук, доцент

Національний університет «Одеська юридична академія»
УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА З НЕВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ
Виклики сучасності приводять до необхідності актуалізації окремих
положень кримінального провадження. Сприяння в виявленні, закріпленні
та вилученні предметів і документів реалізується за допомогою
традиційної для вітчизняного кримінального провадження участі
спеціаліста в слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях. Ця
форма була єдиною формою участі спеціаліста як суб'єкта кримінального
процесу за раніше діючим кримінально-процесуальним законодавством
України. При цьому можливість залучення спеціаліста обмежувалася
лише деякими слідчими діями. В даний час таке обмеження зняте. Тепер
спеціаліст є процесуальною фігурою, що володіє певним процесуальним
статусом.
У рамках діючого нового КПК України існує об’єктивна необхідність
визначення кримінальних процесуальних особливостей застосування
комплексного підходу до використання спеціальних знань, а саме
невербальної інформації у кримінальному провадженні. Підвищенню ролі
невербальної інформації у кримінальному провадженні може сприяти і більш
ширше використання спеціальних пізнань обізнаних осіб у передбачених
законом формах.
Ключові слова: кримінальне провадження, невербальна інформація,
слідчі дії, спеціальні знання.

Необхідність використання знань з невербальної інформації в
кримінальному провадженні пояснюється, перш за все, тенденціями
теоретичних розробок, а по-друге, потребами практики. Проте
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існують дискусійні питання, які виникають при залученні спеціаліста з
невербальної інформації. Дослідженню питань використання
спеціальних знань у кримінальному провадженні приділялась увага у
працях Р. С. Бєлкіна [1], О. М. Зініна [2], П. П. Іщенка [3], М. О.
Классена [4], Г. Малевскі [5, с. 108–121], В. М. Махова [6], Е. Б.
Мельникової [7], Т. Д. Телегіноії [8], В. В. Тіщенка [9, с. 252–262], В.
Ю. Шепітька [10], В. О. Яремчук [11, с. 1–11] та ін. Деякі автори
досліджують питання проведення судових експертиз як для експертів,
так і для спеціалістів [12]. М. В. Шепітько розкриває мету та форми
залучення спеціаліста під час здійснення кримінального провадження
[13, с. 325–326], а М. К. Каминський ставить питання, щодо значення
спеціальних знань [14, с. 67–71]. Проте розвиток положень про
невербальну інформацію і використання цих даних в кримінальному
провадженні висвітлено лише в цілому та фрагментарно. Водночас
відсутній аналіз процесуальних аспектів участі спеціаліста з
невербальної інформації в кримінальному провадженні. Тому, метою
даної статті є аналіз положень КПК України щодо залучення
спеціаліста з невербальної інформації до кримінального провадження
та висунення пропозицій щодо удосконалення цих норм в КПК
України.
Розкрити особливості участі спеціаліста з невербальної
інформації в кримінальному провадженні доцільно в двох
кореляційних, однак самостійних напрямах:
- кримінальному процесуальному;
- криміналістичному.
Кримінальний процесуальний напрям обумовлений Кримінальним
процесуальним кодексом України (далі – КПК України) [15], який
регламентує поточну участь будь-якого спеціаліста в кримінальному
провадженні, в тому числі і спеціаліста з невербальної інформації.
Спеціаліст з невербальної інформації може бути залучений
посадовою особою, яка провадить будь-яку слідчу (розшукову) дію.
Зазвичай, участь спеціаліста з невербальної інформації в цих діях
має на увазі:
- сприяння у виявленні, закріпленні та вилученні предметів і
документів, в той час як сприяння спеціаліста з невербальної
інформації може бути необхідним для виявлення слідів злочинів, які
не мають форму предметів й документів (наприклад, ідеальних слідів
тощо);
- сприяння в застосуванні технічних засобів фіксації ходу й
результатів слідчих (розшукових) дій та не представляє собою
дослідження матеріалів кримінального провадження. Однак, таке
сприяння в застосуванні технічних засобів спеціалістом з
невербальної інформації у дослідженні матеріалів кримінального
провадження суттєво обмежує його можливості. По-перше, тому, що
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сприяння передбачає допомогу посадовцю у застосуванні технічних
засобів, а не самостійне їх застосування. По-друге, таке сприяння
може відбуватися лише в рамках процесуальних дій (наприклад,
огляд предмета з виявленням невидимих слідів з використанням
спеціального джерела освітлення).
Відповідно до вищезазначеного порядок діяльності та результати
залучення спеціаліста з невербальної інформації для реалізації
першої з зазначених функцій відображаються у відповідному
протоколі слідчої (розшукової) дії, однак це не становить самостійне
джерело доказів – висновок спеціаліста – відповідно до ч. 2 ст. 84
КПК України де, закріплено вичерпний перелік процесуальних джерел
доказів (показання, речові докази, документи, висновки експертів).
Таким чином, існує можливість доповнити ч. 2 ст. 84 КПК України
новим джерелом доказів, як висновок спеціаліста. Однак, існує і
протилежна можливість, де і в рамках чинної правової регламентації
у вітчизняному кримінальному провадженні факт проведення
спеціалістом певних дій в ході слідчих (розшукових) дій може мати
доказове значення в рамках так званого – «допоміжного доказу»,
тобто така думка спеціаліста може знаходити належне відображення
в протоколі слідчої (розшукової) дії.
Ознаками, що характеризують спеціаліста з невербальної
інформації як учасника кримінального провадження відповідно до
чинного КПК України, є наступне:
- спеціаліст з невербальної інформації є особою, яка володіє
спеціальними знаннями;
- спеціаліст з невербальної інформації не зацікавлений в
результаті кримінального провадження;
- спеціаліст з невербальної інформації залучається відповідно
до
процесуальних
норм
тими
учасниками
кримінального
провадження, які наділені таким правом;
- спеціаліст з невербальної інформації є процесуальною
фігурою і володіє власним процесуальним статусом;
- спеціаліст з невербальної інформації не може виступати як
інший учасник кримінального провадження, до якого його залучено як
спеціаліста;
- спеціаліст з невербальної інформації бере участь у
процесуальних діях і розгляді кримінального провадження судом.
Проблемним, нормативно неврегульованим залишається питання
щодо досліджень, які може проводити спеціаліст з невербальної
інформації та, як результат, процесуального значення його висновку
на підставі цих досліджень.
Процесуальна форма використання спеціальних знань з
невербальної інформації в кримінальному провадженні залежить від
таких критеріїв:
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- стадії, на яких спеціальні знання з невербальної інформації
застосовуються;
- правове регулювання процедури залучення спеціаліста з
невербальної інформації і використання цих знань в кримінальному
провадженні;
- процесуальне
значення
результатів
використання
спеціальних знань з невербальної інформації.
Звісно ж, що аналіз чинного законодавства не дає підстав для
розгляду діяльності спеціаліста саме з невербальної інформації. У
діючому КПК України мова йде про участь спеціаліста в цілому, без
визначення сфери наукових і професійних інтересів спеціаліста. Крім
того, це було б і недоцільним, ураховуючи наявні наукові сфери
знань, їх удосконалення і можливий розвиток інших та виникнення
нових професійних галузей. Тому подальший детальний аналіз
кримінальних процесуальних аспектів застосування комплексного
підходу до використання спеціальних знань з невербальної
інформації у кримінальному провадженні буде проходити за
аналогією до загального статусу «спеціаліста», закріпленого
законодавцем в КПК України.
Відповідно до ст. 3 КПК України учасником кримінального
провадження є спеціаліст. Ст. 71 КПК України чітко визначає, що
«спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє
спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або
інших засобів і може надавати консультації під час досудового
розслідування і судового розгляду з питань, що потребують
відповідних спеціальних знань і навичок» (ч. 1 ст. 71 КПК України). Ч.
3 ст. 71 КПК України закріплює право сторін кримінального
провадження заявляти клопотання про залучення спеціаліста або
використання його пояснень і допомоги саме під час судового
розгляду, а в ч. 4 ст. 71 КПК України визначено права спеціаліста
(ставити запитання учасникам процесуальної дії з дозволу сторони
кримінального провадження, яка його залучила, чи суду;
користуватися технічними засобами, приладами та спеціальним
обладнанням; звертати увагу сторони кримінального провадження,
яка його залучила, або суду на характерні обставини чи особливості
речей і документів; знайомитися з протоколами процесуальних дій, в
яких він брав участь, і подавати до них зауваження; одержувати
винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов’язаних
із його залученням до кримінального провадження; заявляти
клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених
законом). У свою чергу, законодавець у ч. 5 ст. 71 КПК України
встановив зобов’язання спеціаліста, як прибуття за викликом до
слідчого/прокурора/суду і до того ж, мати при собі необхідні технічне
обладнання, пристрої та прилади; виконувати вказівки сторони
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кримінального провадження, яка його залучила, чи суду та давати
пояснення з поставлених запитань; не розголошувати відомості, які
безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та
процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і
які стали відомі спеціалісту у зв’язку з виконанням його обов’язків та
заявляти самовідвід за наявності обставин, передбачених КПК
України. Далі ст. 72 КПК України до відповідальності спеціаліста
відносить питання щодо його неприбуття до суду без поважних
причин або неповідомлення про причини неприбуття де, як результат
на спеціаліста судом покладаються всі витрати, пов’язані з
оголошенням перерви в судовому засіданні.
Відповідно до ч. 2 ст. 105 КПК України додатками до протоколів
можуть бути письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у
проведенні відповідної процесуальної дії, проте в ч. 1 ст. 105 КПК
України законодавець чітко закріплює, що додатки до протоколу
долучаються тільки особою, яка проводила процесуальну дію.
Ч. 1 ст. 236 КПК України зазначає, що ухвала про дозвіл на обшук
житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи
прокурором, а для участі в проведенні обшуку може бути запрошений
потерпілий, підозрюваний, захисник, представник, адвокат та інші
учасники кримінального провадження, у тому числі й спеціаліст з
метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних
знань. Також при проведенні огляду з метою одержання допомоги з
питань, що потребують спеціальних знань, слідчий/прокурор для
участі в огляді може запросити спеціалістів (ч. 3 ст. 237 КПК України).
За дорученням слідчого/прокурора спеціаліст має право проводити
вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани
та схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи
окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати
речі й документи, які мають значення для кримінального провадження
(ч. 7 ст. 237 КПК України). Проведення слідчого експерименту за
необхідності може здійснюватися за участю спеціаліста (ч. 2 ст. 240
КПК України), а у випадку, якщо проведення експертизи доручено
судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або
за його дорученням залученим спеціалістом (ч. 1 ст. 245 КПК
України).
У ч. 1 ст. 262 КПК України (огляд і виїмка кореспонденції)
зазначено, що огляд затриманої кореспонденції проводиться в
установі зв’язку, якій доручено здійснювати контроль і затримувати
цю кореспонденцію, за участю представника цієї установи, а за
необхідності – за участю спеціаліста. Де у присутності зазначених
осіб слідчий вирішує питання про відкриття й оглядає затриману
кореспонденцію. Ст. 266 КПК України регламентує дослідження
інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, де в ч.
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1. закріплено, що дослідження інформації, отриманої при
застосуванні технічних засобів, у разі необхідності здійснюється за
участю спеціаліста. Після чого прокурор вживає заходів для
збереження отриманої інформації, а в ч. 3 визначено, що носії
інформації та технічні засоби, за допомогою яких отримано
інформацію, можуть бути предметом дослідження відповідних
спеціалістів або експертів у порядку, передбаченому КПК України.
Ч. 3 ст. 357 КПК України закріплює, що при дослідженні речових
доказів учасники судового провадження мають право ставити
запитання з приводу речових доказів спеціалістам, які їх оглядали.
Також учасники судового провадження мають право ставити
запитання щодо документів спеціалістам (ч. 2 ст. 358 КПК України) та
з метою з’ясування відомостей, що містяться у звуко- і відеозаписах,
судом також може бути залучено спеціаліста (ч. 3 ст. 358 КПК
України).
Окремо ст. 360 КПК України регламентує порядок консультацій та
роз’яснення спеціаліста, де у ч. 1 визначено, що під час дослідження
доказів суд має право скористатися усними консультаціями або
письмовими роз’ясненнями спеціаліста, наданими на підставі його
спеціальних знань. У ч. 2 зазначено, що спеціалісту можуть бути
поставлені питання щодо суті наданих усних консультацій чи
письмових роз’яснень. Тоді як, першою ставить запитання особа, за
клопотанням якої залучено спеціаліста, а потім інші особи, які беруть
участь у кримінальному провадженні. Головуючий, у свою чергу, у
судовому засіданні має право ставити спеціалістові запитання в будьякий час дослідження доказів.
У виняткових випадках суд, визнавши за необхідне оглянути
певне місце, проводить огляд за участю учасників судового
провадження, а якщо цього вимагають обставини і за участю
спеціалістів (ч. 1 ст. 361 КПК України).
Ч. 4 ст. 517 КПК України визначено, що доступ до матеріалів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю, надається
спеціалісту, якому надано допуск до державної таємниці та який
потребує його під час здійснення своїх прав і обов’язків, виходячи з
обставин, встановлених під час кримінального провадження. Однак,
рішення про надання доступу до конкретної таємної інформації та її
матеріальних носіїв приймаються у формі наказу або письмового
розпорядження
керівником
органу
досудового
розслідування/прокурором/судом. Проте спеціалісту забороняється
робити виписки та копії з матеріалів, які містять державну таємницю
(ч. 5 ст. 517 КПК України).
Таким чином, процесуальний статус спеціаліста з невербальної
інформації є комплексним поняттям, що представляє собою
законодавчо
регламентовану
сукупність
прав,
обов'язків,
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відповідальності і процесуальних гарантій діяльності спеціаліста
відповідно до КПК України як учасника кримінального провадження,
засновану на цілях, завданнях, функціях та принципах його залучення
у кримінальному провадженні. Саме тому, основою процесуального
статусу спеціаліста з невербальної інформації виступають:
- мета залучення спеціаліста з невербальної інформації
(реалізація в кримінальному провадженні можливостей, які дає
застосування спеціальних знань з невербальної інформації для
вирішення завдання кримінального провадження);
- завдання, які вирішуються спеціалістом з невербальної
інформації в рамках його участі в кримінальному провадженні
(консультативна і технічна допомога учасникам);
- функції спеціаліста з невербальної інформації (участь у
проведенні процесуальних дій, дача письмових консультацій
(висновків) сторонам з питань, що вимагають застосування
спеціальних знань, і дача показань з питань, що вимагають
застосування спеціальних знань з невербальної інформації);
- принципи участі спеціаліста з невербальної інформації у
кримінальному провадженні (компетентність, незалежність і
незацікавленість в результаті кримінального провадження).
Форма використання спеціальних знань з невербальної
інформації в кримінальному провадженні являє собою сукупність
зовнішніх ознак, що характеризують процедуру і результат
застосування спеціальних знань з невербальної інформації у зв’язку
із запобіганням, припиненням, виявленням і розслідуванням злочинів,
а також судовим розглядом кримінальних проваджень.
Використання знань з невербальної інформації, як окремий вид
спеціальних знань, можна визначити як певну групу дій, пов'язаних із
застосуванням спеціальних знань з невербальної інформації в
кримінальному провадженні, об'єднаних подібними, характерними
лише для цієї групи, ознаками.
Для досягнення мети нашого дослідження як емпіричні дані
наведемо
результати
проведеного
нами
анкетування
слідчих/прокурорів/суддів/експертів та студентів-правників щодо їх
думки про отримання та використання невербальної інформації у
кримінальному провадженні. Загалом на 01.01.2017 було анкетовано
1470 осіб: 254 – судді, 288 – слідчі, 388 – прокурори, 19 – експерти,
521 – студенти вищих юридичних навчальних закладів України
(Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України та
Національний університет «Одеська юридична академія»).
Опитування суддів/прокурорів/експертів/слідчих та студентів
містило відповідне питання: чи необхідно до кримінального
провадження долучати спеціаліста з невербальної інформації? Думки
респондентів мають значні розходження. Слідчі вважають, що така
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необхідність існує (148 осіб), прокурори (198 осіб) підтримують таку
думку, експерти майже одностайні (13 осіб) у тому, що участь такого
спеціаліста є необхідною у кримінальному провадженні (вже на стадії
досудового розслідування). Коло ж суддів у більшості (121 особа) не
вважає за необхідність участь такого спеціаліста у судовому
провадженні. Студенти у більшості (385 осіб) вважають необхідною
участь спеціаліста з невербальної інформації у кримінальному
провадженні (див. діаграма 1).

На наш погляд, законодавець не дає підстав обмежувати
процесуальну форму залучення спеціаліста з невербальної
інформації у кримінальному провадженні. Вибір процесуальної
форми в даному випадку повинен здійснюватися посадовою особою,
що здійснює кримінальне провадження. Проте, результат залучення
спеціаліста з невербальної інформації у кримінальному провадженні
варто було б удосконалити, шляхом внесення таких змін до чинного
КПК України:
– ч. 1 ст. 71 КПК України викласти у такій редакції:
«Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє
спеціальними знаннями, навичками застосування технічних або інших
засобів, і може проводити дослідження і надавати консультації та
роз’яснення під час досудового розслідування і судового
провадження з питань, що потребують відповідних спеціальних знань
і навичок та має право дати висновок з питань, які виникають під час
кримінального провадження і стосуються його сфери знань».
– ч. 4 ст. 71 КПК України викласти у такій редакції:
«4. Спеціаліст має право:
1) знайомитися з матеріалами кримінального провадження, в яких
він брав участь, і подавати до них зауваження;
2) ставити запитання, що стосуються предмета та об’єктів
дослідження, консультації чи роз’яснення, учасникам процесуальної
дії;
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3) користуватися технічними засобами, приладами та
спеціальним обладнанням;
4) викладати у висновку спеціаліста виявлені в ході дослідження
відомості, які мають значення для кримінального провадження і з
приводу яких йому не були поставлені запитання;
5) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що
стосуються предмета та об’єктів дослідження;
6) звертати увагу сторін кримінального провадження або суду на
характерні обставини чи особливості речей і документів;
7) знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких він брав
участь, і подавати до них зауваження;
8) знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких він не
брав участь, якщо вони стосуються предмета та об’єктів дослідження,
консультації чи роз’яснення і подавати до них зауваження;
9) одержувати винагороду за виконану роботу та відшкодування
витрат, пов’язаних із його залученням до кримінального
провадження;
10) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках,
передбачених законом».
– ч. 5 ст. 71 КПК України викласти у такій редакції:
«5. Спеціаліст зобов’язаний:
1) особисто провести дослідження і дати письмовий висновок на
поставлені йому запитання, а в разі необхідності – роз’яснити його;
2) особисто прибути за викликом до слідчого, прокурора, суду і
мати при собі необхідні технічне обладнання, пристрої та прилади та
давати пояснення з поставлених запитань;
3) не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті
кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються
(здійснювалися) під час нього, і які стали відомі спеціалісту у зв’язку з
виконанням його обов’язків;
4) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим
Кодексом».
Таким чином, у статті проаналізовано норми чинного КПК України
щодо процесуальної фігури – спеціаліста, в тому числі й спеціаліста з
невербальної інформації. Зазначено необхідність внесення змін до
окремих положень КПК України для оптимізації та результативності
залучення спеціаліста, в тому числі й спеціаліста з невербальної
інформації.
Примітка: «Публікація містить результати досліджень,
проведених за грантом Президента України за конкурсним
проектом (Ф70/193-2017 (0117U003832)) Державного фонду
фундаментальних досліджень».
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УЧАСТИЕ СПЕЦІАЛИСТА ПО НЕВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В
УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
О. П. Ващук
Вызовы современности приводят к необходимости актуализации
отдельных положений уголовного производства. Содействие в обнаружении,
закреплении и изъятии предметов и документов реализуется с помощью
традиционной для отечественного уголовного судопроизводства участия
специалиста в следственных (розыскных) и других процессуальных
действиях. Это была единственная форма участия специалиста как субъекта
уголовного процесса по ранее действующему уголовно-процессуальному
законодательству Украины. При этом возможность привлечения специалиста
ограничивалась лишь некоторыми следственными действиями. В настоящее
время
такое
ограничение
снято.
Теперь
специалист
является
процессуальной фигурой, обладающей определенным процессуальным
статусом.
В рамках действующего УПК Украины существует объективная
необходимость определения уголовных процессуальных особенностей
применения комплексного подхода к использованию специальных знаний, а
именно невербальной информации в уголовном производстве. Повышению
роли невербальной информации в уголовном производстве может
способствовать и более широкое использование специальных познаний
сведущих лиц в предусмотренных законом формах.
Обнародованы
результаты
проведенного
анкетирования
следователей/прокуроров/судей/экспертов и студентов-юристов по их
мнению о получении и использовании невербальной информации в
уголовном производстве (на 01.01.2017 г. были анкетированы 1470 человек,
из которых 254 судьи, 288 следователей, 388 прокуроров, 19 экспертов, 521
студентов высших юридических учебных заведений Украины (Львовский
государственный университет внутренних дел МВД Украины и
Национальный университет «Одесская юридическая академия»).
В статье проанализированы нормы действующего УПК Украины
относительно процессуальной фигуры – специалиста, в том числе и
специалиста по невербальной информации. Указана необходимость
внесения изменений в отдельные положения УПК Украины для оптимизации
и результативности привлечения специалиста, в том числе и специалиста по
невербальной информации.
PARTICIPATION OF SPECIALIST ON NON-VERBAL INFORMATION IN
CRIMINAL PROCEEDINGS: PROCEDURAL ASPECTS
O. Vashchuk
The challenges of modern life lead to the need to update the individual provisions
of criminal proceedings. Assistance in identifying, fixing and seizure of items and
documents is realized through the traditional for domestic criminal proceedings of a
specialist in investigative (search) and other procedural actions. This was the only form
of participation of a specialist as as an independent subject of criminal proceedings
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under the previously existing criminal-procedural legislation of Ukraine. At the same
time, the possibility of involving a specialist was limited to only a few investigative
actions. Currently, this restriction has been removed . Now the specialist is a
procedural figure with a certain procedural status.
There is an objective need to determine criminal procedural peculiarities of
applying an integrated approach to the use of special knowledge, namely nonverbal information in criminal proceedings. Increasing the role of non-verbal
information in criminal proceedings may also be facilitated by the wider use of
special knowledge of persons in the forms envisaged by law.
The results of survey conducted by investigators/prosecutors/judges/experts
and law students about their opinion on obtaining and using non-verbal
information in criminal proceedings are presented (as of January 01, 2017, 1470
persons were questioned, of which 254 judges, 288 investigators, 388
prosecutors, 19 experts, 521 students of higher law educational institutions of
Ukraine (Lviv State University of Internal Affairs of the Ministry of Internal Affairs of
Ukraine and the National University «Odessa Law Academy»).
The article analyzes emphasizes the norms of current Criminal Procedural Code
of Ukraine with regard to the procedural figure – of a specialist, including a non-verbal
information specialist. It is indicated he necessity of amending certain provisions of
Criminal Procedural Code of Ukraine for the optimization and effectiveness of the
involvement of a specialist, including a non-verbal information specialist.
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Стаття присвячена деяким аспектам інформаційно-аналітичного
забезпечення виявлення та дослідження особистості злочинця,крізь призму
історичних досліджень, його поведінка, стиль життя, світогляд, які
склалися історично, а також погляди вчених, криміналістів на генетику
злочинців. Досліджено теоретичні здобутки та висновки сучасних
науковців щодо «гена злочинності»
Ключеві слова: особистість злочинця, історичні погляди, ген
злочинності.

Основою будь-якої діяльності людини, в тому числі й діяльності,
спрямованої на виявлення особи злочинця – є збір, аналіз і
245

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63

використання отриманої інформації. Успішність правоохоронних
органів у виявленні злочинця, розкритті злочину полягає не тільки в
кваліфікованих навиках, але ще й в умінні знайти психологічний
контакт, «прочитати» особистість по її зовнішнім даним.
Дослідженню проблем вивчення психологічного портрету та
генетики злочинців присвячено чимало наукових праць видатних
вчених, зокрема: О. М. Бандурка, В. С. Батиргареєва, А. Б. Блага,
А. М. Бойко,
В. І. Борисов,
В. В.Василевич,
В. В. Голіна,
Б. М. Головкін, І. М. Даньшин, С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова,
М. І. Панов, В. М. Попович, І. П. Рущенко, В. В. Сташис, В. Я. Тацій,
В. О. Туляков, В. В. Тіщенко, І. К.Туркевич, В. І. Шакун, В. Ю. Шепітько
та інші. [8, с.43].
Здійснений нами ґрунтовний аналіз джерел, дозволяє дійти
висновку, що недостатньо дослідженою залишається низка проблем
щодо дослідження генетики особи та вчинення злочину, їх
взаємозв’язок.
З’ясувати що являє собою особистість злочинця і дати відповіді
на питання: чи можливо виявити злочинця по зовнішнім
особливостям? «ген злочинності»: правда, чи міф?
Що ви знаєте про людей які вас оточують? Чи можете щось
сказати про характер і звички абсолютно невідомої людини? Як
визначити хто може бути потенційним злочинцем, а хто ні? «Ген
злочинності»: вигадки, чи перевірений факт? На ці та інші запитання
шукали відповіді раніше і досліджують сучасні науковці сьогодення.
Дослідження «гена злочинності» має досить довгу історію і
викликає більше запитань, ніж відповідей. Одним із перших, хто
вирішив розібратися із генетичними аномаліями людини став
італійський лікар-психіатр, професор судової медицини XIX століття
Ч. Ломброзо, якого часто називають основоположником кримінальної
антропології. Ця наука намагається пояснити зв'язок між
анатомічними і фізіологічними особливостями людини і його
схильністю до скоєння злочинів. Ломброзо дійшов висновку, що такий
зв'язок є, і він є прямим: злочини скоюють люди з певною зовнішністю
і характером. Як правило, злочинці мають вроджені фізичні та
психічні дефекти. Йдеться про аномалії внутрішньої і зовнішньої
анатомічної будови, характерних для первісних людей і
людиноподібних мавп. Таким чином, вважав Ломброзо, – злочинцями
не стають, а народжуються. Буде людина злочинцем, чи ні –
залежить тільки від вродженої схильності, причому для кожного типу
злочинів характерні свої аномалії. Розробці цієї теорії, Ломброзо
присвятив усе своє життя. Він дослідив 383 черепи померлих і 3839
черепів живих злочинців. Крім того, вчений вивчав особливості
організму 26886 злочинців і 25447 добропорядних громадян, і
прийшов до таких висновків:
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1. зовнішність типового насильника – великі опуклі очі, пухкі
губи, довгі вії, приплюснутий і кривий ніс, найчастіше сухорляві і
рахітичні блондини, іноді горбаті;
2. зовнішність типового злодія – неправильний маленький череп,
видовжена голова, прямий ніс (часто кирпатий біля основи), бігаючий
або, навпаки, чіпкий погляд, чорне волосся і наявність бороди;
3. зовнішність типового вбивці – великий череп, різка лобова
пазуха, об'ємні вилиці, квадратні щелепи, величезні очні орбіти,
чотирикутне підборіддя, нерухомий скляний погляд, тонкі губи, добре
розвинені ікла, найбільш небезпечні вбивці найчастіше мають чорне,
кучеряве волосся, бороду, короткі кисті рук, надмірно великі або,
навпаки, занадто маленькі мочки вух;
4. зовнішність типового шахрая – обличчя бліде, очі маленькі,
суворі, ніс кривий, голова лиса, в цілому зовнішність шахраїв досить
добродушна.
У злочинців, на думку дослідника, знижена чутливість органів
чуття і больова чутливість. Вони не здатні усвідомлювати
аморальність своїх вчинків, тому для них невідомо каяття. Ломброзо
вдалося виявити і особливості почерку різних типів злочинців.
Представники середнього і вищого класу частіше бувають
професійними шахраями. Ще при життя Ломброзо і його теорія
піддавалася критиці. [10, с. 109]. Можливо, саме це змусило його до
кінця життя переглянути деякі свої погляди. Зокрема, він почав
стверджувати, що наявність злочинної зовнішності не обов'язково
означає, що людина скоїла злочин – вона свідчить швидше про його
схильності до протиправних вчинків. А це дає можливість вчасно
помітити таку схильність і викорінити, або намагатися не вчиняти
певних протиправних дій. Тобто Ч. Ломброзо вважав, що «ген
злочинності» існує і з ним все таки можна вести боротьбу. Теорія
Ч. Ломброзо не є актуальною в наш час, адже погляди на життя
змінюються. Що раніше вважалося, аморальним, неприйнятним і
могло вказувати на ознаки злочинця, зараз є трендом молоді,
наприклад, татуювання, про які писав науковець, як ознаку злочинця.
Але, що дійсно корисного можна винести із досліджень вченого, так
це те, що людину, її особистість, характер потрібно досліджувати в
подальшому. Саме теорія Ломброзо стала поштовхом до нового
напрямку вивчення психології та психіатрії людини, а саме:
психологічний портрет злочинця.
Для того, щоб зрозуміти психологію злочинця, слід також
дослідити клініко-динамічні характеристики хворих афективними
розладами невротичного рівня. Виявити синдромальний склад і
особливості даних хворих. Простежити динаміку синдромів,
складових картин даної патології., що і зробив у свій час психіатр і
психоаналітик О. О. Бухановський. Саме дякуючи його наполегливій
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праці і постійним дослідженням в області психіатрії, було розкрито
одного із резонансних і безжалісних убивць, нелюда XX століття –
Чикатило. Працюючи над справою 12 років, він в деталях склав
психологічний портрет злочинця, а саме: його статус в суспільстві,
зовнішність, характер, сімейний стан, навіть визначив наявність дітей
і вік. Бухановський О.О. проклав шлях своїми дослідженнями до
нового бачення «сучасного» вбивці і ґвалтівника. [9, с. 365–380]. Він
вважав, що слід виявити внутрішні закономірності розвитку
афективних розладів у хворих з тим, щоб систематизувати ці
закономірності і згрупувати їх по переважаючим механізмам, взявши
за критерій взаємодії між трьома основними компонентами цих
станів – тривоги, агресії і депресії. Як і Буханоський О. О., так і багато
інших вчених намагалися і намагаються до сьогоднішнього дня
скомбінувати внутрішні розлади особи і прийти до логічного
висновку – яким чином, на основі чого, як і що могло керувати
особою-злочинця, коли він вчиняв злочинне діяння. Яскравий
приклад, на рахунок цього, приводить у своїй дисертації «Сучасний
стан проблем афективних розладів невротичного рівня» Платонов Д. Г.
Вивченням даної теми займаються вчені в різних галузях:
криміналістики, медицини, психіатрії, психології, біології, генетики.
Якщо розглядати особистість злочинця, його поведінку з точки
криміналістики
і
дослідження
криміналістів,
як
зазначає
Чуфаровський Ю. В.
–
психологію
особистості
складають
підсвідомість, свідомість і самосвідомість. Для людини, зазначає С. Л.
Рубінштейн, «фундаментальне значення має свідомість, без
свідомості, без здатності свідомо зайняти певну позицію, немає
особистості». [11, с. 250].
Досліджуючи вище наведенні погляди вчених, варто зрозуміти що
собою являє визначення «гена». Вперше поняття «ген» було відкрито
Н. В.Тимофєєвим-Рєсовським, який за допомогою великої кількості
дослідів, прийшов до висновку, що все таки генетичний матеріал
передається
від
батьківського
організму
до
нащадків.
Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів за
редакцією проф. В. П. Черниха зазначає, що «ген» – це одиниця
спадковості, за допомогою якої відбувається запис, збереження й
передача генетичної інформації, відрізок ДНК, що складається з
нуклеотидів кількість розміщення яких визначаються специфічністю
кожного гена. Генетичний підхід поділяється вченими на три
напрями:а) біхевіоральна генетика (behavioral genetics) – доповнення
кількісної генетики, що вивчає людську особистість, характеристики та
поведінку; б) спадковість – за ступенем якої генетично піддаються
впливу
коливання
фенотипових
рис
(центральне
поняття
біхевіоральної генетики); в) епігенетика – вчення про те, як фактори
навколишнього середовища (внутрішнього середовища організму та
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його зовнішнє середовище) можуть змінити функцію гена без зміни
послідовностей ДНК. [4, с. 118]. З. А. Вороніна, І. І. Полєтаєва та Ж. І.
Рєзнікова в «Основах етології та генетики поведінки» виділили основне
завдання генетики поведінки – з’ясування ролі генетичних факторів у
визначенні особливостей поведінки, яке складається з таких
підзавдань: 1) визначення відносної ролі і взаємодії генетичних і
середовищних (оточуючих) впливів при формуванні поведінки в
онтогенезі; 2) дослідження механізмів генів, які визначають
формування нервової системи; 3) вивчення механізмів реалізації дії
мутантних генів, що зачіпають функцію центральної нервової системи
(ЦНС), які можуть служити моделями захворювань нервової системи
людини; 4) дослідження генетико-популяційних механізмів формування
поведінки та її змін у процесі мікроеволюції. Термін «генетика
поведінки» частіше застосовується в західній літературі [4, с. 117].
М. П. Дубінін, В. М. Кудрявцев та І. К. Карпец висунули гіпотезу:
масив злочинності має генетичне мало змінюване «ядро» і соціальну
«периферію», яка змінюється у часовому та територіальному
розрізах, вважаючи, очевидно, що його розміри залежать у першу
чергу від величини часових і територіальних відмінностей у
злочинності, встановлених кримінологами. Для перевірки цієї гіпотези
треба було обрати злочини, які би стали її предметом. На їх думку,
саме перелік злочинів свідчить про те, що деякі з них і без
спеціальних досліджень легко можуть бути пояснені соціальноекономічними причинами – господарські, службові, а також багато
інших злочинів, у тому числі і всі види майнових злочинів, які
вчиняються з корисливих мотивів і в сумі складають більше 60 %
злочинів. Враховуючи думку Н. Ф. Кузнєцової та Н. С. Лєйкіної про те,
що проблема соціального та біологічного «локалізується у вивченні
насильницьких злочинів, злочинів неповнолітніх, дезадаптивної
(рецидивізм, бродяжництво) та необережної злочинності», а «для
іншої злочинності вона практично значимої ролі не має…», вчені
залишили в сенсі генетичної зумовленості «під підозрою» лише
злочини проти особистості, хуліганство та необережні злочини, які
складають в цілому біля 40 %, а враховуючи ще мотиви злочинів
проти особистості, які не несуть «генетичний» характер, була
виведена ще менша цифра – 6–8 %. Подальша перевірка гіпотези
шляхом дослідження спеціально відібраних груп не дала можливості
вченим прийти до якихось визначених висновків щодо зв’язку
генетичних факторів і злочинності [8, с. 105]. На їх думку, такі
висновки щодо зв’язку генетичних факторів і злочинності є
негативними. Так був перевірений зв'язок між змінами в злочинності
упродовж часу та змінами в генофонді людських популяцій, з
використанням даних кримінальної статистики і численних
емпіричних досліджень про зміни в стані, структурі і динаміці
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злочинності в різних країнах та регіонах у тривалі терміни. У
результаті зв’язок динаміки злочинності з генофондом не
підтвердився. Пояснити вказані зміни у злочинності з позиції генетики
вченим не представилось можливим, оскільки самі значні зрушення в
динаміці злочинності відбувались за рахунок зміни структури і
кількості майнових злочинів, соціальна основа яких ними не
піддавалася сумніву. [2, с. 286–290].
На сьогоднішній день, у світ стоїть питання, а чи існує «ген
злочинності». Вирішення даного питання допомогло би вирішити
безліч проблем, які пов’язанні із розробкою і застосуванням
превентивних заходів, щодо майбутніх злочинців. Першим спробу
перевірити гіпотезу про генетичну обумовленість злочинної поведінки
зробив німецький психіатр Йоханес Ланге. У двадцятих роках нашого
століття в цих цілях він провів дослідження на основі «близнюкового
методу». Суть даного методу полягала в тому, що порівнювалась
поведінка близнюків, які розвинулися з однієї яйцеклітини (а
відповідно мали однаковий набір генів), з поведінкою близнюків, які
розвинулися з різних яйцеклітин і мали різні спадкові задатки.
Гіпотеза полягала в наступному: якщо залежність поведінки від
генетичних факторів реальна, то в окремих вчинках і в цілому в
життєвій лінії у однояйцевих близнюків повинно бути більше
спільного, ніж у різнояйцевих. Дослідження дали позитивний
результат: в 77 % випадків у однояйцевих близнюків, якщо злочин
скоював один, то і другий опинявся злочинцем; а у різнояйцевих
випадки, коли другий близнюк теж опинявся злочинцем, становили
лише 11 %. Результати дослідження були опубліковані Ланге в
Лейпцигу в 1929 р. Через три роки аналогічні дослідження були
проведені голландським вченим Легра. Його результати були ще
більш приголомшливими: в 100 % випадків однояйцеві близнюки
обидва виявлялися злочинцями, а у різнояйцевих таких фактів
встановлено не було. Розгадка спадкової передачі схильності до
злочинів здавалася такою близькою. Не викликало ніякого сумніву,
що близнюки з однаковим генотипом проявляють набагато більше
схожості в поведінці, ніж близнюки, що мають різний генотип. Отже,
на думку вчених, гени виявляються вирішальним фактором злочинної
поведінки. Ці дані мали значний вплив на введення в нацистській
Німеччині в 1933 р практики кастрації і стерилізації як міри
кримінальної євгеніки. [2, с. 124].
На початку тридцятих років колега Ланге психіатр Фрідріх
Штумпфль досліджував генетичну схильність до злочинів, аналізуючи
родовідні злочинців. Він вивчив родинні зв'язки 195 рецидивістів і 166
дрібних злочинців. Безпосередньо і за відгуками різних осіб було
обстежено 1747 родичів цих злочинців. Серед родичів рецидивістів
він виявив велике число злочинців, в той час як серед родичів дрібних
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правопорушників їх було значно менше. Майже всі рецидивісти
страждали психопатією (у дрібних правопорушників психопатією
страждало лише 14 %). Ці дані дозволили по-новому оцінити
концепцію Годдарда про психічну неповноцінність злочинців: психічні
порушення в кримінальному середовищі виявлялися не стільки в
зниженому рівні інтелекту, скільки в порушеннях емоційної стійкості.
Натхненний такими результатами, Штумпфль провів порівняльне
дослідження близнюків, результати якого були менш яскравими, ніж у
Легра, але також цілком переконливими: парне вчинення злочинів
зазначалося у 61 % близнюків з однаковими генотипами і лише у
36 % близнюків з різними природними задатками.
Після перемоги в Німеччині націонал-соціалістів в цій країні
розгорнулися великі дослідження в даній області, що включали і
експерименти на людях. Аналогічні антигуманні експерименти
проводилися і в ряді інших країн. Однак, не всі вчені потрапили під
вплив нової концепції. Основні контраргументи опонентів генної теорії
злочинності ґрунтувалися на вироблених теорією вірогідності
формулах розрахунку наукової достовірності статистичних даних.
Треба сказати, що з точки зору репрезентативності дослідження
Ланге і Легра не витримували критики: перший обстежив лише 30 пар
близнюків, другий і того менше – 9 пар. Не набагато більше обстежив
Штумпфль – 37 пар. Перші ж спроби збільшити обсяг вибіркової
сукупності дали негативний результат. У 1936 р співвітчизник Ланге і
Штумпфля лікар Генріх Кранц опублікував в Берліні дані, отримані
ним в ході тривалого дослідження 75 пар близнюків. Цифри, що
характеризують парні злочину у близнюків з однаковими і різними
генотипами, розрізнялися дуже незначно: у однояйцевих – 64 %, у
різнояйцевих – 53 %. Ці дані дещо збавили загострення пристрастей і
показали, що знайти ген злочинності не так-то просто. Але труднощі
не збентежили вчених – дослідження кримінальної генетичної
схильності тривали.
У 50-х рр. дослідження генетичних факторів злочинності вступили
в нову фазу, яку умовно можна назвати хромосомною. Як вже
зазначалося вище, генотип людини складається з 46 хромосом, дві з
них визначають стать: якщо вони однакові (їх умовно позначають
латинськими символами «хх»), то стать жіноча, якщо набір хромосом
«ху», – стать чоловіча. Наявність в генотипі хромосоми типу «у»
визначає чоловічий розвиток. Досліджуючи генетичні аномалії, вчені
встановили, що у деяких осіб набір хромосом не парні, а потрійні:
комбінації типу «ХХУ» або «XУУ». Першими ці особливості генотипу,
які проявляються при аналізі крові, слини або сперми, стали
використовувати криміналісти з метою ідентифікації злочинців за
біологічними слідами, залишеними на місці злочину. Коли в США і
Франції за цими ознаками були розкриті серійні вбивства, скоєні
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агресивними злочинцями, кримінологи висунули гіпотезу про те, що
хромосома типу «у», яка визначає чоловічу стать, може сприяти
агресивності в разі її дублювання в генотипі.
У 60-х рр. Патриція Джекобс провела одне з перших досліджень
хромосомної схильності до злочинів. Обстеживши ув’язнених в
Шотландії, вона встановила, що серед злочинців частка осіб з
хромосомною аномалією типу «XУУ» багаторазово більше, ніж серед
право послушних громадян. У 1965 р в англійському журналі
«Природа» вона опублікувала маленьку статтю про це. Патриція
Джекобс не залишала сумнівів у тому, що ген злочинності
знайдений, – справа лише за тим, як навчитися його усувати. Однак
ці результати були як сенсаційні, настільки ж і недостовірні. Подальші
дослідження, що проводилися в Англії, Франції та США, не
підтвердили даних, отриманих Джекобс.
Значно в цьому питанні просунулися вчені з Інституту психіатрії
при лондонському Королівському коледжі. На підставі численних
досліджень вони довели, що юнаки з неблагополучних сімей, що
мають особливий різновид одного з генів, в дев'ять разів частіше
стають порушниками закону, ніж їх однолітки, виховані в аналогічних
осередках суспільства, але не володіють настільки специфічної
генетичною структурою. У хлопців з кримінальним ухилом був
серйозний
дефект
гена,
відповідального
за
виробництво
моноамінооксидази (МАО), що регулює кількість хімічної речовини
особливого типу – трансмітера, за допомогою якого нейрони
головного мозку взаємодіють між собою. Якщо його занадто багато
або мало – тонка взаємодія нервових клітин порушується,
результатом цього стають неврологічні розлади. З тих, хто
піддавався дослідженню, низький рівень МАО спостерігався у 12 %,
але вони дали 44 % всіх злочинів. На інші 88 % припало 56 %. Цифри
говорять самі за себе – генетичні програми людини роблять дуже
серйозний вплив на сприйняття їм навколишньої дійсності. Вони
також пояснюють і те, чому не всі юнаки з неблагополучних сімей
стають порушниками закону. Певним чином збалансовані гени
надійно захищають їх від негативних моделей поведінки. Результати
досліджень викликали широкий резонанс в науковому середовищі.
Частина вчених висловила припущення, що профілактика злочинності
справа вирішена. Немає нічого простішого ніж провести масове
обстеження громадян, виявити людей з генетичними відхиленнями,
поставити їх на облік і спробувати перепрограмувати збій системи. У
таких оптимістів знайшлися опоненти, які заявили, що третина
населення має знижений рівень активності МАО, тому вішати тавро
злочинця на всіх цих людей щонайменше неетично. [1, с. 56].
Велика робота по виявленню зв'язків між генами і злочинністю була
проведена в скандинавських країнах. Тут під пильним наглядом вчених
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знаходилося 14 000 чоловік протягом 25 років. Причому всі члени
контрольної групи були чоловічої статі, виховувалися в прийомних сім'ях
та мали біологічних батьків як з судимостями, так і без них. Дослідження
проводилися комплексно: спостерігачі намагалися з'ясувати не тільки
генетичний зв'язок між дітьми та їх біологічними батьками, але і вплив
соціального середовища на формування особистості. В результаті
склалася картина, що показує, що серед спостережуваних, чиї біологічні
батьки мали проблеми з законом, злочинців виявилося значно більше,
ніж серед тих, у кого були законослухняні біологічні батьки. Спостерігачі
також відзначили – чим більше судимостей у батька, тим вище ризик у
його сина стати злочинцем. Була помічена закономірність між братами.
Навіть усиновлені різними сім'ями, вони мали схожу злочинну поведінку.
Це стосувалося і тих, чиї батьки ніколи не порушували закон, і тих, кому
зовсім не пощастило – рідний батько практично не виходив з в'язниці.
Причому більш схожі кримінальні схильності були саме у другої групи
спостережуваних. Тільки 14 % таких нащадків встали на слизьку
кримінальну стежку, решта 86 % вибрали чесний спосіб життя.
Дослідження людини на генетичному рівні завжди цікавило
людство і на сьогоднішній день ця зацікавленість не зникає, а
набуває ще більших масштабів. На запитання про існування «гена
злочинності» жоден науковець, психолог, дослідник, криміналіст,
кримінолог не може дати сто відсоткову відповідь, адже дослідження
цього загадкового гена хвилює не одне покоління людей.
Виявляється, що наш організм настільки складний і незвіданий, що
коли починаєш шукати відповідні на одні запитання, виникають нові.
Якщо аналізувати ту роботу, яка була проведена на протязі століть,
по дослідженню структури людського організму, генетичного складу,
інтелектуальних здібностей, соціальних чинників, слід дійти до
висновку, що існування так званого «гена злочинності» було все ж
таки доведено і встановлено. Його ще називають додатковою «y»хромосомою, яка відповідає за підвищену агресивність людини під
час сприйняття навколишнього світу.
Чи можна стверджувати, що людина, в якої виявлено даний ген
обов’язково буде вчиняти злочини? Звичайно ні, наявність «у»хромосоми є важливою умовою, але ми повинні враховувати ще
низку причин, які штовхають людину на вчинення злочину, такі як:
соціум – люди, які нас оточують, ті, хто кожного дня спілкуються з
нами, формують наше світосприйняття, впливають на зміну настрою,
викликають емоції;
умови життя, адже від того в яких умовах людина перебуває
більшість свого часу залежить її душевний стан, психіка, моральні
устої, релігійні погляди, політичні погляди;
емоційний стан – слід визначити до якого психотипу належить
особа, чи схильна до психічних розладів, депресій, істерій;
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наявність різних факторів – це те, що здійснило значний вплив
на особу при вчиненні нею злочинних дій, адже особа,що вчиняє
злочин, не завжди планує і бажає завдати іншим шкоди, це може бути
злочин із необережності, самозахист, злочин вчинений в стані
афекту;
наявність в організмі речовин із різним хімічним складом
(алкоголь, наркотичні та психотропні речовини), так як кожен організм
є унікальним, різні речовини на різних людей діють не однаково, і
можуть викликати іноді досить дивну поведінку, реакцію на слова та
дії інших. Проходячи всі ступені еволюції людство розвивається,
знаходить нові шляхи до самореалізації, вдосконалення, бореться із
внутрішніми комплексами і бар’єрами, але все ж таки негативні
генетичні фактори подолати поки що не зовсім вдається, для цього
потрібно багато працювати над зовнішніми факторами, що
провокують «Людину розумну» на діяльність, яка суспільством
вважається злочинною. Можливо питання про «ген злочинності» тому
досі досліджується, бо ми шукаємо відповіді не виходячи за рамки
власних поглядів.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПРЕСТУПНИКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ
ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
А. С. Белик
А. И. Шиян
Статья посвящена некоторым аспектам информационно-аналитического
обеспечения выявления и исследование личности преступника, сквозь
призму исторических исследований, его поведение, стиль жизни,
мировоззрение, которые сложились исторически, а также взгляды ученых,
криминалистов на генетику преступников. Исследованы теоретические
достижения и выводы современных ученых о
«гене преступности».
PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF A CRIMINAL THROUGH A PRISM OF
HISTORICAL RESEARCHES. CRIME GENE
A. Bielyk
A. Shyian
The article is devoted to some aspects of informational and analytical support
for the detection and analytical ensuring identification and a research of the
identity of the criminal, through a prism of historical researches, his behavior,
lifestyle, outlook which have developed historically and also views of scientists,
criminalists of genetics of criminals. Theoretical achievements and conclusions of
modern scientists are investigated about «crime gene».
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Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України
ДО ПИТАННЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНИХ АКТІВ,
ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ
СУДОВИХ ВІЙСЬКОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
У статті надано пропозиції щодо актуалізації нормативних актів, що
регламентують проведення судових військових експертиз в Україні.
Ключові слова: військова експертиза, обороноздатність держави,
оцінка дій, класифікація.

Останнім часом до державних установ судової експертизи
України надходять постанови (ухвали) про призначення експертиз,
пов’язаних з дослідженням рівня обороноздатності держави, оцінки
дій посадових осіб (керівників, командирів, начальників) – суб’єктів
боротьби з тероризмом, в ході проведення антитерористичної та
військової операцій, застосування та дій Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів військових формувань сектору
безпеки і оборони тощо.
Збройні Сили України набувають спроможностей щодо
ефективного реагування на загрози національній безпеці у воєнній
сфері, оборони України, захисту її суверенітету, територіальної
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цілісності і недоторканості, досягнення євроатлантичних стандартів
та критеріїв, необхідних для набуття членства в НАТО.
З’являються нові об’єкти дослідження та завдання при проведені
військової судової експертизи, які вимагають більш фахової
підготовки експертів та детального регламентування проведення
судових військових експертиз.
Внаслідок цього, виникає необхідність удосконалення нормативноправової бази, внесення змін та доповнень до «Положення про експертнокваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів», що затверджене
наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5/5 [1] та
«Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення
судових експертиз та експертних досліджень» у IX розділ «Військова
експертиза», які затверджені наказом Міністерства юстиції України від
08.10.1998, № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від
26.12.2012 № 1950/5) ) [2].
Зокрема, в «Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та
атестацію судових експертів».
У зв’язку із наростаючою складністю проведення військової
експертизи, виникає необхідність вид судових експертиз «Військова»
(індекс експертних спеціальностей 16.1) виділити у два підвиди:
1. Військові дослідження дій (бездіяльності) органів військового
управління.
2. Військові дослідження дій (бездіяльності) посадових осіб.
У зв’язку з цим, виникає об’єктивна необхідність перегляду
орієнтовного переліку питань, що вирішуються при проведенні
військової експертизи.
Крім того, в «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки
та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (далі –
Рекомендації).
Практика проведення судових військових експертиз свідчить про
появу нових об’єктів дослідження та потребу в вирішенні інших
актуальних завдань.
Зокрема, виникає об’єктивна необхідність внесення змін до
розділу
IX
«Військова
експертиза»
«Науково-методичних
рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз
та експертних досліджень» щодо визначення основних завдань
військової експертизи та орієнтовного переліку питань, що
вирішуються при проведенні судових військових експертиз.
Як наслідок, шляхом внесення змін до згаданих Рекомендацій
пропонується визначити наступні основні завдання судової
військової експертизи:
пункт 9.1. Основними завданнями військової експертизи є:
– дослідження
управлінської
(організаційно-розпорядчої)
діяльності центральних органів державної влади, органів військового
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управління та їх посадових осіб із формування, управління та
реалізації державної політики з питань національної безпеки у
воєнній сфері, сфері оборони та військового будівництва; організації
стратегічного планування, розгортання, контролю за здійсненням
заходів, спрямованих на підтримання військ (сил) у постійній бойовій
та мобілізаційній готовності;
– дослідження обставин та відповідності дій (бездіяльності)
посадових осіб, інших військовослужбовців вимогам керівних
документів (покладених обов’язків) з реалізації державної політики у
воєнній сфері, сфері оборони та військового будівництва, що
призвело до настання тяжких наслідків: загибелі людей
(військовослужбовців, працівників Міністерства оборони України,
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів
військових формувань сектору безпеки і оборони та інших
представників міністерств і відомств, цивільного населення), втрати
озброєння, військової техніки, об’єктів державної влади та
інфраструктури, особистого майна громадян під час застосування
військових формувань тощо.
Пункт 9.2. Орієнтовний перелік питань, що досліджуються
при проведенні судових військових експертиз у кримінальних
провадженнях, пов’язаних з порушеннями у сфері забезпечення
обороноздатності держави, гарантування її суверенітету та
територіальної цілісності:
1. Стратегічне (оперативне) планування застосування військ
(сил) та управління ними в ході виконання завдань за
призначенням:
Чи
відповідали
відпрацьовані
документи
стратегічного
(оперативного) планування застосування Збройних Сил України,
інших утворених відповідно до законів військових формувань сектору
безпеки і оборони чинним (на час їх відпрацювання та уточнення)
керівним документам з питань бойового застосування угруповань
військ (сил) в операціях?
Чи відповідали дії посадових (військових) осіб в ході операцій
(бойових дій) вимогам основоположних документів з питань бойового
застосування військ (сил) при виконанні ними бойових завдань за
призначенням і до яких наслідків вони призвели?
2. Підготовка та ведення операцій (бойових дій):
Яким чином було організовано керівником (командиром,
начальником) отримання інформації (її джерел) від міжвідомчих
органів щодо обстановки у районі ведення бойових (спеціальних) дій?
На яких посадових осіб (командирів, начальників) було покладено
підготовку підрозділів, що залучалися до виконання бойових завдань,
здійснення контролю за їх готовністю та відповідність їх дій вимогам
керівних документів?
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Яким чином здійснювалося забезпечення бойових дій за видами
забезпечення? Чи були складені відповідні плани за видами
забезпечення військових частин та підрозділів, що були задіяні до
виконання поставленого завдання?
Яким чином здійснювалося бойове (матеріально-технічне,
морально-психологічне, медичне, фінансове, тощо) забезпечення
військових частин (підрозділів), які були визначені для виконання
бойових завдань (виконували бойові завдання)?
Які нормативні (керівні) документи застосовувались в ході
підготовки військ (сил) до операцій (бойових дій)?
Чи відповідали вимогам нормативних (керівних) документів, а
також обстановці бойові документи (плани) за видами забезпечення
військових частин та підрозділів, які залучалися до виконання
бойових завдань?
Чи перебувають виявлені порушення у причинно-наслідковому
зв’язку з настанням тяжких наслідків, які призвели до загибелі
військовослужбовців (працівників) та інших осіб, втрати озброєння та
військової техніки? Якщо так, то які саме та чиїми діями
(бездіяльністю) вони спричинені?
Які дії (бездіяльність) керівництва (командирів, начальників)
призвели до потрапляння в оточення військових частин та
підрозділів, які залучалися до виконання бойового завдання у районі
ведення бойових дій?
Яким чином та ким саме (керівниками, командирами,
начальниками) визначалася можлива загроза оточення військових
частин та підрозділів, які залучалися до виконання бойового завдання
в районі ведення бойових дій?
Які заходи вживалися з метою запобігання оточенню та
виведенню з оточення військових частин та підрозділів, які були
задіяні до виконання бойових завдань та потрапили в оточення?
Яким чином була організована взаємодія в районі ведення
бойових дій між військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил
України, інших утворених відповідно до законів військових формувань
сектору безпеки і оборони, їх співпраця з органами державної влади?
Яким чином було організовано вихід (прорив, відхід) військових
частин, підрозділів з оточення, хто саме здійснював забезпечення
виходу (прориву, відходу) зазначених військових частин та
підрозділів?
Чи був виконаний передбачений нормативними актами порядок
опрацювання, коригування та виконання бойових завдань?
Чи відповідають нанесені графічні зображення на робочих картах
командирів усіх рівнів, оформлення інших бойових документів
поставленим завданням з ведення бойових дій (виконання бойових
завдань)?
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Яким чином проводились фіксація участі у бойових діях (на всіх
рівнях) та відображення щоденної звітності військових формувань
перед керівництвом антитерористичної операції (сектору)?
Чи відповідали фактичні дії відповідних посадових осіб
оперативній обстановці, що складалась на період виконання
бойового завдання?
3. Заходи реформування органів військового управління,
військових частин, закладів та установ Міністерства оборони,
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів
військових формувань сектору безпеки і оборони:
Чи були реальними підстави для прийняття рішень щодо
реорганізації органів військового управління, військових частин,
закладів та установ Міністерства оборони, Збройних Сил України,
інших утворених відповідно до законів військових формувань сектору
безпеки і оборони, якими посадовими (військовими) особами і яким
чином вони обґрунтовувалися?
Чи мали (могли мати) негативні наслідки для обороноздатності
держави та боєздатності Збройних Сил України рішення про
ліквідацію (розформування, переформування, скорочення) окремих
родів військ, спеціальних військ, служб, закладів, установ, з’єднань,
військових частин та підрозділів?
Чи мали (могли мати) негативні наслідки для обороноздатності
держави та боєздатності Збройних Сил України рішення про продаж
озброєння, військової техніки, ракет, боєприпасів, іншого військового
майна як надлишкового?
Чи мали (могли мати) негативні наслідки для обороноздатності
держави та боєздатності Збройних Сил України рішення про
внесення змін до системи та порядку накопичення у запасі і обліку
військовонавчених людських ресурсів та призову (поставки)
мобілізаційних ресурсів до військ (сил) при мобілізації, а також про
скорочення кількості військових комісаріатів та чисельності їх
особового складу (зокрема військовослужбовців)?
Чи знаходяться у причинному та причинно-наслідковому зв’язку з
настанням негативних наслідків для обороноздатності держави та
боєздатності Збройних Сил України, інших утворених відповідно до
законів військових формувань сектору безпеки і оборони дії
(бездіяльність) посадових осіб при обґрунтуванні та прийнятті ними
рішень у сфері оборони та безпеки України?
4. Повсякденне
життя
і
службова
діяльність
військовослужбовців,
працівників
Міністерства
оборони,
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів
військових формувань сектору безпеки і оборони:
В яких службових взаємовідносинах перебували певні посадові
особи органів військового управління, військових частин, установ,
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організацій, військових навчальних закладів тощо на момент події
(обставин), що підлягає дослідженню?
Які нормативно-правові акти (керівні документи) мали
застосовуватися при плануванні та проведенні заходів повсякденного
життя та службової діяльності (бойова підготовка, несення вартової
служби, виконання господарчих робіт, дотримання вимог з охорони
праці та пожежної безпеки тощо)?
Чи відповідали рішення та дії посадових осіб (командирів,
начальників)
вимогам
нормативно-правових
актів
(керівних
документів, покладених обов’язків)?
Які причини виникнення події, її наслідки, що підлягають
дослідженню та чи могли посадові особи попередити настання події?
Чиї саме дії (бездіяльність) з організаційної та технічної точки
зору знаходяться у прямому (безпосередньому) причиннонаслідковому зв’язку з настанням цієї події та її наслідками?
Перелік посилань
1. Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію
судових експертів: наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2015
№ 301/5/5.
2. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення
судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних
рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та
експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 08.10.98
№53/5 (Із змінами згідно з наказами Мінюсту України № 1950/5 від
26.12.2012, № 1350/5 від 27.07.2015, № 1420 від 26.04.2017).
ВОПРОСЫ АКТУАЛЬНОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНЫХ
ВОЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ
В. А. Савечко
А. В. Козлов
В статье проанализировано состояние нормативно-правовой базы,
регламентирующей проведение судебной военной экспертизы.
Внесение изменений в «Положение о экспертно-квалификационных
комиссий и аттестацию судебных экспертов», утвержденное приказом
Министерства юстиции Украины от 03.03.2015 № 301/5/5 и «Научнометодические рекомендации по вопросам подготовки и назначения судебных
экспертиз и экспертных исследований», утвержденных приказом Министерства
юстиции Украины от 08.10.1998 №53/5 (в редакции приказа Министерства
юстиции Украины от 26.12.2012 №1950/5), позволяет адаптировать нормативноправовую базу к современным угрозам, вызовам, рискам национальной
безопасности в военной сфере, достичь евроатлантических стандартов,
необходимых для приобретения членства в НАТО.
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ISSUES OF THE RELEVANCE OF REGULATORY DOCUMENTS
REGULATING THE CONDUCT OF FORENSIC MILITARY EXPERTISE
V. Savechko
A. Kozlov
The article deals with the state of the regulatory framework regulating the
conduct of forensic military expertise.
Amendments to the «Regulation on expert-qualification commissions and
certification of forensic experts», approved by the order of the Ministry of Justice of
Ukraine dated 03.03.2015 № 301/5/5 and «Scientific and methodological
recommendations on the preparation and appointment of forensic examinations
and expert studies», approved by the order of the Ministry of Justice of Ukraine
dated 08.10.1998. № 53/5 (as amended by the order of the Ministry of Justice of
Ukraine dated December 26, 2012, № 1950/5), it allows to adapt the legal and
regulatory framework to modern threats, challenges, risks of national security in
the military sphere, to achieve Euro-Atlantic standards required for NATO
membership.
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Г. М. РУДОЙ – РОДОНАЧАЛЬНИК
ПОЛИЦЕЙСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В УКРАИНЕ
В статье раскрывается жизненный путь и новаторская служебная
деятельность начальника сыскного отделения Киевской городской
полиции титулярного советника Георгия Михайловича Рудого (1863-1918
гг.). Талантливый сыщик, один из пионеров применения научнотехнических средств в борьбе с преступностью в Российской империи,
«отец» российской дактилоскопии и служебного собаководства,
«следственного чемодана», родоначальник полицейской экспертнокриминалистической службы на территории Украины, а также автор
первой в России инструкции чинам сыскной полиции.
Ключові слова: родоначальник, сыск, дактилоскопия, экспертнокриминалистическая служба, «следственный чемодан».

В текущем году исполняется 155 лет со дня рождения и 100 лет
со дня трагической гибели Георгия Михайловича Рудого –
криминалиста-практика, талантливого сыщика, одного из пионеров
применения научно-технических средств в борьбе с преступностью в
Российской империи, «отца» российской дактилоскопии, служебного
собаководства, «следственного чемодана», первой инструкции для
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чинов сыскной полиции и родоначальника полицейской экспертнокриминалистической службы в
Украине.
Сегодня
уже
невозможно
представить
историю
отечественной криминалистики и
сыскологии без этой незаурядной
личности. Почти столетие его имя
было в забвении, о нем не знали
даже ученые-криминалисты. И
только в начале нынешнего века
новации Рудого в деле уголовного
сыска стали достоянием широкой
общественности не только в
Украине [1], но и в России. Так, в
декабре 1905 г. в журнале «Оперативник (сыщик) сообщалось, что
редакционный совет журнала «…поддерживает инициативу к.ю.н.,
доцента В. Н. Чисникова о достойной встрече 100-летнего юбилея
введения дактилоскопической регистрации в России и предлагает
вниманию читателей в следующем номере журнала его статью о
Г. М. Рудом – одном из первых в истории России специалистовпрофессионалов в области дактилоскопической криминалистической
регистрации» [2, с. 60].
Родился Георгий Михайлович Рудой в 1863 году в селе Терешки
Могилевского уезда Киевской губернии (ныне Барский район
Винницкой области), в крестьянской семье [3]. После окончания
церковно-приходской школы смышленого паренька родители отдали
на попечение родственников, проживавших в г. Бердичеве. В 1883
году он уже работал помощником волостного писаря Терешковской
волости и по откликам начальства «во все время службы отличался
особым трудолюбием, полным знанием своего дела и отличного
поведения» (л. 7). Следует также сказать, что двадцатилетний
юноша по освидетельствованию «был признан совершенно
неспособным к воинской службе, а потому освобожден навсегда от
службы по 23 и 38 ст. л. А: слезная фистула левого глаза и коризный
процесс носовых костей» (л.1).
В июле 1884 года Георгия назначают волостным писарем
Ярышевского волостного правления Ямпольського уезда, где
прослужил почти четыре года. В феврале 1888 года председатель
Могилевско-Ямпольского
съезда
мировых
посредников
в
свидетельстве Георгия Михайловича писал, что тот «отличался
выдающимися способностями, примерным поведением и вполне
добросовестным отношением к своим обязанностям» (л. 17).
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В личном деле Рудого есть интересный документ, который дает
возможность представить его внешность по приметам. В «Отпускном
свидетельстве», выданному ему в 1888 году, указывалось:
«…Приметы:
Лет
Двадцать пять
Рост
2 арш. 51/2 верш. (164 см. – Авт.)
Волосы
Черные
Брови
Черные
Глаза
Пивные
Нос
Широковат
Рот
Умеренный
Подбородок Бритый
Лицо
Овальное
Особые приметы:
1. При мизинном пальце левой руки имеет на ногте рубец от
разрыва.
2. На левой стороне лица продолговатый малозаметный
шрам (л. 5).
В марте 1888 года Рудой был зачислен по вольному найму на
должность волосного писаря Оксанинской волости Уманского уезда
Киевской губернии. Через год он уволился по собственному желанию
и перешел работать делопроизводителем Уманского уездного по
воинской повинности присутствия, которое входило в систему
Министерства внутренних дел. Как и на предшествующих
должностях, Георгий Михайлович продолжал исполнять служебные
обязанности образцово, о чем свидетельствуют его служебные
аттестации. Так, 5 октября 1890 года председатель Уманского по
воинской повинности присутствия отмечал, что Рудой «в служебном
и нравственном отношении вполне благонадежен, возложенные на
него служебные обязанности исполняет вполне добросовестно, с
полной безукоризненной честностью и самоотвержением и
вследствие этого трудно заменимый на службе человек...» (л. 18).
6 ноября 1892 года Георгий Михайлович подал заявление
Уманскому полицмейстеру с просьбой назначить его на должность
помощника пристава 1-ой части г. Умань. Его просьба была
удовлетворена и с этих пор начинается его почти 15-летняя служба в
полиции.
В новой должности Рудой, с присущей ему энергией и
энтузиазмом, отдается полицейской службе и уже в июне
следующего года получает благодарность от Киевского губернатора
«за усердную и энергичную деятельность его по обнаружению
производства фальшивой монеты и сбыта таковой» (л. 39). В августе
1894 года за всеподданнейшим докладом министра внутренних дел
его награждают орденом Святого Станислава ІІІ степени «в
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воздаяние отлично-усердной и ревностной службы и особых трудов»
(л. 26). В ноябре 1895 года по ходатайству Уманского уездного
исправника Киевский губернатор наградил Рудого денежной премией
в размере 40 руб. «за обнаружение убийц крестьянина Ильи Бабича»
(л. 44). В феврале 1896 года Георгий Михайлович получил
благодарность от Уманского уездного исправника «за энергичное
участие в деле обнаружения в г.Умани личности Герши Майцыга
(Ткача)» (л. 42). В июне того же года Рудому, по распоряжению
Киевского губернатора, было выплачено 75 руб. «на покрытие
расходов, сопряженных с розыском серебра, похищенного у генераладъютанта Черткова» и объявлена благодарность «за выдающуюся
полицейскую деятельность» (л. 43).
Работая в Умани, Георгий Михайлович для получения первого
классного чина в 1894 году сдал экзамены в Уманской прогимназии,
получив свидетельство о среднем образовании (л. 24-об.). Вскоре
губернское полицейское начальство заметило талантливого пристава
из провинции и в июне 1896 года предложило ему должность
помощника пристава Старокиевского полицейского участка г. Киева.
Свыше года Рудой занимал эту должность, но в июне 1897 года его
неожиданно перевели в г. Фастов – становым приставом 2-го стана
Васильковского уезда Киевской губернии. Причиной перевода стали
следующие обстоятельства. Работая в Умани, Рудой принимал
участие в пресечении злостного хулиганства со стороны пьяных
подпоручиков Данилевского и Паскудина, а также в их задержании.
Через год дело рассматривалось в Киеве и офицеры были осуждены
военно-окружным судом. На этом судебном процессе Георгий
Михайлович выступал главным свидетелем. После суда в его адрес
начали поступать угрозы от сослуживцев осужденных. Поэтому
Киевский губернатор обратился с письмом к министру внутренних
дел с просьбой «убрать Рудого из Киева». Министр пошел навстречу
просьбе губернатора и в своем распоряжении от 14 июня 1897 года
предписал: «...полагал бы необходимым предоставить Рудому
соответственную должность вне г. г. Киева и Умани». При этом он
обращал внимание губернатора на то, «что мера эта не должна
неблагоприятно отразиться на дальнейшей его (Рудого. – авт.)
службе» (л. 45 – об.).
На новом месте службы Георгий Михайлович развернул бурную
деятельность по борьбе с преступностью. Прежде всего, это
касалось конокрадства, которое было очень распространено в
сельской местности и наносило крестьянам большой урон.
Ознакомившись с оперативной обстановкой на вверенной ему
территории,
Рудой
разработал
систему
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации конокрадства, которая в скором
времени дала положительные результаты. Опытом Васильковского
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станового пристава заинтересовался Киевский генерал-губернатор и
по его просьбе Георгий Михайлович подготовил докладную записку
«О мерах по предупреждению и пресечению конокрадства» от 1
июля 1898 года. В ней, в частности, предлагалось осуществлять
следующие мероприятия: 1) иметь надежную общественную охрану в
поселениях, 2) выпас коней производить группами под надзором
дежурящих пастухов, 3) усилить полицию с предоставлением
полицейским урядникам права изымать бесплатно крестьянские
подводы для преследования конокрадов и бесплатно рассылать
телеграммы, 4) полное взаимодействие деятельности чинов полиции
и учреждение полицейской газеты, 5) изменение системы поиска,
6) увеличение
средств
полиции
на
сыскные
нужды,
7) административное выселение в Сибирь особо опасных конокрадов
[4, с. 96].
Значительных успехов достиг Георгий Михайлович и в борьбе с
поджогами. В то время поджоги совершались довольно часто, а в
некоторых местностях они приобрели характер «пожарного
промысла». Так, в одном из поселений 2-го стана Васильковского
уезда было сожжено около 70 % застрахованных зданий. Некоторые
из них поджигались по несколько раз. Как установил Рудой, для
поджогов специально строились или покупались готовые дома. При
этом с целью значительного завышения страховой оценки зданий их
покупная цена искусственно завышалась в купчих документах.
Поджоги совершали сами собственники домов или залогодержатели.
Большей частью это делали специально нанимаемые специалистыподжигатели. Сами же владельцы для обеспечения собственного
алиби задолго до поджога выезжали в другое место и возвращались
лишь тогда, когда узнавали о пожаре. «Всем этим пожарам, – пишет
Рудый, – положен был конец после того, как мной был произведен
повальный обыск, повлекший за собою значительное сокращение
страховой оценки [4, с. 62].
Об успешной деятельности станового пристава Рудого в
Васильковском уезде свидетельствуют материалы его личного дела.
В феврале 1899 года Васильковский уездный исправник провел
ревизию деятельности подчиненных ему полицейских чинов. В
рапорте на имя председателя губернского правления отметил, что
среди полицейских чиновников «обращает на себя внимание
деятельность пристава 2 стана Рудого, которая как в отношении
исполнения бумаг и производства денежных взысканий, так и
особенно по обнаружению преступлений по ревизии оказалась
вполне похвальной» (л. 47). На основании этого рапорта Киевское
губернское
правление
объявило
Георгию
Михайловичу
благодарность «за похвальную служебную деятельность» (л. 47 об.),
а в июне того же года Рудой получил благодарность «за особую
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заботливость по благоустройству и образцовый порядок в месте
нахождения становой квартиры – г. Фастов, а также за энергичное и
умелое расследование в стане конокрадства» (л. 54). Через два
месяца губернатор снова объявил Рудому благодарность «за
обнаружение краж товаров из вагонов в районе станции Фастов ЮгоЗападной дороги» (л. 48), которая была напечатана в газете
«Киевские губернские ведомости» от 25 августа 1899 года.
В сентябре Рудой получил от губернатора генерал-майора
Ф. Ф. Трепова благодарность «за образцовую чистоту скотобойни,
обнаруженную во время осмотра таковой Киевским губернским
ветеринаром» (л. 51), а в ноябре за «проявленную чрезвычайно
старательную и настойчивую деятельность при защите имущества
казны» (л. 55 об.). В конце года Рудому был пожалован орден Святой
Анны ІІІ степени.
Осенью 1900 года в соответствии с распоряжением Киевского
губернатора Георгий Михайлович проводил расследование «по делу
об употреблении бывших в употреблении и новых, но фальшивых
бандеролей табачных изделий». Осуществляя поиски в Киевской,
Подольской и Волынской губерниях, Рудой установил, что
фальшивые табачные бандероли и почтовые марки изготовляют в г.
Львове, который в то время входил в состав Австро-Венгерской
империи. По окончании поисков губернатор объявил Георгию
Михайловичу благодарность «за его умелую и энергичную
служебную деятельность» (л. 65).
Надо сказать, что именно в это время тридцатисемилетний
становой пристав Рудой наконец-то решил обзавестись семьей. 8
ноября 1900 года он сочетался законным браком с девицей Ксенией
Касьяновной Залесской, дворянкой, уроженкой деревни Порадово
Мотовиловской волости Васильковского уезда, имевшей 17 десятин
земли [5].
Свыше четырех лет проработал Рудой становым приставом в
Васильковском
уезде,
зарекомендовав
себя
прекрасным
организатором и талантливым криминалистом. Поэтому не случайно,
что в августе 1901 года именно ему было предложено возглавить
сыскную часть Киевской городской полиции. В связи с тем, что в
г. Киеве эта должность штатным расписанием не предусматривалась, Рудой был назначен помощником пристава Печерского
полицейского участка «с возложением на него обязанностей
заведующего сыскной частью Киевской городской полиции с окладам
600 руб. ежегодно» (л. 83). С этого времени в полицейской карьере
Георгия Михайловича начинается новый этап, который впишет его
имя в историю отечественной криминалистики.
Заметим, что сыскная часть Киевской городской полиции была
учреждена в июле 1880 года и до конца 1901 года «влачила жалкое
268

Розділ 12. Історія криміналістики та судової експертизи

существование». Руководство ею возлагалось на помощника
полицмейстера по общей части, который занимал эту должность по
совместительству. В его подчинении находилось несколько
откомандированных городовых, которые исполняли розыскные
обязанности. Делопроизводство сыскной части состояло из двух
журналов: «Настольного реестра», в котором фиксировались
«темные лица», и «Сыскного алфавита», включающего список лиц,
находящихся в розыске. Единственным техническим средством был
фотоаппарат, приобретенный в конце 90-х годов. На содержание
сыскной части и на затраты по розыску ежегодно выделялось
2676 рублей.
Конечно, Георгий Михайлович не имел никакого опыта руководства
таким специфическим подразделением как сыскная часть. Поэтому
свою деятельность на посту заведующего он начал с изучения опыта
работы сыскных отделений Москвы и Петербурга. В октябре того же
года Рудому повезло: ему удалось побывать за границей. Дело в том,
что еще в конце мая 1901 года управляющий Акцизным сбором
Киевской губернии обратился к киевскому губернатору с письмом, в
котором просил командировать Г. М. Рудого во Львов «в целях
всестороннего тщательного расследования на месте производства
фальшивых бандеролей» (л. 86.). Губернатор «по сему предмету»
доложил руководству Департамента полиции и 27 июля «по
всеподданнейшему приказу министра финансов последовало
Высочайшее соизволение» на командировку Г. М. Рудого за границу, с
выделением ему 800 рублей «на покрытие издержек по означенной
поездке, а равно и других расходов» (л. 86). 19 сентября Георгий
Михайлович
получил
удостоверение,
подписанное
киевским
губернатором, в котором на русском и немецком языках отмечалось, что
«предъявитель сего начальник сыскной полиции г. Киева коллежский
регистратор Георгий Михайлович Рудой командируется за границу с
Высочайшего соизволения по делам службы». Далее в документе
высказывалась просьба ко всем должностным лицам и руководителям
учреждений «оказывать Г. Рудому при законных требованиях полное
содействие» (л. 87).
Воспользовавшись служебной командировкой, в октябре-ноябре
1901 года Георгий Михайлович побывал в Лондоне и Париже, где
ознакомился с организацией и деятельностью криминальных полиций
Франции и Англии. Результатом этой поездки стала полная
реорганизация Киевского сыскного отделения. Прежде всего, при
сыскной части были организованы постоянные дежурства чинов и
агентов полиции для принятия заявлений и сообщений о преступлениях,
значительно расширилось и служебное помещение сыскной части,
личный состав увеличился на 14 работников. Были созданы
антропометрический, фотографический и справочный отделы, а на
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сыскные нужды дополнительно выделялось 1000 рублей ежегодно. С
целью улучшения эффективности борьбы с преступностью, Рудой ввел
карточную систему наблюдения за преступным элементом, а также
дуговую систему поиска преступников. При этом Георгий Михайлович
использовал не только опыт оперативников западноевропейских стран,
но и отечественных сыщиков. В частности, система распределения
измерительных
антропометрических
карточек
по
категориям
профессиональных преступников была заимствована Рудым в
московском и петербургском сыскных отделениях.
Внедрение новой системы оперативно-розыскных учетов послужило
причиной необходимости сосредоточить в сыскном отделении сведения
о преступлениях, которые раньше велись в полицейских участках
околоточными надзирателями. Это осуществлялось с целью
объединения усилий органов полиции, относительно выявления
преступлений и успешного их расследования, не только на территории
города, но и уезда. Как показали дальнейшие события, принятые меры
дали положительные результаты. Так, за первое полугодие 1902 года
киевской сыскной полицией было задержано 1659 преступников,
сделано фотоснимков и антропометрических измерений 1055 воров,
проведено дознаний по 997 уголовным делам и 298 административным
проступкам [6, с. 480]. В одном из отчетов Рудой отмечал, что Киевское
сыскное отделение по состоянию на апрель 1902 года не уступало «по
своему благоустройству ни единому из правильно организованных в
России сыскных полиций» [4, с. 2]. На конец 1904 года оно состояло из
26 штатных работников: заведующего, двух околоточных надзирателей,
пяти чиновников, которые числилось в штате городской полиции, 16
городовых, полицейского фотографа «со своим материалом» и
переводчика иностранных языков, а также «вольнонаемных тайных
агентов, число которых часто менялось». Содержание сыскного
отделения ежегодно обходилось казне 13474 руб. 40 коп. [4, с. 24].
Структурно оно состояло из антропологического кабинета и
четырех столов: 1) следственного, который проводил дознание по
делам
особой
важности;
2) происшествий,
в
котором
сосредоточивались дела о всех происшествиях; 3) личного
задержания, где размещались все дела о розыске и личном
задержании преступников; 4) справок и наблюдений, в котором
сосредоточивались: а) справки о лицах, которые были осуждены,
привлекались к дознанию, подлежали судебному наказанию за
определенные проступки; б) справки и наблюдательные листки на
подозрительных лиц; в) справочные листки на лиц, которые
подлежали
наказанию
в
административном
порядке;
г) наблюдательные листки на лиц, которым запрещено пребывание в
г. Киеве, занимать любые должности и заниматься извозным
промыслом; д) наблюдательные листки на неблагонадежную
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прислугу и воров-рецидивистов; е) наблюдательные листки на
утерянные или украденные виды на жительство; ж) сведения о
дворниках, швейцарах и ночных сторожах.
Главным подразделением внутренней организации сыскного
отделения считался антропологический кабинет. Именно на него
возлагались функции по регистрации преступников, систематизации
всех сведений о них, установление личности преступников; выдача
справок о судимости и поиске лиц, которые скрываются.
Порядок регистрации был следующий: на каждого задержанного
составлялась антропометрическая карточка по системе Бертильона в
трех экземплярах. Один экземпляр находился в шкафу № 1,
разделенном на ящики по видам совершения преступлений (убийцы,
воры, мошенники, насильники и т.п.); второй – в шкафу № 2, где
концентрировались карточки преступников в алфавитном порядке, а
третья карточка, размещалась в шкафу № 3 в порядке бертильонажа.
Фотокарточки неопознанных трупов помещались в шкафу № 4.
За первый год работы кабинета, который начал функционировать
с 1 апреля 1902 года, было зарегистрировано и поставлено на учет
1787 задержанных лиц: 1563 мужчины и 224 женщины [4, с. 30].
Сначала штат антропологического кабинета состоял из двух
специалистов: заведующего и фотографа. Позже у заведующего
появился помощник. В соответствии с разработанной Рудым
инструкцией (о ней речь пойдет далее), к должностным лицам
кабинета предъявлялись серьезные требования. В частности, они
должны «быть основательно знакомы с антропометрией,
дактилоскопией и фотографией и медицинскими названиями
отдельных частей человеческого тела» (§ 158). При этом
подчеркивалось, что «лица, одержимые слабым зрением, мешающим
рассматривать дактилоскопические отпечатки, или дрожанием рук,
препятствующим
правильно
владеть
измерительными
инструментами, на службу в антропологический кабинет вовсе не
принимаются» (§ 159) [7, с. 86–87].
Необходимо подчеркнуть, что создание в апреле 1902 года
антропометрического кабинета при сыскной части Киевской
городской полиции положило начало развитию криминалистических
подразделений в украинских полицейских органах. Поэтому, на наш
взгляд, именно Г. М. Рудого следует считать основателем
полицейской экспертно-криминалистической службы в Украине.
В августе 1903 года Киевский полицмейстер полковник
В. И. Цихоцкий, находясь в Германии, посетил Дрезденскую выставку
благоустройства городов, а также побывал в местном управлении
криминальной полиции. Возвратившись в Киев, он командировал
начальника сыскной полиции Рудого «на обозначенную выставку для
ознакомления с новейшими усовершенствованиями в области
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криминальной полиции с целью применения их в Киевском сыскном
отделении» [7, с. 4–5]. Две недели Георгий Михайлович находился в
заграничной командировке. В Дрездене его, прежде всего,
заинтересовал
новый
метод
уголовной
регистрации
–
отождествление личности преступников с помощью дактилоскопии,
то есть отпечатков десяти пальцев обоих рук. На протяжении
последних лет этот метод успешно начали использовать
подразделения криминальной полиции таких стран, как Англия, США,
Аргентина, Австро-Венгрия и др. Из Дрездена Рудой отправился в
Берлин, а потом в Вену, где ознакомился с организацией сыскного
дела в этих городах и принципами дактилоскопии.
Возвратившись из командировки, Георгий Михайлович организовал
при антропологическом кабинете первое в Росси дактилоскопическое
бюро, которое начало функционировать с 1 января 1904 года [4, с. 5].
Являясь убежденным сторонником нового метода идентификации, он
разработал проект организации дактилоскопических бюро в масштабах
Российской империи и представил его начальству 13 октября 1903 года.
Этот документ имел 20 страниц и состоял из 4-х разделов:
1. Антропометрическая система. 2. Новый дактилоскопический метод.
3. Организация дактилоскопических бюро. 4. Поиски преступника по
дактилоскопическим отпечаткам. Отдавая предпочтение дактилоскопии
перед антропометрией, Рудой писал: «...Баснословная дешевизна
дактилоскопических приборов (лупа, пластинка, валик и краска) и
необычайная простота манипуляций, не требующая никаких
приготовлений, дают полную возможность, без особых затрат,
организовать дактилоскопические измерения не только в тюрьмах и
сыскных полициях, но и в становых квартирах полицейских
надзирателей заштатных городов, посадов, местечек и селений» [4, с.
15]. Для этого Георгий Михайлович предлагал организовать четкую
систему дактилоскопических бюро: 1) уездные или частные – при
уездных и губернских тюрьмах, исправительных отделениях и других
местах заключения, а в поселках, где нет мест заключения, – при
местном полицейском управлении или у старшего полицейского
чиновника; 2) губернские – при губернской тюремной инспекции или
сыскном отделении, если оно есть; 3) центральное – при Главном
тюремном управлении или при Петербургской сыскной полиции.
В каждом бюро должны были быть: а) лупа б) цинковая пластина
размером «в кредитный рубль»; в) валик; г) флакон печатной краски;
д) бланки карточек по формам №№ 1 и 2; е) особый шкаф с
соответствующим
количеством
ящиков
для
распределения
дактилоскопических карточек формы № 1 в порядке классификации и
карточек № 2 в строго алфавитном порядке.
Для розыска преступников Рудой предлагал составлять розыскные
листки на красной бумаге (форма № 6) и вместо примет указывать
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номер дактилоскопической классификации (формулу). Такие листки
необходимо было рассылать в Центральное и во все губернские
дактилоскопические бюро. «При таких условиях, – заключал он, – успех
розыска вполне обеспечен» [4, с. 20]. К сожалению, в Департаменте
полиции придерживались другой точки зрения и отдавали предпочтение
антропометрической системе А. Бертильона.
Несмотря на то, что проект Рудого не был поддержан в
Петербурге, он продолжал верить в возможности дактилоскопии. В
конце 1904 года Георгий Михайлович составил для чинов
антропологического кабинета «Руководство для дактилоскопического
исследования доктора Виндта», основные положения которого вошли
в разработанную им «Инструкцию чинам Киевской сыскной полиции»
(1905 г.). В этом нормативом акте вопросам дактилоскопии было
посвящено около 30 параграфов. Впервые об отпечатках пальцев рук
упоминается в главе «Особый наказ чинам сыскной полиции», в
отделении «Обнаружение преступлений», где, в частности,
говорилось: «Если при осмотре места преступления на осколках
разбитого стекла... сохранились следы пальцев, то осколки эти нужно
старательно сохранить» (§ 58).
В главе «Сохранение и снятие следов преступления»
специальный подпункт посвящался следам рук и пальцев (§§ 75–76).
В нем отмечалось, что следы рук, а в особенности пальцев, где бы
они не были найдены, должны быть обязательно сохранены в полной
неприкосновенности. При этом предметы, которые легко переносятся
и на которых находятся следы пальцев, доставляются в
антропологический
кабинет
сыскного
отделения
для
дактилоскопического
исследования,
а
предметы,
которые
невозможно доставить, – прикрываются и опечатываются (§ 75).
Для точного определения, действительно ли выявленные
отпечатки пальцев оставлены посторонними лицами, а не самим
убитым или кем-либо из его домашних, рекомендовалось с
разрешения следственных властей снять отпечатки пальцев
покойного и всех членов его семьи. Дактилоскопирование
осуществлялось с помощью специальной пластинки, а при ее
отсутствии – на слегка закопченном стекле. Разрешалось
использовать и чистое стекло, но при этом нужно было
предварительно смазать пальцы жиром (§ 76).
Основные вопросы дактилоскопии рассматривались в главе
«Особые обязанности чинов сыскной полиции, которые несут
внутреннюю службу», в частности, в разделах «Антропологический
кабинет» (§§ 158–161, 165, 167–174) и «Полицейская фотография»
(§§ 176, 184–194).
Среди обязательных предметов, которые должны быть в
антропологическом
кабинете,
значились:
руководство
для
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дактилоскопического исследования доктора Виндта; валик и
2 пластинки для дактилоскопических отпечатков; умывальник;
полотенце и дезинфекционное мыло для обтирания рук; бензин или
скипидар для отмывания рук от краски; значительное количество
запасных дактилоскопических бланков; алфавит (журнал) для записи
лиц, подвергнутых дактилоскопированию и необходимое количество
шкафов для размещения дактилоскопических карточек (§ 160).
В соответствии с инструкцией, дактилоскопические карточки
заполнялись в 2-х экземплярах. Первый экземпляр вкладывался в
надлежащий ящик шкафа № 4, в котором карточки распределялись в
порядке классификации их по отпечаткам пальцев. Второй экземпляр
вкладывался в соответствующий ящик шкафа № 5, в котором
карточки распределялись по алфавиту (§ 161).
Дактилоскопическое обследование задержанных осуществлялось
после проведения антропологических измерений. Отпечатки всех
пальцев обоих рук наносились на личные карточки по определенной
форме и заполнялись все необходимые сведения. По желанию
задержанного, ему выдавался бензин или скипидар для отмывания
кончиков пальцев от мастики (§ 165).
После
окончания
дактилоскопического
обследования
дактилоскопические карточки задержанного вкладывались в
соответствующий подраздел шкафов №№ 3 и 4. При этом, с целью
выявления не был ли задержанный раньше зарегистрирован под
другой фамилией, полученные данные сверялись. В положительном
случае составлялся отдельный протокол, к которому прикладывались
копии всех карточек на задержанного, и проводились необходимые
мероприятия по установлению его личности. Все оригиналы карточек
сохранялись в ящике соответствующего подразделения (§ 167).
Лица, которые подлежали дактилоскопированию, регистрировались в
специальном
журнале
(алфавите),
который
хранился
в
антропологическом кабинете (§ 168).
Заметим, что при антропологическом исследовании на
измерительную карточку заносились отпечатки только 4-х пальцев
задержанного, что предполагалось правилами бертильонажа (§ 164).
В случае обнаружения трупа неизвестного человека, заведующий
антропологическим кабинетом обязан был провести антропометрическое и дактилоскопическое его исследование, а фотограф –
фотографирование.
Инструкция
подробно
регламентировала
действия заведующего при выявлении на месте преступления следов
пальцев рук. В частности, он с разрешения, заведующего сыскной
части, вместе с фотографом, должен был отправиться на место
происшествия и по указанию судебного следователя провести
необходимое исследование и фотографирование следов в
определенном порядке. Сначала выявленные следы пальцев
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необходимо было сохранить на каждом предмете, учитывая, из
какого он изготовлен материала. Для этого рекомендовалось вокруг
следа прибить (приклеить) деревянную или картонную рамку, а
сверху рамы положить картон, чтобы он не дотрагивался до следа.
В случае необходимости картон можно было прибить. Затем при
исследовании отпечатков пальцев нужно было обратить внимание,
какая рука (левая или правая) и какие именно пальцы отпечатались.
Это определялось по месту нахождения и размещению отпечатков
(§ 173). Далее в инструкции указывался порядок классификации
отпечатков пальцев рук и выведения дактилоформул (§ 174).
В отделении «Полицейская фотография» из 20-ти параграфов
половина была посвящена дактилоскопии. В одном из них
отмечалось, что в антропологическом кабинете всегда должен быть
запас следующих порошков: графита, индиго, алюминия,
фосфорного антимония, мела, каолина, танина, синьки, судана и
пыли морской травы для посыпания дактилоскопических оттисков на
месте преступления (§ 176).
В инструкции также детально регламентировался порядок
фотографирования отпечатков пальцев, оставленных на разных
предметах. Перед фотосъемкой нужно было отпечатки пальцев
посыпать одним из указанных порошков в зависимости от цвета
предмета. После этого предмет переворачивался книзу, чтобы
лишний порошок осыпался. Если отпечаток находился на
неповоротном или неподвижном предмете, то лишний порошок надо
было сдувать с помощью резинового шарообразного пузырька (§
184). При изготовлении фотографических снимков отпечатки пальцев
увеличивались в 2–3 раза (§ 185).
В
следующих
параграфах
предлагались
конкретные
рекомендации по снятию отпечатков и их фотографированию в
зависимости от цвета предмета, на котором они выявлены: на белых,
прозрачных и темных предметах, на стекле, на фарфоре с голубой
окраской, на полированных блестящих металлических предметах, на
блестящей коже, полированном дереве, темноокрашенных железных
кассах, на пыли, краске, воске, сургуче, тесте, на разноцветной
бумаге и т.п. Так, например, следы, которые отпечатались на
блестящей коже, полированном дереве и темноокрашенной
железной кассе, необходимо было посыпать белым порошком
(каолином) и фотографировать под косыми лучами света (§ 191).
В созданном Рудым дактилоскопическом бюро только за первый
год его существования подверглись дактилоскопированию 1987 лиц:
1590 мужчин и 397 женщин [4, с. 30].
Необходимо сказать, что Министерству внутренних дел
понадобилось более трех лет после получения проекта Рудого,
чтобы
создать
при
Департаменте
полиции
Центральное
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регистрационное бюро, а в сыскных отделениях на местах
регистрационные бюро, используя дактилоскопию. При этом их
низовое уездное звено, на котором настаивал Георгий Михайлович,
так и не было создано. Характерно, что дактилоскопия в России
стала главным методом уголовной регистрации только к концу 1914
года. При этом антропометрия не была отменена, а продолжала
применяться для отождествления «старых» рецидивистов. Такой
комбинированный метод идентификации преступников, в отличие от
многих европейских государств, сохранялся до 1917 года, т.е. до
падения самодержавия, а в Украине – до середины 20-х годов.
Не было реализовано и предложение Рудого о создании единого
регистрационного
центра,
в
который
бы
поступали
дактилоскопические карточки, как от пенитенциарных, так и
полицейских учреждений. Созданные в 1907 году Центральные
дактилоскопические бюро при Главном тюремном управлении
Министерства юстиции и Департаменте полиции МВД, преследовали
узковедомственные интересы, пользовались разными системами
регистрации, сведения не обобщали и не уведомляли друг друга. В
результате, как отмечал один из известных дореволюционных
криминалистов С. Н. Трегубов, «ненормальность подобного и
происходящие от него неудобства не нуждаются в доказательствах»
[8, с. 254].
Дактилоскопия была не единственной новацией Рудого в
отечественном сыскном деле, заимствованной на Западе. Находясь
в сентябре 1903 года на Дрезденской выставке, Георгий Михайлович
обратил внимание на один интересный экспонат среди новинок
полицейской техники. Это был небольшой по размерам чемодан с
многочисленными инструментами и приборами, необходимыми для
доказательств,
выявления
и
исследования
вещественных
обнаруженных на месте происшествия. Иначе говоря, перед глазами
начальника Киевской сыскной полиции был пращур современного
«следственного чемодана», изобретателем которого считается
известный австрийский ученый-криминалист Ганс Гросс.
Еще в начале 90-х годов XIX века он рекомендовал
следователям пользоваться «дорожной сумкой», используя для этого
разнообразные типы офицерских сумок «с разными вещами для
складывания протоколов, планов и осмотров». По мнению ученого, в
этой сумке должно было быть двадцать четыре предмета,
назначение которых он детально описывал. Позднее Гросс дополнил
указанный перечень новыми предметами. В частности, он
рекомендовал иметь «моток хороших тонких веревок» (шестерик),
необходимый для измерений, упаковки вещественных доказательств,
починки поломанных предметов и т.п. Для работы с отравляющими
веществами рекомендовалось иметь салфетки с сулемой, а для
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следователей, которые страдают близорукостью – бинокль или
подзорную трубу. В одной из своих работ Гросс отмечал: «...Я
получил столько писем от моих товарищей по службе из разных
стран, что считаю себя вправе сделать вывод, что эта сумка для
следователей, безусловно, необходима» [9, с. 181]. И действительно,
вскоре его идея была материализована, и на выставке в Дрездене
появился один из первых образцов «следственного чемодана».
Внимательно ознакомившись с предметами, которые находилось
в чемодане следователя, Рудой переписал их в свою записную
книжку. Георгий Михайлович хорошо понимал, что «дорожная сумка»
будет надежным помощником чинам сыскной полиции, которые в
большинстве случаев первыми прибывают на место происшествия и
проводят дознание. Находясь в Берлине и в Вене, он более детально
ознакомился в полицейских управлениях этих городов с содержимым
следственного чемодана.
Возвратившись из заграничной командировки, Рудой на
собственные средства не только сделал такой же чемодан, но и
усовершенствовал его, дополнив «многими принадлежностями,
необходимыми по местным условиям» [4, с. 5]. Об этом он не без
гордости указывал в своем отчете.
Таким образом, принимая во внимание известные на сегодня
литературные и архивные материалы, можно с уверенностью
утверждать, что Киев был первым городом в Российской империи,
где чины сыскной полиции начали применять «следственный
чемодан» для осмотра места происшествия.
Будет уместным сказать, что опыт Рудого по применению
«следственного чемодана» не был забыт его последователями. В
отчете о деятельности Киевского кабинета научно-судебной
экспертизы за 1914 год отмечалось, что при выездах на место
происшествия чины кабинета пользуются дактилоскопическими
приборами «в виде ящиков, в которых находятся устройства для
фиксации и получения отпечатков пальцев» [10, с. 323].
Реорганизация Киевской сыскной полиции, как отмечал сам
Рудой, завершилась в декабре 1904 года приобретением «для
сыскных целей» в г. Швелме (Германия) четверых немецких овчарок
разных полов. Данное мероприятие было осуществлено при
содействии
редактора
немецкого
журнала
«Полицей-Гунд»
Вильгельма Мейстера. Среди приобретенных собак наиболее
опытной была двухлетняя Гексе, которая несколько месяцев
прослужила в немецкой полиции и отличилась во время задержания
двух преступников. Кроме того, она принимала участие в
соревнованиях полицейских собак и получила один из призов.
Для работы с собаками – ищейками при сыскном отделении была
введена должность дрессировщика собак. Для истории сохранилось
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даже имя и фамилия первого киевского кинолога – Александр Эргант. В
начале ноября 1904 года его, по рекомендации Рудого, откомандировали в г. Швелм «для детального ознакомления со способом дрессировки и воспитания полицейских собак». В течение месяца Эргант
добросовестно изучал премудрости служебного собаководства и
20 декабря возвратился в Киев, вместе с овчаркой Гексе, имея
«посвидетельствованый установленным порядком аттестат об успешном изучении им способа дрессировки и воспитания собак» [4, с. 35].
Об успешном применении собаки-ищейки Киевского сыскного
отделения Гексе в раскрытии тяжкого преступления – убийства
свидетельствует следующий документ, выявленный нами в одном из
московских архивов:
Копия.
Протокол
1905 года января 17 дня. Состоящий при сыскной части
Киевской городской полиции чиновник Унгурян, совместно с
агентом-дрессировщиком полицейских собак Эргантом, согласно
поручению заведующего сыскной частью Киевской городской
полиции, сего числа отправились на Наводницкую улицу, где
совершено убийство Евдокии Федоровны Ивасько, и при помощи
полицейской собаки Гексе произвели розыск убийцы по следам.
Собака Гексе, обнюхав место происшествия, а равно и труп
убитой, начала обнюхивать собравшуюся там многочисленную
толпу, но убийцы среди них не нашла. Тогда Гексе была
доставлена в Печерский участок, где содержится под стражей
заподозренный в убийстве муж Филипп Ивасько. Последний был
выведен на площадь и поставлен среди собравшейся там толпы в
числе 60 душ; собака снова стала обнюхивать всю толпу и когда
подошла к Филиппу Ивасько, то набросилась на него и залаяла,
потом сделала небольшой полукруг, опять набросилась на Ивасько
и начала тормошить корзину, в которой лежала белая тряпка, и
затем все время караулила Филиппа Ивасько.
ПОСТАНОВИЛ:
об
изложенном
заключить
настоящий
протокол. Подлинный подписал: чиновник сыскной части Унгурян.
Верно:
Начальник Киевского сыскного отделения (подпись) [11].
До недавнего времени в историко-правовой литературе
отмечалось, что в России сыскные собаки впервые появились на
полицейской службе в 1906 году в прибалтийских губерниях [12, с.
27]. Однако, вышеприведенные факты убедительно свидетельствуют
о том, что российская кинологическая служба системы МВД берет
свое начало в г. Киеве, а одним из ее основателей был Георгий
Михайлович Рудой. Первым дипломированным кинологом в России
также был киевлянин Александр Эргант.
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Необходимо отметить, что разработанная Рудым «Инструкция
чинам Киевской сыскной полиции» (1905 г.), была первым в России
нормативно-правовым актом, который не только регламентировал
всесторонние аспекты организации и деятельности сыскного
отделения, но и был универсальным практическим пособием
криминалиста. В нем впервые в Российской империи закреплялось
использование в полицейской практике служебно-розыскных собак и
дактилоскопии, как одного из методов уголовной регистрации, а
также определялись разнообразные способы ее практического
применения в борьбе с преступностью [13].
В августе 1905 года Георгий Михайлович подготовил доклад
киевскому генерал-губернатору о дальнейшей реорганизации
сыскного отделения. Необходимость реорганизации вызывалась
осложнением оперативной обстановки, связанной с революционными
событиями в государстве и последствиями русско-японской войны. В
частности, он ставил вопросы о необходимости увеличения
численности сыскной полиции, качественного подбора кадров,
создания курсов подготовки специалистов уголовного розыска,
издания полицейской газеты, проведения съездов сыскных чинов для
обмена опытом и т.п.
В январе 1907 года киевскую городскую полицию возглавил новый
полицмейстер, подполковник Н. А. Мартынов. Его предшественник,
полковник Цихоцкий, который покровительствовал начальнику сыскной
полиции Рудому, был переведен на новое место службы. При этом
репутация
полковника
была
«подмочена»
обвинениями
в
злоупотреблении по службе. Хотя возбужденное против Цихоцкого
уголовное дело и было прекращено «из-за отсутствия оснований в
приписываемом ему преступлении», прокурор киевской судебной палаты
настаивал на том, чтобы ближайшие помощники полицмейстера были
привлечены к ответственности. Вскоре киевские газеты начали обвинять
Рудого в злоупотреблениях властью, и в мае 1907 года он был вынужден
оставить свою должность и перейти на службу в Министерство путей
сообщения – заведующим агентурой по розыску грузов при Управлении
Юго-Западной железной дороги. Здесь Георгий Михайлович работал до
конца 1917 года, дослужился до чина титулярного советника и раскрыл
сотни неочевидных преступлений. Заметим, что его десятилетняя
деятельность на железной дороге еще ждет своего исследователя.
Продолжая работать на ниве борьбы с преступностью, Рудой
некоторое время преподавал сыскное дело на курсах полицейских
урядников, открытых в Киеве в 1908 году, а также помогал своим
бывшим коллегам в раскрытии резонансных уголовных дел.
В начале 1918 года Георгий Михайлович проживал в г. Фастове
Васильковского уезда Киевской губернии, имел небольшое имение,
229 десятин земли и водно-турбинную мельницу (л.д. 104, 113).
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Дальнейшая его судьба долгое время оставалась неизвестной. В
публикациях указывалось, что, по всей вероятности, «…пережить
страшное лихолетье гражданской войны бывшему полицейскому
сыщику и пионеру отечественной криминалистики вряд ли удалось»
[14, с. 141].
И, как оказалось, интуиция исследователя меня не подвела.
О трагической гибели Рудого я узнал совсем недавно из интернета,
где давалась ссылка на киевскую газету «Последние новости» за
1918 год. В газетном фонде Национальной библиотеки
им. В. И. Вернадского нужного номера не оказалось, пришлось ехать
в ЦГИАК Украины, где и была обнаружена искомая статья:
«Убийство Г. М. Рудого»
В утреннем номере «Посл(едние) Нов(ости) сообщалось о
нахождении в районе дворцового участка трупа неизвестного
человека, который был доставлен в аптеку Горбачевского
(Крещ(атик), 54) и никаких документов в карманах убитого
обнаружено не было, почему личность убитого в течении двух дней
не могло быть установлено.
Третьего дня, благодаря случайному обстоятельству, удалось
установить личность убитого: последний оказался б(ывшим)
нач(альником) киевского сыскного отделения Г. М. Рудым.
Установление личности убитого произошло при следующих
обстоятельствах: на указательном пальце убитого обнаружено было
обручальное кольцо с надписью «Ксения. 1900 г. 8 октября». Один из
знакомых убитого, прочтя в газетах о нахождении трупа и узнав по
надписи на кольце имя жены убитого, поспешил к ней и сообщил ей о
случившемся. Вместе с женой Рудого, оба отправились к месту
нахождения трупа, где последний тотчас же был опознан.
Полагают, что Рудой был убит уголовными преступниками,
хорошо знавшими его в лицо.
В последнее время покойный заведовал отделом розысков
грузов на ю(го) з(ападных) дорогах, где проявлял неутомимую
энергию по борьбе с уголовными преступниками» [15].
Следовательно, судя по материалам публикации, днем смерти
Г. М. Рудого следует считать 25 (12) февраля 1918 года.
В заключение отметим, что нынче о новациях Г. М. Рудого в деле
уголовного сыска рассказывают монографии [16, с. 145–165], [17,
с. 211–212], научные издания [18, с. 479–491], учебники по
криминалистике [19], [20], энциклопедии [21, с. 743], [22, с. 899],
научно-популярные издания [23], телефильмы, экспозиции учебнокриминалистических кабинетов вузов. Кроме того, в Хмельницком
университете управления и права, начиная с 2013 года, ежегодно
проходят
Всеукраинские
студенческие
соревнования
по
следственным действиям имени Г. М. Рудого. Цель соревнований –
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содействовать закреплению студентами теоретических знаний,
предоставление им возможности общаться с экспертами с целью
обмена опытом и получения навыков проведения следственных
действий. На базе НАВД планируется проведение научнопрактической конференции, посвященной памяти Г. М. Рудого, ГНИИ
МВД Украины – выпуск книги о нем и т.д.
Таким
образом,
перефразируя
один
из
известных
коммунистических лозунгов, можем с уверенностью сказать: «Дело
Георгия Михайловича Рудого – живет и побеждает!».
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Г. М. РУДИЙ – РОДОНАЧАЛЬНИК
ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
В. М.Чисніков
Розглянуто життєвий шлях та новаторську службову діяльність
начальника сискного відділення Київської міської поліції титулярного радника
Георгія Михайловича Рудого (1863–1918 рр.) – талановитого сищика, одного
з піонерів застосування науково-технічних засобів у боротьбі зі злочинністю в
Російській імперії, «батька» російської дактилоскопії та службового
собаківництва, «слідчої валізи», родоначальника поліцейської експертно-
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криміналістичної служби на території України, а також автора першої в Росії
інструкції чинам сискної поліції.
H. M. RUDYI IS THE FOUNDER OF
POLICE EXPERT CRIMINALISTIC SERVICE IN UKRAINE
V. M. Chysnikov
It is described the life path and innovative activities of the Head of the
detective department of Kyiv City Police, titular adviser Heorhii H. Rudyi (1863–
1918) – a talentive detective, one of the pioneers of the use of scientific and
technical means in the fight against crime in the Russian Empire, the «father» of
Russian fingerprinting and guard dogs, the «investigative suitcase», the founder of
the Police Expert Forensic Service on the territory of Ukraine, as well as the
author of the first in Russia instruction for the officers of detective police.
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СУДОВОМЕДИЧНА ТА
СУДОВОПСИХІАТРИЧНА
ЕКСПЕРТИЗИ
УДК 616–001:616.15+613.81
О. П. Бабкіна
доктор медичних наук, професор,
професор кафедри
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ ТРАВМИ ТА ЧАСУ СМЕРТІ
ЗА ЗМІНАМИ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДШЛУНКОВОЇ
ЗАЛОЗИ
У статті проаналізована проблема визначення давності настання
травми та часу смерті. За результатами досліджень надані пропозиції
щодо застосування на практиці статистично достовірної динаміки
зниження температурних показників в травмованих та інтактних
тканинах органів черевної порожнини та заочеревинного простору,
зокрема, підшлункової залози у осіб, загиблих від травм як одного з
критеріїв при встановленні давності настання травми і смерті.
Ключові слова: давність травми, час смерті, температурні
показники, підшлункова залоза.

Сучасний розвиток науково-технічного прогресу, промисловості,
збільшення транспортних засобів, природних та техногенних
катастроф, воєнних конфліктів характеризується значним зростанням
травматизму, що призводить до підвищення смертності від
механічних ушкоджень, яка посідає третє місце після серцевосудинних і онкологічних захворювань, а серед населення до 40 років
виходить на перше місце. В загальній структурі механічної травми
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паренхіматозних органів черевної порожнини кількість ушкоджень
підшлункової залози за різними даними складає до 9 % та
характеризується високою летальністю за різними даними від 12 %
до 42 % внаслідок відсутності клінічних симптомів, тому є труднощі в
діагностиці [1-4].
Вивчення динаміки змін температурних показників травмованих
тканин підшлункової залози при різноманітних видах механічних
травм залежності від давності заподіяння ушкоджень та часу смерті.
Матеріалом дослідження на сьогоднішній час є тканини
підшлункової залози 42 осіб чоловічої та жіночої статі, віком від
20 до 60 років, що загинули при відомому часі травми і давності
настання смерті при наявності та відсутності алкоголю в крові. При
проведені досліджень ми вивчали температуру підшлункової
залози через 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 та 24 години після
розтинів. Температура навколишнього середовища в морзі під час
досліджень складала 18оС. Для вирішення питання давності
виникнення ушкодження підшлункової залози ми використовували
сучасний
метод
інфрачервоної
термометрії.
Дослідження
проводили за допомогою тепловізора Thermo Traсer моделі TH
9100 PMVI- WL, яка представляє собою безконтактні високочутливі
інфрачервоні камери.
За нашими даними ізольовані ушкодження підшлункової залози
ми спостерігали у 18 % пацієнтів, в інших 82 % травма
підшлункової залози була сукупною з ушкодженнями печінки,
жовчного міхура та жовчних протоків, селезінки, кишечнику [5].
В результаті проведеного дослідження температурних показників
травмованих та інтактних тканин підшлункової залози методом
інфрачервоної термометрії встановлено, що температурні
показники в області травмованих тканин підшлункової залози та
інтактних частин поступово знижуються із збільшенням часу після
травми, при цьому обов'язково враховувалися температурні
показники
шкіряних
покровів,
що
представлено
на
рисунках 1-3. При проведенні аналізу отриманих температурних
показників підшлункової залози із зони ушкоджень та
розташованих поряд неушкоджених її тканин, з обов'язковим
урахуванням температурних показників шкірних покривів нами
встановлено, що існує істотно статистично значуща динаміка
зниження температурних показників підшлункової залози як у
чоловіків, так і жінок залежно від температури навколишнього
середовища в момент смерті, товщини підшкірної клітковини та
часу дослідження травмованих та інтактних органів після розтину
(рис. 4).
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Рис. 1. Температурні показники тканин підшлункової залози через 1 годину
після розтину.
С – ділянка ушкодження; D – ділянка нетравмованих тканин

Рис. 2. Температурні показники тканин підшлункової залози через 6 годин
після розтину.
С – ділянка ушкодження; D – ділянка нетравмованих тканин
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Рис. 3. Температурні показники тканин підшлункової залози через 24 години
після розтину.
С – ділянка ушкодження; D – ділянка нетравмованих тканин

Рис. 4. Порівняльна характеристика змін травмованих та нетравмованих
тканин підшлункової залози.

Динаміка змін температурних показників підшлункової залози
залежно від статі та температури зовнішнього середовища в момент
смерті наведена в таблиці 1 та на рисунку 5.
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Таблиця 1

Динаміка змін середніх значень температури підшлункової залози залежно
від статі та температури зовнішнього середовища,
M±m (95 % ДІ)
Терміни
дослідження
після розтину
трупу

Рівень Позитивна температура Рівень
відмінвідмінЧоловіча
Жіноча стать,
Чоловіча
Жіноча стать, ності
ності
стать, n=76
n=32
стать, n=80
n=68

5 хвилин

15,64±0,16
(15,32 –
15,95)

15,37±0,19
16,58±0,20
(14,98 – 0,187 (16,17 –
15,75)
16,99)

15,47±0,04
(15,39 – 0,003
15,56)

1 годину

15,32±0,16
(15,01 –
15,63)

15,03±0,19
16,25±0,20
(14,65 – 0,041 (15,85 –
15,42)
16,65)

15,12±0,05
(15,03 – 0,002
15,21)

2 години

15,08±0,15
(14,78 –
15,39)

14,73±0,20
15,96±0,20
(14,33 – 0,024 (15,56 –
15,13)
16,36)

14,82±0,04
(14,75 – 0,001
14,90)

14,84±0,15
(14,54 –
15,14)

15,04±0,15
15,71±0,19
(14,73 – 0,008 (15,32 –
15,35)
16,10)

14,65±0,05
(14,55 – 0,003
14,75)

14,64±0,15
(14,34 –
14,95)

14,25±0,20
15,51±0,19
(13,84 – 0,044 (15,12 –
14,66)
15,90)

14,43±0,04
(14,35 – 0,002
14,51)

14,40±0,15
(14,10 –
14,71)

13,96±0,22
15,10±0,22
(13,52 – 0,036 (14,66 –
14,40)
15,53)

14,15±0,05
(14,06 – 0,007
14,24)

14,21±0,15
(13,91 –
14,51)

13,84±0,20
15,06±0,20
(13,43 – 0,046 (14,67 –
14,25)
15,45)

14,11±0,05
(14,01 – 0,023
14,21)

14,11±0,16
(13,80 –
14,42)

13,75±0,19
14,92±0,20
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Рис. 5. Динаміка змін температури підшлункової залози залежно від статі та
температури зовнішнього середовища в момент смерті.
t»+» чол – температурні показники тканин підшлункової залози чоловіків
позитивній температурі зовнішнього середовища;
t»-» чол – температурні показники тканин підшлункової залози чоловіків
негативній температурі зовнішнього середовища;
t»+» жін – температурні показники тканин підшлункової залози жінок
позитивній температурі зовнішнього середовища;
t»-» жін – температурні показники тканин підшлункової залози жінок
негативній температурі зовнішнього середовища.

при
при
при
при

Нами була встановлена статистично достовірна динаміка
зниження температурних показників в травмованих та інтактних
тканинах підшлункової залози у осіб, загиблих від травм, яку ми
використовували як один з критеріїв при встановленні давності
настання травми.
В результаті подальшої статистичної обробки показників
температури підшлункової залози, нами було встановлено, що для
більш точного визначення давності настання смерті температурних
показників тільки підшлункової залози недостатньо, необхідно
враховувати температурні показники інших паренхіматозних органів
черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, селезінка,
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нирки), в результаті чого була отримана регресійна модель для
визначення давності настання смерті осіб, що загинули внаслідок
механічної травми при різних температурах. У ситуації з негативною
температурою:
Y=7291,5+Х1х18,3-Х2х6,9-Х3х631,3+Х4х281,2-Х5х173,3-Х6х40,9+Х7х268,8

де, Y – давність настання смерті, Х1 – товщина підшкірної
клітковини; Х2 – температура зовнішніх покривів; Х3 – температура
печінки; Х4 – температура селезінки; Х5 – температура підшлункової
залози; Х6 – температура правої нирки; Х7 – температура лівої нирки.
Регресійна модель для визначення давності настання смерті за
температурними показниками паренхіматозних органів черевної
порожнини та заочеревинного простору (печінка, підшлункова залоза,
селезінка, нирки) осіб, що загинули внаслідок механічної травми в
ситуації з позитивною температурою наступна:
Y= 6324,7+Х1х24,5-Х2х844,3+Х3х760,7+Х4х277,9-Х5х14,7+Х6х633,2-Х7х917,6

де, Y – давність настання смерті, Х1 – товщина підшкірної
клітковини; Х2 – температура зовнішніх покровів; Х3 – температура
печінки; Х4 – температура селезінки; Х5 – температура підшлункової
залози; Х6 – температура правої нирки; Х7 – температура лівої нирки.
Таким чином, нами були отримані нові результати та вперше
розроблені математичні моделі для встановлення давності настання
смерті з врахуванням температурних показників органів черевної
порожнини та заочеревинного простору з використанням сучасного
методу інфрачервоної термометрії.
Таким чином, під час проведених досліджень, нами була
встановлена
статистично
достовірна
динаміка
зниження
температурних показників в травмованих та інтактних тканинах
підшлункової залози у осіб, загиблих від травм, яка може
використовуватися як один з критеріїв при встановленні давності
настання травми. При дослідженні виявлено, що більш високі кількісні
температурні показники спостерігаються безпосередньо в області
травмування підшлункової залози в порівнянні з не травмованими
тканинами підшлункової залози та складали різницю, в середньому,
на 1,5-3 ºС (±0,17). Встановлено, що такий чинник як стать, на
температурні показники підшлункової залози істотно не впливає. Для
встановлення давності настання смерті доцільно використовувати
регресійну модель, яка враховує вплив на температурні показники
паренхіматозних органів черевної порожнини та заочеревинного
простору в комплексі (печінка, підшлункова залоза, селезінка, нирки)
в динаміці позитивної та негативної температури. Запропонований
нами комплексний підхід, що ґрунтується на визначенні
термометричних показників паренхіматозних органів черевної
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порожнини та заочеревинного простору, оптимізує точність та
вірогідність вирішення питань щодо давності настання смерті та
давності заподіяння травми. З метою одержання об'єктивної
інформації необхідно проводити неодноразове вимірювання
температури в динаміці в рекомендованих нами часових інтервалах.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ТРАВМЫ И ВРЕМЕНИ СМЕРТИ
ПО ИЗМЕНЕНИЯМ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Е. П. Бабкина
В статье проанализировано современное состояние проблемы
определения давности наступления травмы и времени смерти. В ходе
проведенных исследований нами была выявлена статистически достоверная
динамика снижения температурных показателей в травмированных и
интактных тканях поджелудочной железы у лиц, погибших от травм, которая
может использоваться в качестве одного из критериев при определении
времени наступления травмы. При исследовании выявлено, что более
высокие
количественные
температурные
показатели
наблюдаются
непосредственно в области повреждения поджелудочной железы в
сравнении с не травмированными тканями поджелудочной железы и
составляют различие, в среднем, на 1,5-3 º С (±0,17). Установлено, что пол
человека (мужской или женский) на температурные показатели
поджелудочной железы, существенно не влияет.
По результатам проведенного исследования для установления давности
наступления смерти нами было предложено использовать регрессивную
модель, которая учитывает температурные показатели паренхиматозных
органов брюшной полости и забрюшинного пространства в комплексе
(печень, поджелудочная железа, селезенка, почки) в динамике при
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положительной и отрицательной температурах с применением современного
метода инфракрасной термометрии.
Предложенный нами комплексный подход поможет оптимизировать
точность и достоверность решения вопроса о давности причинения травмы и
наступления смерти. С целью получения объективной информации
необходимо проводить неоднократное измерение температуры в динамике в
рекомендованных нами часовых интервалах.
DEFINITION OF THE DAMAGE OF INJURY AND THE TIME OF DEATH ON
CHANGES OF TEMPERATURE INDICES OF PANCREAS
O. P. Babkina
The article analyzes the current state of the problem of determining the
prescription of the injury and the time of death. In the course of our studies, we
detected a statistically significant decrease in temperature in traumatized and
intact pancreatic tissues in people who died from trauma, which can be used as
one of the criteria for determining the time of onset of trauma. The study revealed
that higher quantitative temperature indices are observed directly in the area of
pancreatic injury in comparison with untreated pancreatic tissues and make up the
difference, on average, by 1.5-3 ° C (± 0.17). It is established that the sex of a
man (male or female) on the temperature of the pancreas does not significantly
affect.
Based on the results of the study, we proposed to use the regressive model to
take into account the temperature indices of the parenchymal organs of the
abdominal cavity and the retroperitoneal space in the complex (liver, pancreas,
spleen, kidneys) in dynamics at positive and negative temperatures using the
current method infrared thermometry.
The comprehensive approach suggested by us will help to optimize the
accuracy and reliability of the decision on the issue of the prescription of injury and
the onset of death. In order to obtain objective information, it is necessary to
conduct a repeated measurement of the temperature in the dynamics in the
recommended hourly intervals.
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ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ХРОНІЧНОЇ
АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ТРАВМОВАНИХ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
У статті проаналізована проблема збільшення травматизму і
смертності населення на фоні гострої та хронічної алкогольної
інтоксикації. За результатами досліджень надані пропозиції щодо
застосування на практиці математичної моделі та комп'ютерної
програми для визначення наявності хронічної алкогольної інтоксикації у
померлих та осіб, що загинули від механічної травми.
Ключові слова: алкогольна інтоксикація, хронічна, травма, судова
експертиза.

Проблема алкоголізму є дуже актуальною в зв'язку з постійним
ростом вживання алкоголю населенням. Смертність населення у всіх
країнах світової спільноти від травм на фоні гострої та хронічної
алкогольної інтоксикації постійно зростає, в середньому, на 1 % щорічно.
Алкогольна інтоксикація призводить до зростання як соматичних
захворювань, так і механічних ушкоджень і стає не тільки медичною та
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соціальною проблемою [1–5]. Незважаючи на те, що потерпілі з
механічними ушкодженнями складають 8-10 % від загальної кількості осіб,
що надходять на стаціонарне лікування, саме на них приходиться до 70 %
летальних випадків. Важливість цієї проблеми пов'язана також з тим, що
половину загиблих складають особи працездатного віку від 20 до 60 років,
які перебували в стані алкогольного сп'яніння та серед яких досить велика
кількість осіб з хронічною алкогольною інтоксикацією.
Метою дослідження була розробка комплексу критеріїв для оцінки
впливу хронічної алкогольної інтоксикації на морфо-функціональний
стан внутрішніх органів при механічній травмі у чоловіків та жінок за
біохімічними показниками крові.
Матеріалом дослідження є медичні картки стаціонарних та
амбулаторних 86 хворих осіб на хронічну алкогольну хворобу, що
зверталися по медичну допомогу в наркологічні диспансери, медичні
картки стаціонарних та амбулаторних хворих 128 травмованих чоловіків
та жінок, які звернулися до лікарняних закладів. Використовували
біохімічні методи дослідження: а) біохімічний аналіз крові: дослідження
загального білку, аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази,
глюкози, холестерину, загального, прямого та непрямого білірубіна,
альфа-амілази; б) судово-біохімічний аналіз крові, сечі на вміст алкоголю.
В ході проведених досліджень нами встановлено ряд нових
даних, раніше не висвітлених в літературних джерелах. Визначено,
що надалі перспективними стають комплексні методи оцінки стану
людини, які базуються на врахуванні: анамнестичних даних, вивченні
медичної документації, встановленні часу зловживання алкоголю та
його кількості, а також врахуванні механізмів травми та обставин її
отримання, досконального вивчення клінічних симптомів та
результатів лабораторних методів досліджень, а також, в летальних
випадках, врахування результатів секційного дослідження трупа.
Для вирішення питання діагностики впливу хронічної алкогольної
інтоксикації при механічній травмі на морфо-функціональний стан людини
дуже доцільним та достовірним є біохімічний метод. В результаті наших
досліджень встановлено, що найбільш вірогідними серед біохімічних
показників для оцінки функціонального стану печінки, яка найбільш
страждає під впливом хронічної алкогольної інтоксикації, є
аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, загальний та
прямий білірубін, які значно підвищувалися при зловживанні алкоголем.
Патологію підшлункової залози вивчали за допомогою ферменту αамілази в сироватці крові, яка підвищувалася при алкогольних та
травматичних ураженнях.
В результаті дослідження нами виявлено, що біохімічні показники
крові у чоловіків статистично значимо відрізняється між усіма
досліджуваними групами (р<0,05), де першу групу склали чоловіки,
ненасильно померлі при наявності в анамнезі хронічної алкогольної
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інтоксикації, другу – чоловіки, що загиблі від механічної травми при
наявності в анамнезі хронічної алкогольної інтоксикації, третю –
чоловіки, насильно загиблі від механічної травми (порівняльний аналіз
наведений в таблиці 1).
Таблиця 1
Біохімічні показники в групах обстежених осіб чоловічої статі
Показники,
одиниці
вимірювання
Загальний білок,
г/л
АЛТ,
ммоль/л
АСТ,
ммоль/л
Глюкоза,
ммоль/л
Холестерин,
ммоль/л
Білірубин
загальний,
мкмоль/л
Білірубин
прямий,
мкмоль/л
Білірубин
непрямий,
мкмоль/л
α-амілаза
крові
г/л

Група №1

Група №2

Група №3

чоловіки

чоловіки

Чоловіки

53,97±0,63
(40,0 – 63,0)
Ме=55,0
(50,0 – 59,0)
9,13±0,35
(5,0 – 18,0)
Ме=8,0
(7,0 – 10,0)
4,67±0,14
(1,10 – 6,60)
Ме=4,80
(4,10 – 5,50)
3,74±0,15
(1,60 – 5,50)
Ме=4,40
(2,10 – 4,80)
7,07±0,21
(2,85 – 10,0)
Ме=7,60
(6,90 – 8,0)
22,41±0,23
(18,0 – 26,0)
Ме=23,0
(21,0 – 24,0)
13,38±0,26
(9,0 – 18,0)
Ме=14,0
(12,0 – 15,0)
13,62±0,36
(9,0 – 20,0)
Ме=12,0
(11,0 – 16,0)
44,2±0,22
(31,0 – 58,0)
Ме=46,0
(33,0 – 55,0)

53,74±0,60
(40,0 – 62,0)
Ме=55,0
(50,0 – 60,0)
9,13±0,38
(5,0 – 18,0)
Ме=8,0
(6,5 – 11,0)
4,61±0,14
(1,50 – 6,80)
Ме=5,0
(4,0 – 5,70)
3,88±0,18
(1,50 – 6,20)
Ме=4,50
(2,0 – 5,50)
7,04±0,19
(2,90 – 10,0)
Ме=7,80
(6,80 – 8,0)
21,68±0,23*
(18,0 – 26,0)
Ме=22,0
(20,0 – 23,50)
14,13±0,31*
(8,0 – 18,0)
Ме=14,0
(12,0 – 16,0)
14,48±0,41
(8,0 – 22,0)
Ме=15,50
(10,0 – 18,0)
48,0±0,32
(32,0 – 57,0)
Ме=47,0
(41,0 – 61,0)

70,45±0,62
(65,0 – 85,0)
Ме=70,0
(65,0 – 75,0)
0,61±0,02
(0,20 – 0,80)
Ме=0,60
(0,50 – 0,80)
0,36±0,01
(0,10 – 0,70)
Ме=0,40
(0,30 – 0,45)
4,72±0,07
(3,40 – 5,55)
Ме=4,50
(4,30 – 5,50)
5,27±0,05
(4,70 – 6,40)
Ме=5,0
(5,0 – 5,50)
11,25±0,35
(8,0 – 20,0)
Ме=10,0
(10,0 – 10,0)
4,40±0,11
(2,0 – 7,0)
Ме=5,0
(4,0 – 5,0)
10,72±0,36
(5,0 – 20,0)
Ме=10,0
(9,0 – 10,0)
37,41±0,03
(18,0 – 51,0)
Ме=46,0
(41,0 – 61,0)

Рівень
значимості
різниці (Р) між
групами
Р1-2=0,76
Р1-3<0,0001
Р2-3<0,0001
Р1-2=0,72
Р1-3<0,0001
Р2-3<0,0001
Р1-2=0,94
Р1-3<0,0001
Р2-3<0,0001
Р1-2=0,15
Р1-3<0,0001
Р2-3=0,018
Р1-2=0,69
Р1-3<0,0001
Р2-3<0,0001
Р1-2=0,021
Р1-3<0,0001
Р2-3<0,0001
Р1-2=0,046
Р1-3<0,0001
Р2-3<0,0001
Р1-2=0,16
Р1-3<0,0001
Р2-3<0,0001
Р1-2=0,72
Р1-3<0,0001
Р2-3<0,0001
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Таким чином, в результаті проведено нами дослідження
встановлено, що найбільш статистично значимими відмінностями
характеризуються показники АлАТ, АсАТ, загального та прямого
білірубіну, які значно вище як, у чоловіків з хронічною алкогольною
інтоксикацією, так і у чоловіків, які отримали механічну травму на
фоні алкогольної інтоксикації, ніж у травмованих чоловіків, що не
вживали алкогольні напої.
В ході проведеного дослідження нами встановлено, що біохімічні
показники крові у жінок статистично значимо відрізняються між усіма
досліджуваними групами (р< 0,05), де першу групу склали жінки,
ненасильно померлі при наявності в анамнезі хронічної алкогольної
інтоксикації, другу – жінки, що загинули від механічної травми при
наявності в анамнезі хронічної алкогольної інтоксикації, третю – жінки, що
загинули від механічної травми. Порівняльний аналіз отриманих даних
наведений в таблиці 2.
Таблиця 2
Біохімічні показники в групах обстежених осіб жіночої статі
Показники,
одиниці
вимірювання

Група №1

Група №2

Група №3

Жіноча
стать

Жіноча
стать

Жіноча
стать

70,41±0,67
(63,0 – 79,0)
Ме=70,0
(65,0 – 75,0)
7,39±0,28*
(4,50 – 12,0)
Ме=7,0
(6,0 – 8,75)
4,12±0,19
(2,0 – 6,20)
Ме=4,0
(3,0 – 5,0)
4,0±0,21
(1,40 – 6,20)
Ме=3,75
(2,80 – 5,50)
6,73±0,24*
(2,60 – 9,20)
Ме=7,0
(6,28 – 8,0)
20,75±0,38
(15,0 – 25,0)
Ме=22,0
(20,0 – 22,0)

69,95±0,90
(60,0 – 85,0)
Ме=70,0
(65,0 – 70,0)
0,57±0,03
(0,20 – 0,80)
Ме=0,60
(0,40 – 0,80)
0,37±0,02
(0,20 – 0,70)
Ме=0,35
(0,30 – 0,45)
4,83±0,12
(3,30 – 5,50)
Ме=4,75
(4,40 – 5,50)
5,12±0,09
(4,60 – 6,40)
Ме=4,95
(4,80 – 5,50)
10,18±0,38
(8,0 – 20,0)
Ме=10,0
(10,0 – 10,0)

70,05±0,69
Загальний білок, (63,0 – 79,0)
г/л
Ме=70,0
(66,0 – 74,0)
9,45±0,44
АлАТ,
(4,50 – 14,0)
ммоль/л
Ме=9,0
(7,0 – 12,0)
3,84±0,21
АсАТ,
(1,10 – 6,50)
ммоль/л
Ме=4,0
(3,0 – 4,50)
4,38±0,21
Глюкоза,
(1,60 – 6,50)
ммоль/л
Ме=4,80
(3,30 – 5,50)
7,7±0,33
Холестерин, (2,80 – 10,40)
ммоль/л
Ме=8,0
(7,0 – 9,50)
21,39±0,31
Білірубин
(18,0 – 25,0)
загальний,
Ме=22,0
мкмоль/л
(20,0 – 22,0)
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Рівень значимості різниці
(Р) між групами
Р1-2=0,59
Р1-3=0,92
Р2-3=0,52
Р1-2=0,0005
Р1-3<0,0001
Р2-3<0,0001
Р1-2=0,37
Р1-3<0,0001
Р2-3<0,0001
Р1-2=0,36
Р1-3=0,35
Р2-3=0,018
Р1-2=0,003
Р1-3<0,0001
Р2-3<0,0001
Р1-2=0,41
Р1-3<0,0001
Р2-3<0,0001
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Продовження табл. 2
Білірубин
прямий,
мкмоль/л
Білірубин
непрямий,
мкмоль/л
α-амілаза
крові
г/л

14,54±0,43
(8,0 – 20,0)
Ме=14,0
(12,0 – 16,0)
15,59±0,66
(9,0 – 22,0)
Ме=16,0
(12,0 – 18,0)
43,05±0,57
(32,0 – 56,0)
Ме=45,0
(33,0 – 55,0)

13,45±0,57
(8,0 – 22,0)
Ме=15,0
(10,0 – 16,0)
14,0±0,52*
(8,0 – 18,0)
Ме=15,0
(10,0 – 17,0)
43,8±0,24
(17,0 – 61,0)
Ме=44,0
(33,0 – 54,0)

4,63±0,13
(2,0 – 5,0)
Ме=5,0
(5,0 – 5,0)
10,58±0,45
(8,0 – 20,0)
Ме=10,0
(10,0 – 10,0)
34,95±0,90
(24,0 – 38,0)
Ме=35,0
(26,0 – 36,0)

Р1-2=0,16
Р1-3<0,0001
Р2-3<0,0001
Р1-2=0,008
Р1-3<0,0001
Р2-3<0,0001
Р1-2=0,012
Р1-3=0,34
Р2-3= 0,35

Таким чином, в результаті проведено нами дослідження
встановлено, що найбільш статистично значимими відмінностями
характеризуються показники АлАТ, АсАТ, загального та прямого
білірубіну, які значно вище як, у жінок з хронічною алкогольною
інтоксикацією, так і у жінок, яку отримали механічну травму на фоні
алкогольної інтоксикації, ніж у травмованих жінок, які не вживали
алкогольні напої.
В ході проведеного нами дослідження та статичної обробки
біохімічних показників крові за допомогою методу багатомірної статистики
(метод бінарної логістичної регресії) ми встановили можливість
прогнозування наявності у померлих та загиблих від механічної травми
осіб наявності хронічної алкогольної інтоксикації. Нами розроблена
математична модель прогнозу, яка дозволяє оцінити ступінь ризику
настання несприятливого кінця у травмованих, який виражений в
загальному показнику ризику. В загальному вигляді вірогідність (ризик) (р)
настання випадку вираховуються за формулою 1:
Формула 1

Р

1
1 е Z

,

де е – експонента, яка дорівнює 2,718; Z = Const.а0+b×X (типовий
приклад рівняння лінійної регресії); X – значення незалежної змінної
(значення предиктора); Const.а0 и b – коефіцієнти рівняння регресії
(розрахунок цих коефіцієнтів і є завданням бінарної логістичної
регресії).
В кінцевому вигляді рівняння бінарної логістичної регресії окремо для
чоловіків та жінок нами представлені наступним чином (формули 2 та 3):
Формула 2
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Формула 3

Де Х1 – вміст глюкози (ммоль/л) в крові пацієнта; Х2 – вміст
холестерину (ммоль/л) в крові пацієнта; Х3 – вміст загального білірубіну
(мкмоль/л) в крові пацієнта.
Приклад № 1. Чоловік, В., 54 років, звернувся до травматологічного
відділення з діагнозом: «Сполучена травма». Біохімічний аналіз крові
показав вміст глюкози 4,8 ммоль/л, холестерину – 9,8 ммоль/л, загального
білірубіну – 24,6 мкмоль/л. Після підставлення даних в рівняння бінарної
логістичної регресії для чоловіків, нами отримано наступне рівняння,
наведене в формулі 4.
Формула 4

Р

1

(

13
,
0

(

2
,
0

4
,
8
)(0,7869,8)(0,77724,6)
12,718

Кінцевий результат дорівнює 0,985 або, якщо помножити на 100%,
отримуємо 98,5% вірогідності того, що даний пацієнт є хронічним
алкоголіком.
Таким чином, використання методу бінарної логістичної регресії
дозволило розробити та ефективно застосувати на практиці
математичну модель та комп'ютерну програму прогнозування для
визначення наявності у травмованих та загиблих від механічної травми
хронічної алкогольної інтоксикації.
В результаті проведених нами біохімічних досліджень крові
встановлено:
1. Найбільш
статистично
значимими
відмінностями
характеризуються показники АлАТ, АсАТ, загального та прямого
білірубіну, α-амілази, які значно вище як, у жінок та чоловіків з
хронічною алкогольною інтоксикацією, так і у жінок та чоловіків, яку
отримали механічну травму на фоні алкогольної інтоксикації, ніж у
травмованих осіб, які не вживали алкогольні напої.
2. Використання нами методу бінарної логістичної регресії
дозволило розробити та ефективно застосувати на практиці
математичну модель та комп'ютерну програму, які доцільно
використовувати для визначення наявності хронічної алкогольної
інтоксикації у травмованих та осіб, що загинули від механічної
травми.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ТРАВМИРОВАННЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
Е. П. Бабкина
Л. А. Шевченко
Д. А. Матюхин
И. С. Коробко
В статье проанализировано современное состояние проблемы
значительного увеличения употребления алкоголя населением, что приводит
к повышению травматизма и смертности лиц трудоспособного возраста на
и
хронической
алкогольной
интоксикации.
фоне
острой
Продемонстрировано, что при подозрении на наличие алкогольной
интоксикации
перспективными
становятся
комплексные
методы
исследования для оценки общего состояния, которые основываются на
изучении анамнестических данных и медицинской документации,
установлении времени злоупотребления алкоголем и его количества,
подробного изучения механизма травмы и обстоятельств ее получения,
лабораторных
изучения
клинических
симптомов
и
результатов
исследований, в также в летальных случаях, обязательное изучение
результатов судебно-медицинского исследования трупа.
В ходе проведенного исследования показано, что для решения вопроса
диагностики наличия хронической алкогольной интоксикации и ее влияния на
морфо-функциональное
состояние
человека
целесообразным
и
достоверным является биохимический метод исследования. В результате
наших исследований установлено, что наиболее достоверными среди
биохимических показателей для оценки функционального состояния печени,
которая наиболее страдает от влияния хронической алкогольной
интоксикации, являются аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза,
общий и прямой билирубин, которые значительно увеличиваются при
злоупотреблении алкоголем. Патологию поджелудочной железы мы изучали с
помощью фермента α-амилазы в сыворотке крови, которая увеличивалась при
алкогольных и травматических повреждениях.
По результатам проведенного исследования нами была разработана и
применена на практике математическая модель и компьютерная программа
для выявления наличия хронической алкогольной интоксикации у лиц,
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которые умерли ненасильственной смертью, а также в случае летальных
исходах от механической травмы.
ON THE POSSIBILITY OF DETECTING CHRONIC ALCOHOL
INTOXICATION WITH MECHANICAL TRAUMA IN TRAFFICKED FORENSIC
EXPERTISE
O. Babkina
L. Shevchenko
D. Matiukhin
I. Korobko
The article analyzes the current state of the problem of a significant increase
in alcohol consumption by the population, which leads to an increase in the
traumatism and mortality of persons of working age against acute and chronic
alcohol intoxication. It has been demonstrated that if there is a suspicion of the
presence of alcohol intoxication, comprehensive research methods for evaluating
the general condition are promising, which are based on the study of anamnestic
data, the study of medical records, the timing of alcohol abuse and its number, a
detailed study of the mechanism of injury and the circumstances of its receipt, a
thorough study of clinical symptoms and the results of laboratory studies, as well
as in lethal cases, mandatory examination of the results of forensic medical
examination of the corpse.
In the course of the study, it was shown that the biochemical method of
investigation is expedient and reliable for solving the problem of diagnosing the
presence of chronic alcohol intoxication and its effect on the morpho-functional
state of a person. As a result of our research, it has been established that the
most reliable among the biochemical indicators for assessing the functional state
of the liver, which is most affected by chronic alcohol intoxication, are alanine
aminotransferase, aspartate aminotransferase, total and direct bilirubin, which
increase significantly with alcohol abuse. The pathology of the pancreas was
studied with the enzyme α-amylase in the blood serum, which increased with
alcohol and traumatic injuries.
Based on the results of the study, we developed and applied in practice a
mathematical model and a computer program for detecting the presence of
chronic alcohol intoxication in persons who died non-violent death, and also in the
case of deaths from mechanical trauma.
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А. А. Ліщинська
завідувач відділенням судово-медичної гістології

Державне підприємство
«Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України»
ВИЯВЛЕННЯ ДІАТОМОВОГО ПЛАНКТОНУ
У ВИПАДКАХ СМЕРТІ ВІД УТОПЛЕННЯ
Проведено короткий історичний огляд розвитку та вдосконалення
досліджень на наявність діатомового планктону. Подано результати
досліджень на протязі 2013-2014-го та 2017-2018-го років, з приводу виявлення
діатомового планктону у біологічних рідинах трупів осіб вилучених з води, у
порівнянні з дослідженням мінера лізату нирки у таких же випадках.
Ключові слова: судово-медична експертиза, утоплення, діатомовий
планктон.

Доказовість методу вивчення діатомових водоростей в органах
трупів вилучених з води була доведена у 1889 році (Paltauf A), коли в
експерименті з утопленням трахеотомованих тварин, в розчині
берлінської лазурі спостерігалося відкладання барвника в альвеолах,
безпосередньо під плеврою, в капілярах легеневої тканини, в крові
лівого шлуночка серця. У 1904 році Revenstorf запропонував метод
виявлення діатомових водоростей в легенях трупів, що загонули
внаслідок утоплення у воді. У першій чверті ХХ століття було
встановлено, що різноманітні барвники та сторонні тіла (бактерії,
крохмальні зерна, елементи псевдо-, фіто-, зоопланктону) можуть бути
виявлені в легеневій тканині, а деколи і в крові. Велика кількість
публікацій, що розкривають значення планктону та псевдопланктону при
утопленні у воді, відносяться до 50-60-х років минулого століття /1–4/.
У 2012 році кафедрою патологічної анатомії та судової медицина
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«Исследование биологических жидкостей на диатомовый планктон в
судебно-медицинской экспертизе утопления» /5/. На дослідження
проводилося вилучення крові з правого та лівого шлуночків серця,
перикардіальної рідини, вмісту пазухи основної кістки черепа, нирки з
подальшим приготуванням мінера лізату та мікроскопічним
дослідженням вище вказаного матеріалу на предмет присутності
діатомового планктону. Запропоновано та детально описано
методики дослідження біологічних рідин.
У підсумках даної роботи достовірно встановлено можливість
проникнення діатомей, розміри яких не перевищують 50 мкм у
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перикардіальну рідину. Виявленні діатомей в крові, перикардіальній
рідині та рідині пазухи основної кістки черепа має значні переваги над
традиційним методом дослідження мінера лізату нирки, оскільки в
ході мінералізації тканини нирки підлягають знищенню також дрібні,
найбільш цінні у діагностичному відношенні види діатомового
планктону.
На даний момент на території України найбільш поширеним є
пергідрольний метод. Автори – Є. М. Губарєв, О. Є. Максимюк.
Досліджуваний біологічний матеріал (тканина нирки, крайова частина
печінки, легені, трубчаста кістка, з урахуванням того, що у ній має
міститися не менше як 15 г. кісткового мозку) руйнується 33 % розчином
перекису водню, розчином концентрованої сірчаної кислоти з
використанням кип’ятіння (декілька годин) та азотної кислоти. Із мінера
лізату, методом збагачення, отримують осад, що досліджується шляхом
мікроскопії на предмет виявлення діатомового планктону.
На території України наявна значна кількість водойм як
прісноводних так і з соленою водою. Кількість осіб, що загинули від
асфіксії, шляхом утоплення є постійно високою. В частині випадків
для органів попереднього слідства важливою є конкретизація місця
настання смерті потерпілого. З урахуванням цього, вдосконалення
методів спеціальних лабораторний досліджень, що могли б давати у
таких випадках смертей об’єктивні результати у короткий термін часу
– є вкрай важливим.
Метою досліджень було впровадження у практику найбільш
оптимального методу виявленні діатомового планктону у випадках
смертей від утоплення у воді.
Об’єктами судово-медичного дослідження було 73 особи, що
померли від механічної асфіксії (аспірацій ний варіант), внаслідок
утоплення у воді осіб, віком від 8 до 72 років. З них у 14 осіб був
проведений відбір біологічного матеріалу у повному обсязі, а саме:
вміст пазухи основної кістки черепа, (надалі ВПОКЧ), перикардіальної
рідини (надалі ПР), нирки з подальшим приготуванням мінералізату
(надалі МН) на предмет виявлення діатомового планктону.
Після проведеної мікроскопії у прохідному світлі підготовлених
препаратів та здійсненого математичного аналізу з цього числа (14
осіб):
діатомовий планктон у ВПОКЧ виявлено у 13 осіб, що становить –
86.6 %;
діатомовий планктон у ПР виявлено у 9 осіб, що становить –
60 %;
діатомовий планктон у МН виявлено у 11 осіб, що становить –
73.3 %.
Отже, відсоток виявлення діатомей у рідині з пазухи основної
кістки – є найвищим.
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Також, не дивлячись на дещо нижчий відсоток виявляння
діатомового планктону в перикардіальній рідині, у порівнянні із
відсотком виявлення його у мінералізаті нирки, перший біологічний
субстрат є визначальним, оскільки, види планктону, що потрапляють
сюди, були малих розмірів (до 50мкм) та, без сумніву, потрапляли
сюди з током крові.
Окрім того, дослідження біологічних рідин, у порівнянні з
дослідженням мінералізату нирки (легені, печінки, кісткового мозку),
дає можливість надати результати дослідження швидко (від 1 до 3
днів), що дозволяє підтвердити виявлені макроскопічні ознаки смерті,
шляхом утоплення у воді.
Важливим, також, є той, факт що забір рідини з пазухи основної
кістки та з перикарду не потребує значного матерального
забезпечення, є доступним та не громіздким. У свою чергу,
виключення пергідрольного методу з роботи відділень судовомедичної токсикології має раціональне значення, оскільки сприяє
значному заощадженню хімічних реактивів, зокрема прекурсорів,
припинити вплив випарів на шкіру та слизові оболонки, дихальні
шляхи працівників даної лабораторії.
На протязі року робота по виявленню діатомового планктону
велася у напрямку удосконалення методу виявлення його у
підготовлених препаратах.
На дослідження були отримані біологічні об’єкти з трупів, що
загинули в результаті утоплення у воді, а саме рідина з пазухи
основної кістки та перикардіальна рідина.
Застосовувалася наступна методика забору біологічного
матеріалу, а саме:
І Забір перикардіальної рідини проводився після розтину грудної
клітки до початку евісцерації внутрішніх органів. За допомогою
одноразового шприца з голкою, проколювали перикардіальну сумку
та відбирали перикардіальну рідину (не менше 1.0мл.). Здійснювали
маркування шприца із зазначенням ПР (перикардіальна рідина).
ІІ Забір рідини з пазухи основної кістки проводився після розтину
черепної коробки та після вилучення головного мозку і гіпофізу.
Верхню стінку пазухи основної кістки сколювали долотом, розсікали її
слизову оболонку. Марлевий тампон збирали вміст пазухи з її дна та
стінок. Зі стерильного одноразового шприца видаляли поршень,
поміщали в середину тампон та повертали поршень на місце.
Здійснювали маркування шприца із зазначенням РПОК (рідина
пазухи основної кістки).
Після поступлення біологічних об’єктів у відділення відбувалася
наступна підготовка препаратів.
Перикардіальну рідину крапали на предметне скло по 2 краплі,
кожна, діаметром 0,8 см. Всього зроблено 4-и краплі. Далі препарати
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висушували при кімнатній температурі під витяжною шафою,
фіксували метанолом протягом 10 хвилин та фарбували фарбою
Романовського – Гімзи на протязі 20 хвилин.
Мікроскопія препаратів за допомогою мікроскопа «Olympus BX
41», окуляри – 10; об’єктив – 1000, масляна імерсія.
Марлевий тампон, просочений вмістом пазухи основної кістки
черепу, поміщали в колбу, ємкістю 50 мл і заливали 20 мл
дистильованої води. Розмішували скляною паличкою 15 хв. Тампон
видаляли, відтиснувши з нього рідину, притискуючи його скляною
паличкою до стінки колби. Отриману рідину розливали у 4-и
центрифужні пробірки по 5мл рідини та урівноважували їх на вагах.
Центрифугували на протязі 6 хв. при 1500 об/хв. З кожної пробірки 2/3
надосадової рідини відбирали піпеткою, а залишок над осадової
рідини з 4-х пробірок зливали в 2-і пробірки. Повторно
урівноважували на вагах та знову центрифугували. Над осадову
рідину знову видаляли, а залишок зливали в 1-у пробірку та знову
центрифугували. Надосадову рідину видаляли та залишали осад у
кількості 1мл, з якого робили 4 краплі на 2-ох предметних скельцях по
2 краплі на кожному. Препарати висушували, фіксували метанолом
протягом 10 хвилин та фарбували фарбою Романовського – Гімзи на
протязі 20 хвилин.
Мікроскопія препаратів за допомогою мікроскопа «Olympus BX
41», окуляри – 10; об’єктив – 1000, масляна імерсія.
При формулюванні підсумків зазначалося у якій кількості крапель
яка кількість планктону виявлялася, вказували рід, родину та клас до
якого відносився діатомовий планктон.
У представлених препаратах на рис.1 чітко візуалізується колонія
діатомей, а на рис. 2 одинична діатомея. Використана суміш фарби
Романовського –Гімза, при забарвленні структур панцирів діатомей,
дозволяє виявити особливості структури діатомового планктону,
надати їх опис та віднести до певного роду, родини та класу, що
робить дослідження змістовним та більш вірогідним.
Аналогічну
методику
пропонується
застосовувати
при
необхідності виявлення діатомового планктону і у зразках води з
водойми, де відбулася пригода (утоплення). При порівнянні діатомей
у зразках води та біологічних рідин (перикардіальної рідини та пазухи
основної кістки), ми отримаємо можливість з великою ймовірністю
вказувати місце настанні смерті (утоплення).
Висновок.
1. Виявлення діатомового планктону у рідині з пазухи основної
кістки та у перикардіальній рідині має вагомі переваги над
виявленням його у мінералізаті з тканини нирки (легень, печінки та
кісткового мозку).
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Рис. 1. Колонія діатомового планктону
рід – Діатома, родина – Фрагілярієві, клас – Перисті
окуляри – 10; об’єктив – 1000, масляна імерсія.

Рис. 2. По центру діатомовий планктон
рід – Пінулярія, родина – Навікулеві, клас – Перисті
окуляри – 10; об’єктив – 1000, масляна імерсія.
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2. Методика забарвлення препаратів із застосуванням суміші
Романовського-Гімза сприяє швидкій та якісній верифікації планктону,
його кількісного та якісного складу.
3. Дана методики дозволяє з висловитись про місце настання
смерті від асфіксії, шляхом утоплення у воді.
4. Дослідження біологічних рідин з пазухи основної кістки та
перикардіальної рідини дозволяє скоротити час, що затрачається на
виявлення діатомового планктону, значному заощадженню хімічних
реактивів, зокрема прекурсорів, які використовуються для руйнування
тканин, що поступають у відділення судово-медичної токсикології та
припинити вплив випарів на шкіру та слизові оболонки, дихальні
шляхи працівників даної лабораторії.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ДИАТОМОВОГО ПЛАНКТОНА В СЛУЧАЯХ СМЕРТИ
ОТ УТОПЛЕНИЯ
А. А. Лищинская
В представленной работе приведён краткий исторический очерк
развития и усовершенствования исследований на наличие диатомового
планктона. Представлены результаты исследования за период с 2013-2014
по 2017-2018г.г. по вопросу выявления диатомового планктона в
биологических жидкостях трупов, изъятых из воды, по сравнению с
исследованием минерализата почки в тех же случаях.
Забор жидкости из пазухи основной кости черепа и перикардиальной
жидкости не требует большого материального обеспечения, затрат времени
и сил. Метод доступен и для начинающих экспертов отдела экспертизы
трупов бюро судебной экспертизы. Исследование длится до 3-х дней, что
дает возможность эксперту в короткое время определиться с причиной
смерти.
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Используемый на сегодняшний момент в Украине пергидрольный метод
длится от 5-ти до 7-ми дней, требует большее количество химических
реагентов (в том числе и концентрированных кислот), которые входят в
список прекурсоров, оказывает негативное влияние на здоровье сотрудников
лаборатории судебно-медицинской токсикологии.
Кроме того, предложеный нами метод окрашивания подготовленных
использованием
смеси
препаратов
биологических
жидкостей,
с
Романовского-Гимза, увеличивает возможность выявления диатомового
планктона, более точно указать его колличество в препаратах. Также
способствует уточнению особенностей его строения, что в свою очередь
разрешает вопрос о классификации выявленных диатомей.
Возможность определения, к какому роду, семейству и классу
относиться диатомовый планктон в исследуемом биологическом материале,
очень важна в случаях, когда для следствия необходимо уточнить место
наступления смерти (утопления). В этих случаях, кроме исследования
биологических жидкостей трупа, выполняется забор образцов воды из
водоема и проводиться исследование на наличие диатомового планктона в
ней. Сравнение диатомей в представленном материале даст возможность,
определиться с местом наступления смерти, что в некоторых случаях очень
важно для представителей следствия.
IDENTIFICATION OF DIATOM PLANKTON IN CASES OF DEATH FROM
DROWNING
A. Lyshchynska
In this work we present a brief historical outline of development and
improvement of diatom plankton test. The results of the study are presented for
the period from 2013-2014 to 2017-2018 concerning the detection of diatom
plankton in the biological fluids of corpses removed from water, compared with the
diatom test of kidney extractions in the same cases.
The intake of fluid from the sinus of the sphenoid bone of the skull and
pericardial fluid does not require significant material support, time and effort. The
method can be easy performed even by the beginning pathologists of the Forensic
Examination Department of the Medical Legal Bureau. The study lasts up to 3
days, which enables the forensic expert in a short time to determine the cause of
death.
The perhydrol method currently used in Ukraine lasts from 5 to 7 days,
requires a greater number of chemical reagents (including concentrated acids),
which are on the list of precursors, has a negative impact on the health of the staff
of the Forensic Toxicology Laboratory
The proposed method of staining preparations of biological fluids, using a
mixture of Romanovsky-Giemsa, increases the possibility of detecting diatom
plankton and more accurately indicate its quantity in the preparations. In addition
this method contributes to the specification of the features of diatom structure,
which in turn resolves the issue of classification of detected diatoms.
The ability to determine which family and class the diatom plankton belongs to
is very important in cases where it is necessary to clarify the location of the death
(drowning). In these cases, in addition to examination of the body’s biological
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fluids, water samples are taken from the reservoir and a study is conducted for the
presence of diatom plankton in it. Comparison of diatoms in the presented material
will provide an opportunity to determine the place of death, which in some cases is
very important for the investigation authorities.
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СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА ГІДРОДИНАМІЧНОЇ ТРАВМИ:
ВИПАДОК З ПРАКТИКИ
Наведений цікавий випадок з практики наочно демонструє потенційну
небезпеку для життя людини деяких апаратів та інструментів, що
випускаються у промислових масштабах, за умов необережного
користування ними. Описані ушкодження, що у своїй сукупності призвели до
смерті, вказують на необхідність детального описання та вивчення
ушкоджень на трупі для подальшої вірної експертної судово-медичної
оцінки.
Ключові слова: гідродинамічна травма, ушкодження на трупі, судовомедична оцінка.

Закрита тупа травма живота є досить частою причиною смерті
серед інших видів травми і має свої особливості [8]. У той же час, слід
враховувати, що така травма може виникнути внаслідок дії різних
предметів.
Потенціальну
небезпеку
заподіяння
ушкоджень
представляють багато апаратів і інструментів, що випускаються
сьогодні в промислових масштабах. Гідродинамічні технології за
останні роки ефективно розвиваються в різних галузях
промисловості. Деякі не чисельні наукові праці присвячені
гідродинамічній травмі. При цьому, як визначається авторами, і досі
не вивчені і не описані характерні особливості гідродинамічних
ушкоджень тканин, що не дає можливість окреслити деякі характерні
ознаки, що відрізняють саме цей вид ушкодження тканин [1 -7].
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Найважливішими питаннями, що виникають в судово-медичній
експертизі поряд зі встановленням причини смерті та ступеня
тяжкості тілесних ушкоджень, є встановлення терміну та механізму
утворення цих ушкоджень. При цьому, вирішення подібних питань в
деяких випадках викликає певні труднощі, тому нами пропонується
для розгляду власна судово-медична оцінка ушкоджень, що виникли
внаслідок гідродинамічної дії струменю рідини: комбінована
гідродинамічна відкрита тупа травма грудної клітини і живота.
З обставин справи було відомо, що 16.01.2013 о 15.00 на 815
горизонті 3-південої лави блоку 10 ПАТ ШУ «Покровське» при розриві
гідростійки був смертельно травмований гр. Ш., 1984 р. н., який
виконував наряд з обслуговування МКЮ.
При зовнішньому дослідженні було встановлено наступне: «З
трупом було доставлено ємність об'ємом 100 мл з прозорого
пластмасового матеріалу, закриу кришкою, що закручується з
різьбленням з аналогічного матеріалу, в якій містилося близько 80 мл
маслянистої каламутної непрозорої рідини світло-сірого кольору з
невизначеним технічним запахом. З трупом доставлена каска з
пластмаси оранжевого кольору, поверхня якої рясно вкрита
накладеннями вугільного пилу, без пошкоджень…».
Ушкодження, які були описані при внутрішньому дослідженні: «На
шкірі навколо пупкової ділянки живота зліва, на відстані 105,0 см. від
підошовної поверхні лівої стопи і донизу на 13,5 см. від мечоподібного
відростка грудини, на відстані 1,0 см. вліво від передньої серединної
лінії визначається рана неправильно овальної форми, розмірами
7,0х5,0 см., розташована поздовжником відповідно цифрам «8» і «2»
щодо умовного циферблата годинника, просвіт якої зяє, з нерівними
клаптевими звисаючими в просвіт в'ялими краями, заокругленими
кінцями з тканинними перемичками, лівий край нависає, правий –
дещо підритий з оголенням підшкірної жирової клітковини, на їх
поверхні епідерміс дещо роздутий, брудно-сірого кольору, в'ялий,
місцями відсутній, відшарований. М'які тканини країв і стінок рани
в'ялі, набряклі, брудно-сірого кольору, тьмяного виду, покриті і
просочені маслянистою блискучою речовиною світло-сірого кольору з
невизначеним технічним запахом і забруднені рясно частинками
вугільного пилу. По периферії країв рани на шкірі численні здуття
епідермісу і його дефекти різної глибини, округлої і овальної форми,
місцями повторюють форму «бризок» у вигляді знаку оклику,
діаметром від 0,4 см. до 1,0 см., розсіяні на ділянці 9,0х7,0 см.,
розташовуються переважно зліва і спрямовані гострим кінцем в
напрямку лівого підребер'я. Від верхнього кінця рани в напрямку
лівого підребер'я, лівого соска і 6,7,8 ребер зліва до межі середній
пахвовій лінії на шкірі поширюється переривчаста «доріжка»
поверхневого осаднення неправильно-довгастої форми, що охоплює
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відповідну ділянку передньо-бокової поверхні грудної клітки до рівня
6 ребра від окологрудинної лінії до середньо-пахвової лінії, розмірами
29,0х17,0 см. з западаючим щільним темно-червоним дном, покритим
маслянистим вмістом і рясно частинками вугільного пилу. Малюнок
біля рани більш зливний і інтенсивний, розряджається і
переривається в міру віддалення в напрямку лівої пахвової западини
у вигляді віялоподібних численних саден, які повторюють форму
«бризок» у вигляді знаку оклику, довжиною від 0,8 см. до 1,7 см.,
спрямованих від рани догори і вліво, гострим кінцем в напрямку лівої
пахвової западини. Просвіт зазначеної рани поєднується з черевною
порожниною, з нього вистоїть уражена роздута у вигляді купола петля
поперечної ободової кишки довжиною 30,0 см. і пасмою великого
сальника, поверхня яких рясно вкрита частинками вугільного пилу,
серозна оболонка кишки брудно-сірого кольору з зеленуватим
відтінком, тьмяного вигляду, підсохла. Стінки рани нерівні, з
фестончатими краями, зі звисаючими разволокненими тканинами,
просоченими маслянистим сіруватим вмістом, з темно-червоними
крововиливами, що мають виражений чорний відтінок. При натисканні
на краї рани з просвіту виділяється рясно рідкий каламутний
маслянистий вміст чорного кольору з червонуватим відтінком і
невизначеним технічним запахом. Донизу від нижнього кінця і лівого
краю рани, охоплюючи нижню третину живота аж до лівої пахової
складки, на шкірі синець неправильно овальної форми розмірами
12,5х8,0 см. багряно-фіолетового кольору. На шкірі уздовж лівої
пахової складки зяюча рана неправильно щілиноподібної форми,
довжиною 11,0 см. шириною 3,0 см. краї її значно вивернуті назовні,
нерівні, фестончасті з тканинними перемичками, з наявністю
паралельних поверхневих надривів шкіри веретеноподібної форми,
довжиною від 1,7 см. до 2,5 см. на їх поверхні епідерміс дещо
роздутий, брудно-сірого кольору, в'ялий, місцями відсутній і частково
відшарований. М'які тканини країв і стінок рани в'ялі, набряклі,
брудно-сірого кольору, тьмяного вигляду, покриті і просочені
маслянистою блискучою речовиною світло-сірого кольору з
невизначеним технічним запахом і забруднені рясно частинками
вугільного пилу. По периферії країв рани на шкірі численні багрянофіолетові внутрішньошкірні крововиливи, здуття епідермісу і його
дефекти різної глибини, деякі у вигляді саден округлої і овальної
форми, місцями повторюють форму «бризок» у вигляді знаку оклику,
діаметром від 0,3 см. до 0,6 см., розсіяні на ділянці 13,0х7,0 см.
розташовані переважно зліва і спрямовані гострим кінцем в напрямку
крила лівої клубової кістки і великого вертіла лівої стегнової кістки.
Кінці у рани гострокутні з тканинними перемичками, дном рани є
оголений лівий насіннєвий канатик, артерія і вени, просочені темною
кров'ю і покриті маслянистим сіруватим вмістом з частинками
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вугільного пилу. Просвіт зазначеної рани через пошкоджене
внутрішнє пахове кільце вільно поєднується з черевною порожниною,
випливає напіврідкий маслянистий вміст чорного кольору з
червонуватим відтінком. Будь-яких інших тілесних ушкоджень при
зовнішньому дослідженні не виявлено...» (рис. 1, 2, 3, 4).

Рис. 1, 2, 3,4. Ушкодження на трупі.
Результати спектрографічного дослідження шкіри з раною живота
і наданої на дослідження емульсії показали, що «... По краях
ушкодження на клапті шкіри від трупа Ш. встановлено наявність
привнесених сторонніх накладень – слідів контакту зі зброєю
травматизації і масивних брудо-пилових накладень. Якісний склад
сторонніх накладень по краю ушкодження на клапті шкіри і
мінеральний склад наданої на дослідження емульсії – подібні між
собою за наявністю наступних елементів: кальцій, нікель, марганець,
селен, сурма. Отримані результати дозволяють говорити про
можливість контакту краю ушкодження на клапті шкіри з аналогом
наданої емульсії».
Отже, на підставі даних судово-медичного дослідження трупа
гр. Ш., Результатів лабораторних досліджень, з урахуванням
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обставин того, що сталося і у відповідь на поставлені питання
експерт прийшов до наступних підсумків:
1. При судово-медичному дослідженні трупа гр. Ш. виявлені
наступні тілесні ушкодження:
Комбінована гідродинамічна відкрита тупа травма грудної клітини
і живота:
– забійно-рвана рана живота в навколопупковій ділянці зліва з
ушкодженням всіх верств передньої черевної стінки, яка проникає в
черевну порожнину з випаданням в просвіт рани (евентерацію)
ободової кишки і з наскрізним ушкодженням клітковини малого
сальника, стінок пілоричного відділу, дна і тіла шлунка, розмізженням
тканини голівки підшлункової залози, розривами стінки нижньої
порожнистої вени, поперекової м'язової частини правого і лівого
купола діафрагми, що супроводжуються рясною кровотечею в
черевну порожнину обсягом 2200 мл. в праву плевральну порожнину
– 1000 мл. і в ліву – 1000 мл. великим крововиливом в
заочеревинному клітковину; рвана рана м'яких тканин лівої пахової
складки, яка проникає в черевну порожнину; великовогнищевий
крововилив в плеврі нижніх часток легенів, закриті непрямі переломи
ребер зліва: 7, 8-го по передньо-пахвовій лінії без ушкодження
пристеночной плеври.
Клінічна картина комбінованої травми протікала з накопиченням в
грудних і черевній порожнинах хімічної речовини (емульсії) і місцевим
некротичним впливом на навколишні м'які тканини, і розвитком
гострої масивної крововтрати.
З огляду на відповідний «розривний» характер і локалізацію
ушкоджень порожнистих органів черевної та грудної порожнини,
виявлення хімічної речовини (емульсії) в краях рани живота та в
порожнині поушкодженого шлунка, ідентичного за складом
примірнику, представленому на експертизу, слід вважати, що
вищевказана травма має характер гідродинамічної і утворилася
незадовго до смерті від потужної по силі ударної дії (гідроудару) в
область живота струменя емульсії під високим тиском, що вирвалася
з пошкодженої гідростійки.
2. Причиною смерті гр-на Шіпотько Д. А. з'явилася комбінована
гідродинамічна відкрита тупа травма грудної клітини та живота з
забійно-рваними ранами живота, розривами і хімічним опіком
внутрішніх органів, нижньої порожнистої вени, яка ускладнилася
рясною кровотечею в черевну і грудну порожнини з розвитком гострої
масивної крововтрати.
3. З огляду на динаміку розвитку трупних явищ при наявності
гострої масивної крововтрати (з протоколу огляду місця події: «...
Трупне задубіння добре виражено у всіх зазвичай досліджуваних
групах м'язів. Трупні плями мізерні, острівчасті, блідо-фіолетові,
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розташовуються по правій задньо-бічній поверхні тіла, при натисканні
пальцем зникають і відновлюють своє забарвлення через 30 сек.
Початок огляду в 19.10. явищ гниття немає»), слід вважати, що
смерть гр. Ш. настала 16 січня 2013 роки за 3-4 години до моменту
огляду його трупа.
Отже, наведений приклад підтверджує необхідність обов’язкового
призначення судово-гістологічних експертиз не тільки при дослідженні
трупів, а і живих осіб у разі необхідності встановлення часу, а інколи і
механізму утворення ушкоджень органів, що були вилучені під час
операції, зокрема, селезінки.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ
ТРАВМЫ: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ.
Д. Самойлов
А. Плетенецкая
Закрытая тупая травма живота – достаточно частая причина смерти
среди других видов травмы, имеет свои особенности и может возникнуть в
результате действия различных предметов. Потенциальную опасность
причинения повреждений представляют многие аппараты и инструменты,
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выпускаемые сегодня в промышленных масштабах. Сейчас до сих пор не
изучены и не описаны характерные особенности гидродинамических
повреждений тканей, что не позволяет выделить некоторые характерные
признаки, отличающие именно этот вид повреждения тканей. При этом,
решение вопросов, поставленных следственно-судебными органами
судебно-медицинскому
эксперту,
в
некоторых
случаях
вызывает
определенные трудности, поэтому нами предлагается для рассмотрения
собственная судебно-медицинская оценка повреждений, возникших
вследствие гидродинамического действия струи жидкости: комбинированная
гидродинамическая открытая тупая травма грудной клетки и живота.
Приведенный интересный случай из практики наглядно демонстрирует
потенциальную опасность для жизни человека некоторых аппаратов и
инструментов, выпускаемых в промышленных масштабах, в условиях
неосторожного пользования ими. Проведенная экспертная оценка показала,
что учитывая соответствующий «разрывной» характер и локализацию
повреждений полых органов брюшной и грудной полости, обнаружение
химического вещества (эмульсии) в краях раны живота и в полости
поврежденного
желудка,
идентичного
по
составу
экземпляру,
представленному на экспертизу, следует считать, что вышеуказанная травма
имеет характер гидродинамической и образовалась незадолго до смерти от
мощного по силе ударного воздействия (гидроудара) в область живота струи
эмульсии под высоким давлением, вырвавшейся из поврежденной
гидростойки. Описанные повреждения, которые в своей совокупности
привели к смерти, указывают на необходимость детального описания и
изучения повреждений на трупе для дальнейшей верной экспертной
судебно-медицинской оценки.
FORENSIC MEDICAL EVALUATION OF HYDRODINAMIC INJURY: CASE
OF PRACTICE
D. Samoilov
A. Pletenetska
Closed blunt abdominal trauma is a rather common cause of death among
other types of trauma; it has its own peculiarities and may arise as a result of the
actions of various objects. The potential danger of damages is represented by
many devices and instruments manufactured today on an industrial scale.
Nowadays, the characteristic features of hydrodynamic damage to tissues
haven't been studied and described, which does not allow highlighting some of
the characteristic features that distinguish precisely this type of tissue damage.
At the same time, the decision of the questions posed by investigative and
judicial organs to the forensic medical expert in some cases causes certain
difficulties; therefore, we propose to consider our own forensic medical
assessment of the damage caused by the hydrodynamic action of the liquid jet:
a combined hydrodynamic open blunt chest injury and stomach The given
interesting case from practice clearly demonstrates the potential danger to a
person’s life of certain apparatuses and instruments manufactured on an
industrial scale, under conditions of inaccurate use by them. The conducted
expert evaluation showed that taking into account the corresponding
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«explosive» nature and localization of lesions of the hollow organs of the
abdominal and chest cavity, the detection of a chemical (emulsion) at the edges
of the abdominal wound and in the cavity of the damaged stomach identical in
composition to the specimen submitted for examination, that the abovementioned trauma has the character of hydrodynamic and was formed shortly
before death from the powerful power of shock (shock wave) in the region of the
stomach of the jet of the emulsion under high pressure from damaged
waterproofing. The described injuries, which in their aggregate led to death,
indicate the need for a detailed description and study of lesions on the corpse
for further reliable expert forensic medical assessment.
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У статті наведені результати наукового дослідження, проведеного в
рамках докторської дисертації «Судово-психіатрична оцінка осіб, які скоїли
кримінальні правопорушення на сексуальному грунті». В результаті
дослідження виявлені критерії «обмеженої осудності» для осіб, які скоїли
сексуальні злочини,розроблено алгоритм застосування даних критеріїв при
проведенні судово-психіатричної експертизи.
Ключові слова: судово-психіатрична експертиза, осудність, обмежена
осудність, неосудність,сексуальні злочини.

На основі дослідження клініко-патопсихологічних, соціальнодемографічних закономірностей протікання психічних розладів,
застосовуючи метод ситуаційного аналізу розробити критерії судовопсихіатричної оцінки, з виділенням групи «обмежено осудних» та
критерії призначення примусових заходів медичного характеру.
Об’єкт дослідження – психічні та поведінкові розлади у осіб, які
скоїли злочини на сексуальному грунті;
Дослідження ґрунтується на основі аналізу суцільної вибірки з
підекспертних, які скоїли кримінальні правопорушення на
сексуальному підґрунті та знаходилися на судово-психіатричній
експертизі в Київському міському центрі судово-психіатричної
експертизи 2001-2015 рр. (протягом 15 років), на 2017 рік досліджено
289 підекспертних.
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Для досягнення мети обстеження використовувалися наступні
методи:
інформаційно-аналітичний,
клініко-психопатологічний,
соціально-демографічний, експериментально-психологічний, метод
ситуаційного аналізу, експертний, статистичний.
З метою визначення взаємозв’язку між ступенем порушення
можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними та вирішенням
експертних питань, усі спостереження були розподілені на 2 групи
порівняння: 1 група – 280 спостережень: підекспертні, визнані
осудними; 2 група – 9 спостережень: підекспертні, визнані
неосудними. З 1-ої групи – «осудних» – емпірично була виділена
3 група – «обмежено осудних» – 90 спостережень, ця група була
сформована штучно, виходячи з концепції «обмеженої осудності».
Концепція обмеженої осудності базується на системному підході до
поняття «обмежена осудність», який розроблявся в українській судовій
психіатрії В. Б. Первомайським та методологічній позиції «особистість–
діяльність» Ф. В. Кондратьєва. Вітчизняна концепція обмеженої осудності
базується на доведеній позиції нерозривної, генетичної єдності свідомості
і діяльності. Відповідно до цього будь-який психічний розлад проявляється
через діяльність особи в мікро- та макросоціумі, де лишаються відповідні
відбитки. Дослідження соціуму, або кримінальної ситуації в нашому
випадку, стає таким чином обов’язковим. Ступінь тяжкості психічного
розладу, таким чином, встановлюється через відбиття його в певних
елементах кримінальної дії. У випадку відсутності психічного розладу
приймається рішення про здатність особи усвідомлювати свої дії та
керувати ними на період скоєння суспільно небезпечного діяння, а у
випадку наявності тяжкого психічного розладу на період скоєння злочину –
рішення про нездатність особи усвідомлювати свої дії та керувати ними на
цей проміжок часу.
Експертна оцінка непсихотичних психічних розладів залежить від
ступеня вираженості таких розладів, у поєднанні з наявністю чи
відсутністю інших клінічних, соціальних, ситуаційних факторів і вимагає
урахування сукупності чинників в межах «актуального психічного стану»
особи на період суспільно небезпечного діяння і на період судовопсихіатричної експертизи.
При цьому слід зазначити, що складною є експертна оцінка тих
випадків, коли розлади сексуального потягу виникли при розладах
особистості (психопатіях) або є самостійним видом психічної
патології. У цих випадках необхідною є як психіатрична оцінка стану
особи, так і аналіз власно сексуальних порушень, що вимагає
комплексної експертизи за участю психіатра і сексопатолога. При
цьому основна увага приділяється синдромологічній картині самих
розладів сексуального потягу.
Встановлено, що у 32 % осіб, що вчинили зґвалтування,
діагностуються ті або інші психічні аномалії, тобто у ряді випадків
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розлади потягів виникають на тлі інших психічних розладів:
шизофренії, психопатії, розумової відсталості, органічних уражень
головного мозку різного походження. Зважаючи на це, дослідження
причин та мотивації зґвалтувань, що вчиняються особами з
психічними
розладами,
механізмів
формування
девіантної
сексуальної
поведінки,
що
призводить
до
зґвалтування,
вдосконалення методів діагностики та корекції є актуальним
завданням. При цьому перш за все необхідним є виявлення
основного, ведучого психічного захворювання, оцінка його
вираженості, здатності особи, що страждає на це захворювання,
усвідомлювати характер і суспільну небезпеку своїх дій та керувати
ними. Тобто, мова йде про встановлення осудності, обмеженої
осудності чи неосудності таких хворих.
Сексуальні перверсії (збочення) в осіб з психічними аномаліями
формуються під впливом різних чинників – генетичних, ендокринних,
неврогенних і психофізіологічних. При психічних аномаліях
порушується ієрархізованість мотивів статевого акту, відбувається
блокування соціально-обумовлених мотивів (наприклад, комунікаційних). Сексуальні перверсії розвиваються далеко не у всіх осіб з
розладами психіки, що пояснюється наявністю або відсутністю певних
передумов.
Як відомо, парафіліями визнаються зміни сексуального потягу,
якщо вони включають «незвичайні предмети чи вчинки» і/або «якщо
індивід поступає у відповідності з цими потягами або випробовує
значний дистрес через них». Введення в психіатрію терміну
«парафілія» було обумовлене необхідністю акцентувати увагу на
медичних аспектах девіантного сексуального потягу на противагу
моральній оцінці, яку несли в собі поняття «збочення», «відхилення»,
«перверсія» тощо, оскільки будь-яка класифікація парафілій
віддзеркалює пануючі в суспільстві уявлення про нормальну
сексуальну поведінку і сексуальну поведінку, що відхиляється. У
Діагностичному
і
статистичному
керівництві
по
психічним
захворюванням (DSM-IV, 1994) загальними для всіх парафілій є два
критерії: А) Існування протягом не менше 6 місяців інтенсивних
сексуально збуджуючих фантазій, сексуальних потягів або поведінки,
що періодично повторюється; Б) Фантазія, сексуальні потяги або
поведінка викликають клінічно значущий дистрес або порушення у
соціальній, професійній або інших важливих галузях функціонування.
В даному визначенні підкреслюється важливість обох клінічних
компонентів парафілій – ідеаторного і поведінкового. Більшість
авторів вказують на необхідність чіткого визначення категорії
«парафілія» у проекті наступного перегляду DSM-V (2013)
Невизначеність, дискусійність, суперечливість наукових поглядів
щодо поняття «парафілія», «збочення», «відхилення», «перверсія»
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тощо, неможливість та суб'єктивність окремого урахування проявів цих
феноменів окремо від наявного психічного розладу (або поряд з ним),
неможливість співставлення цих феноменів зі здатністю особи
усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними не дають можливості
науково обгрунтованого окремого виділення (в експертних висновках) та
окремого урахування цих понять щодо здатності особи усвідомлювати
свої дії та (або) керувати ними. З цієї причини експертне значення має
психічний стан особи, актуальний на момент здійснення протиправного
діяння.
Безпосередня реалізація високої агресивності в осіб з патологією
сексуального потягу протікає на рівні потреби – як реалізація потягу,
що припускає агресивний спосіб задоволення статевої потреби.
Реалізація потреби полегшується відсутністю особистісних структур,
здатних здійснювати бар’єрний влив по відношенню до патологічному
потягу. Навпаки, самоприйняття патологічного потягу викликає певне
і ціннісне відношення до сексуальної агресії, що також сприяє
здійсненню злочинних дій.
Як відомо, характерною особливістю агресивних злочинів, що
здійснюють особи з психічними аномаліями, на відміну від психічно
здорових, є недостатність регуляторного впливу на поведінку системи
цінностей, здатних долати диспозиційну, ситуативну і потребнісну
логіку поведінки. З цим пов’язана й інша їх особливість: більший
вплив, ніж у здорових осіб, ситуативних чинників на формування
мотивації кримінальної агресії. Для осіб з психічними аномаліями
більш характерні безпосередні форми реагування на незначні
ситуаційні впливи. Навіть при невисокій їх особистісній агресивності
несформованість
ціннісних
регуляторних
механізмів
легко
виявляється в агресивній поведінці під впливом різних чинників.
Тому вирішення експертного питання щодо істотного впливу наявних
у підекспертного психічних розладів непсихотичного рівня на його
здатність усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними під час скоєння
злочину (тобто питання про обмежену осудність), потребує, по-перше,
ієрархічно пов'язаного розподілення сукупності критеріїв, що є
необхідними для використання; по-друге – певного алгоритму
експертних дій щодо пошуку, виділення, дослідження та узагальнення
таких критеріїв в наданих на експертизу об'єктах дослідження, за
допомогою яких буде можливо доказово обгрунтувати відповідний
експертний висновок.
Сукупність експертних критеріїв щодо обмеженої осудності у осіб,
які скоїли кримінальні сексуальні правопорушення та їх ієрархічне
розподілення може бути представлено наступним чином: Загальні
(нормативно правові) критерії: наявність в особи психічного розладу
непсихотичного рівня (такого, що не сягає рівня тяжкого психічного
розладу) на період скоєння суспільно- небезпечного діяння, у зв'язку з
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чим особа «під час вчинення злочину... не була здатна повною мірою
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними» (ст. 20
КК України). Спеціальні (клініко-соціальні) критерії. 1. Клінічні —
статичні та динамічні характеристики психічного розладу як на період
юридично значущої події (період скоєння злочину), так і на період, що
передував цьому; тобто оцінка ступеня вираженості психічного розладу
на період скоєння злочину, а також дані (відповідна об'єктивна та
суб'єктивна інформація) щодо проявів психічного розладу до скоєння
злочину, особливо в період часу, що безпосередньо передував цьому.
Важливими є особливості виникнення та плину психічного розладу,
частота декомпенсацій (про що свідчать, у тому числі, звернення до
медичних закладів, спеціалістів тощо), наявність ускладнень,
коморбідних (поєднаних) розладів — психічних, неврологічних,
соматичних. Наявність коморбідних психічних розладів означає
наявність додаткових психопатологічних порушень у іншій психічній
сфері, окрім основного психічного розладу (наприклад, наявність у
особи з органічним психічним розладом або з розладом особистості,
сексуальних перверзій, синдромально окреслених емоційних розладів,
зумовлених тривалою психогенно-травмуючою ситуацією у період часу,
що передував періоду злочину.
2. Соціальні – характеризують рівень мікросоціальної та соціальної
адаптації (відношення з близькими, знайомими, професійні досягнення,
особистісні характеристики (інтереси, цінності, спрямованість тощо).
Ill група критеріїв експертної оцінки відповідає психологічному
критерію обмеженої осудності у частині висвітлення та обґрунтування
істотності (суттєвості) впливу наявного психічного розладу на здатність
особи усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними в певний проміжок
часу період скоєння суспільно небезпечного діяння.
СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛИЦ, КОТОРЫЕ
СОВЕРШИЛИ СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Е. А. Козерацкая
В статье приведены результаты научного исследования, проведенного в
рамках докторской диссертации «Судебно-психиатрическая оценка лиц,
совершивших сексуальные преступления». Автором проанализировано 289
случаев судебно-психиатрических экспертиз лиц, совершивших сексуальные
преступления, и которые прошли судебно-психиатрическую экспертизу в
Киевском городском Центре судебно-психиатрической экспертизы с 2001 по
2015 год (15 лет). С целью определения взаимосвязи между степенью
нарушения возможности осознавать значение своих действий и руководить
ими и решением экспертных вопросов все наблюдения были распределены
на 2 группы сравнения: «вменяемые» и «невменяемые». Из 1-ой группы –
«вменяемых» – эмпирически была выделена 3 группа – «ограниченно
вменяемых» – которая была сформирована искусственно, исходя из
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национальной концепции «ограниченной вменяемости». В результате
исследования выявлены критерии «ограниченной вменяемости» для лиц,
совершивших сексуальные преступления. Разработан алгоритм применения
данных критериев при проведении судебно-психиатрической экспертизы.
FORENSIC PSYCHITRIC EVLUTION OF PERSONS WHO HAVE
COMMITTED SEXUAL OFFENCES
O. Kozeratska
The results of scientific research conducted within the framework of the
doctoral thesis «Forensic psychiatric evaluation of persons who have committed
sexual offenses». For the purposes of the study the author analyzed 289 cases of
forensic psychiatric examinations regarding the persons who have committed the
sexual offense and were at the forensic psychiatric examination in Kyiv city center
of forensic psychiatric examination in 2001 to 2015 (15 years). To determine the
relationship between the degree of opportunities to realize their actions and
manage the solution and expert author on the group – «responsibility» – was
empirically selected group – «limited responsibility», which was formed artificially,
based on the national concept of «limited responsibility». It is revealed that the
identified socio-demographic and clinical in this scientific research can be to
determine critera «limited responsibility» in forensic psychiatric examinations
persons who have committed sexual offenses.
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Вимоги до тематики, структури та оформлення статей,
які надаються до публікації у збірнику
«КРИМІНАЛІСТИКА І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА»

Міжвідомчий науково-практичний збірник «КРИМІНАЛІСТИКА І СУДОВА
ЕКСПЕРТИЗА» – вітчизняне, наукове, юридичне, інформаційне видання,
включене до Переліку наукових фахових видань України, що видається один
раз на рік, друкується змішаними мовами: українською, російською,
англійською та розповсюджується на території держави та за кордоном.
Видання розраховане на судових експертів, слідчих, суддів, викладачів і
студентів юридичних та медичних ВУЗів.
Тематика, структура та оформлення статей до збірника повинні
відповідати вимогам нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки
України та відповідним стандартам.
Загальні вимоги
Статті, які направляються до редколегії збірника, мають відповідати його
профілю в межах наступних започаткованих розділів:
– загальнотеоретичні питання кримінального процесу, криміналістики
та судової експертизи;
– питання
тактики
та
методики
розслідування
злочинів,
криміналістична техніка;
– судова експертиза: наукові розробки у галузі експертних досліджень,
технології, методики та методи судових експертиз;
– використання результатів наукових розробок та практичних
напрацювань при проведенні судових експертиз;
– оглядова інформація зарубіжної практики у галузі судової
експертизи. До збірника можуть включатися й інші розділи, що визначається
редколегією.
Редколегією приймаються до розгляду статті, які мають новизну та такі
елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми,
котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки і перспективи
подальшого розвитку та вдосконалення положень кримінального процесу,
криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності.
Автори несуть відповідальність за відбір та точність наведених фактів,
цифр, цитат, правових відомостей, імен та іншої інформації; за зміст в
матеріалах даних, які не можуть бути опублікованими у відкритих виданнях;
за надання до редакції матеріалу, що вже був опублікований раніше в інших
виданнях або прийнятий ними до друку. Автори також гарантують відсутність
у статтях нецитованих запозичень з Інтернету та інших джерел.
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Усі матеріали, які не відповідають цим вимогам, не розглядаються.
Надані матеріали не повертаються.
Статті надаються з рецензіями та витягами з протоколів засідань вчених
рад, кафедр, лабораторій тощо з рекомендацією до публікації.
Редакційна колегія здійснює зовнішнє рецензування статей, які надійшли
для розгляду на предмет їх публікації та залишає за собою право відбору
матеріалів для збірника без письмового пояснення причин їх відхилення.
Статті докторів наук не рецензуються.
Редакційна колегія залишає за собою право внесення редакційних
правок без участі авторів без зміни суті матеріалу.
В одному випуску збірника може бути опубліковано не більше двох
статей одного автора: одна – з одноосібним авторством, друга – у
співавторстві або дві статті у співавторстві.
У збірнику можуть бути опубліковані матеріали з точкою зору автора
(авторів), яку не поділяють члени редколегії.
Структура та правила оформлення статей
При підготовці матеріалів для публікації в збірнику авторам необхідно
дотримуватися наступних вимог:
1. Тексти статей українською або російською мовою подаються з
анотаціями та резюме на російській, українській та англійській мовах,
оформлюються в текстовому редакторі Microsoft Word (2003-2007).
2. Статті надсилаються у 2-х примірниках мовою оригіналу разом з
електронними копіями і окремими додатковими електронними файлами
таблиць у форматі Word (за наявності), надруковані на аркуші формату А4,
шрифтом – Times New Roman, з полями: по верхньому та нижньому краю
аркуша 20 мм, з правого краю аркуша – 10 мм, з лівого – 30 мм, кегль 14,
міжстроковий інтервал – 1,5.
3. Стаття починається з УДК (індекс за Універсальною десятковою
класифікацією), який розташовується у лівому куті аркушу.
Нижче на 1 рядок по центру аркушу вказуються такі відомості: ініціали,
прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів), посада та місце
роботи з одинарним міжрядковим інтервалом, шрифт Times New Roman,
жирний, кегель 14. Назва організації – набирається з нового рядка шрифтом
Times New Roman, кегель 14, вирівнюються по центру рядка.
4. Далі посередині вказується назва статті, яка розміщується на 1 рядок
нижче назви організації, прописним шрифтом Times New Roman, жирний,
кегель 14, з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по центру.
5. Під назвою друкується анотація – стисла характеристика змісту статті
об’ємом 5-7 строк. Після анотації вміщуються ключові слова, яких повинно
бути не менше 3-х та не більше 10-ти. За анотацією слідує текст статті, після
якого розміщуються резюме – виклад суті статті з висновками – на російській
(якщо стаття виконана українською мовою) або на українській (якщо стаття
виконана російською мовою) та на англійській мовах об’ємом 250-300 слів.
Анотація, ключові слова та резюме розміщуються через один інтервал,
виконуються шрифтом Times New Roman, кеглем – 12, (аннотація –
курсивом) через один інтервал. Назва статті та анотація викладаються на
мові, якою написана стаття.
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Такі ж кегель і інтервал застосовуються при оформленні таблиць,
підписів під рисунками. Використання інших шрифтів не допускається.
6. Зноски по тексту повинні мати наскрізну нумерацію та оформлюватися
за допомогою графічного редактору Microsoft Word через меню: «Вставка» =>
«Ссылка» => «Сноска».
7. Математичні формули в тексті виконуються тільки за допомогою
редактора математичних формул Microsoft Equation (Microsoft Word). Літери
грецького алфавіту за текстом повинні бути стандартними символами шрифту
Symbol. Використання для таких цілей об’єктів Microsoft Equation не
допускається. Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6
ширини рядка.
8. Блок-схеми виконуються за допомогою редактора діаграм Microsoft
Graph (Microsoft Word). Діаграми та графіки виконуються тільки за допомогою
Microsoft Excel. При цьому, крім файлу з текстом статті, до якого вміщено
відповідну діаграму (графік), обов’язково надається файл Microsoft Excel.
9. Растрові ілюстрації (скановані рисунки, фотографії тощо), які
знаходяться в текстах статей також потрібно надавати окремо в форматі PDF
або на окремих аркушах. Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно
розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині,
з абзацного відступу 1,25 см.
10. У разі використання у тексті таблиць розташовувати їх необхідно за
текстом, причому їх ширина повинна бути на 1 см. менша, ніж ширина рядка.
Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1.), вирівнюючи по
правому краю, під якими розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.
11. Об’єкти, зазначені в п.п. 6-8 повинні розміщуватися в статтях без
обтікання текстом. Не потрібно використовувати вставки об’єктів в окрему
рамку або поверх тексту.
12. При оформленні ілюстративних матеріалів авторам статей слід
враховувати, що вони подаються як у чорно-білому, так і в кольоровому
варіантах форматом А5.
13. Підкреслювання в текстах статей використовувати не бажано, слід
користуватися курсивом або відділяти частини тексту за допомогою довгих
тире (—), цифр. Правильно використовувати короткі тире (–), дефіс (-) та
тільки типографські лапки («…»).
14. Наприкінці тексту статті, надається «Перелік посилань» через один
інтервал від останнього рядка шрифтом Times New Roman з одинарним
міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.
Нижче, через один інтервал від останньої строчки нижнього рядка
літератури викладається резюме статті двома мовами: російською (коли
текст статті виконано українською) або навпаки, українською (коли текст
виконано російською мовою) та англійською. Виконується резюме шрифтом
Times New Roman, кегель – 12, одинарний інтервал.
15. Сторінки у рукопису не нумеруються. Слова у рукописі
відокремлюються одне від одного одним пробілом. Не припустимо
форматування (розміщення по центру, створювання відступів) тексту й
рисунків за допомогою множинних пробілів.
16. Після крапки, коми та інших розділових знаків завжди ставиться
пробіл, у тому числі після та між ініціалами, після та між скороченнями в
списку літератури. Пробіл також завжди ставиться між цифрою та
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позначенням, наприклад: «5 см».
17. При використанні в тексті спеціальних символів (×, ±, ÷, ∑, ≤, ≈ та ін.)
необхідно використовуйте шрифти Times New Roman: «Вставка» =>
«Символ» або «Вставка» => «Специальные знаки».
18. Бібліографічний опис видань подається загальним списком в кінці
рукопису й складається згідно стандартів: ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне
посилання. Загальні положення та правила складання», ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила
складання» та ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у
бібліографічному описі : загальні вимоги та правила».
19. При посиланні на конкретний документ або цитуванні його у тексті
наукової роботи, у квадратних дужках наводиться номер, який відповідає
номеру у «Списку використаних джерел», або номер та сторінки, наприклад:
[12], [27] або [12, с. 5–6], [27, с. 61].
Посилання на неопубліковані праці не допускається.
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Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Міністерства юстиції України
УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ:
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ
У статті на підставі аналізу положень теорії доказового права,
зокрема методології судової ідентифікації, проаналізовано процесуальну
та не процесуальну її форми. За результатами аналізу надані пропозиції до
чинного Кримінального процесуального кодексу України.
Ключові слова: Криміналістична реєстрація, судова ідентифікація,
доказове право
У своєму введенні до криміналістики Потапов С. М. відзначав, що
предметом криміналістичного дослідження є всякого роду об’єктивно-реальні
факти живої дійсності, які, відповідно до положень теорії доказового права,
можуть бути судовими доказами (тобто процесуальними джерелами судового
доказу тотожності – прим. наша), які встановлюються за допомогою системи
методів криміналістики, зокрема спеціального методу криміналістичного
дослідження – методу ідентифікації [1, с. 23] ...
(8–12 стор.)
… У зв’язку із зазначеним, для надання процесуального статусу доказів
фактичним даним, отриманим за допомогою системи криміналістичної
реєстрації, нами пропонується внесення доповнень до переліку процесуальних
джерел доказів, визначених ч. 2 ст. 84 «Докази» КПКУ, з викладенням її (ч. 2
ст. 84 КПКУ) у наступній редакції:
«2. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази,
документи, висновки експертів, система криміналістичної реєстрації.»
Крім того, на наш погляд, підлягають процесуальній регламентації
функціонування системи криміналістичній реєстрації як, наприклад, слідчої
(розшукової) або негласної слідчої (розшукової) дії, використання об’єктів,
вміщених до криміналістичних обліків, в якості основних об’єктів дослідження,
зразків для проведення порівняльного дослідження тощо.
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В. Ю. Шепитько и др. Харків, 2002. 41 с.
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функціонування системи криміналістичної реєстрації кримінальним
процесуальним кодексом України: шляхи удосконалення // Криминалистика
и судебная експертиза: междувед. науч.-метод. сб. / Минюст Украины; отв.
ред. И. И. Емельянова. Киев, 2014. Вып. 59. С. 72–75.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ:
ПРОЦЕСУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
А. П. Фокин
В статье проанализировано современное состояние процессуальной и
непроцессуальной форм идентификации с точки зрения положений
доказательственного
права,
в
частности
методологии
судебной
идентификации.
Дана
характеристика
регистрационной
(учетнорегистрационной) форме идентификации с формированием предложений в
нормативно-правовые акты ... Так, на примерах из практики показаны …
(250-300 слов)
… По результатам проведенного исследования предложено внести
изменения и дополнения в действующий Уголовный процессуальный кодекс
Украины
касательно
регламентации
системы
криминалистической
процессуального
источника
доказательств,
регистрации
как
функционирования
системы
криминалистической
регистрации
как
следственного (розыскного) негласного следственного (розыскного)
действия, использования объектов, помещенных в криминалистические
учеты, в качестве основных объектов исследования, образцов для
проведения сравнительного исследования в рамках производства судебных
экспертиз.
IMPROVEMENT OF FUNCTIONING OF THE FORENSIC REGISTRATION
SYSTEM: THE PROCEDURAL ASPECT.
A. Fokin
In the article was analyzed the modern state of procedural and nonprocedural forms of identification according to the thesis of evidentiary law
particularly of the methodology of the forensic identification. The characteristic was
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given to the registration (discount registration) form of the identification with the
forming of the proposal to the regulatory acts… Thus, in the practical examples
shown …
(250-300 words)
By the result of the conducted research there was suggested to make
changes and additions to the current Criminal Procedure Code of the Ukraine
regarding the regulation of the system of forensic registration as investigative
(manhunt) private investigative (manhunt) action, using the objects, which were
placed to the criminalistics accounting as the main objects of the research, sample
for the operation of the comparative research within the bounds of the production
of forensic examinations.
Редакційна колегія збірника
«КРИМІНАЛІСТИКА І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА»
буде вдячна за дотримання вказаних вимог та вчасне надання
очікуваних матеріалів.

Межведомственный научно-практический сборник «КРИМИНАЛИСТИКА
И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» – отечественное, научное, юридическое,
информационное издание, включенное в Список научных профессиональных
изданий Украины, выходит один раз в год, печатается на трех языках:
украинском, русском, английском, распространяется на территории Украины
и за ее пределами.
Издание рассчитано на судебных экспертов, следователей, судей,
преподавателей и студентов юридических и медицинских ВУЗов.
Тематика, структура и оформление статей в сборнике должны отвечать
требованиям нормативных документов Министерства образования и науки
Украины и соответствующим стандартам.
Общие требования
Статьи, направляемые в редколлегию сборника, должны отвечать его
профилю в рамках следующих установленных разделов:
– общетеоретические вопросы уголовного процесса, криминалистики и
судебной экспертизы;
– тактика
и
методика
расследования
преступлений,
криминалистическая техника;
– судебная экспертиза: научные разработки в области экспертных
исследований, технологии, методики и методы судебных экспертиз;
– использование результатов научных разработок и практических
данных при проведении судебных экспертиз;
– обзорная информация зарубежной практики в области судебной
экспертизы.
В сборник могут включаться и другие разделы, по решению редколлегии.
Редколлегия принимает к рассмотрению статьи, имеющие новизну и
включающие в себя следующие элементы: постановка проблемы в целом и ее
связь с научными и практическими задачами, анализ исследований и

327

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 63
публикаций, в области данной проблемы; формирование целей статьи
(постановка задачи); изложение основного материала исследования с
обоснованием полученных научных результатов; выводы, перспективы
дальнейшего развития и усовершенствования положений уголовного процесса,
криминалистики, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности.
Авторы несут ответственность за выбор и точность приведенных фактов,
цифр, цитат, правовых данных, имен и любой другой информации, которая
не может быть опубликована в открытых изданиях; за предоставление в
редакцию материала, ранее опубликованного в других изданиях или уже
принятого в печать. Авторы статей должны гарантировать отсутствие в них
нецитированных заимствований из Интернета и других источников.
Все материалы, не отвечающие данным требованиям, редколлегией
рассматриваться не будут. Принятые материалы возврату не подлежат.
Статьи принимаются с рецензиями и извлечениями из протоколов
заседаний ученых советов, кафедр, лабораторий и т. д. с рекомендацией к
публикации.
Редакционная коллегия осуществляет внешнее рецензирование статей,
направленных к рассмотрению на предмет их публикации и оставляет за
собой право отбора материалов для сборника без письменного объяснения
причин их отклонения. Статьи докторов наук не рецензируются.
Кроме того, редколлегия оставляет за собой право внесения
редакционных правок без участия авторов, если эти правки не меняют сути
материала.
В одном выпуске сборника может быть опубликовано не более двух
статей одного автора: одна – авторская, вторая – в соавторстве, либо же две
статьи – в соавторстве.
В сборнике могут быть опубликованы материалы с точкой зрения автора,
которую не разделяют члены редколлегии.
Структура и правила оформления статей
При подготовке материалов к публикации в сборнике авторам
необходимо придерживаться следующих требований.
1. Тексты статей направляются на украинском или русском языках с
аннотациями и резюме на русском, украинском и английском языках,
оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word (2003-2007).
2. Статьи направляются в 2-х экземплярах на языке оригинала вместе с
электронными копиями и отдельными дополнительными электронными
файлами таблиц в формате Word (при их наличии), напечатанные на листе
формата А4, шрифтом – Times New Roman, с полями: по верхнему и
нижнему краю листа 20 мм, с правого края листа – 10 мм, с левого – 30 мм,
кегль 12-14, междустрочный интервал –1,5, абзацный от ступ – 1,25.
3. Статья начинается с УДК (индекс Универсальной десятичной
классификации), который располагается в левом углу листа.
Ниже на 1 строку, по центру листа указываются следующие сведения:
инициалы, фамилия, научная степень, ученое звание автора (авторов),
должность и место работы, с одинарным междустрочным интервалом,
шрифт Times New Roman, жирный, кегль 14. Название организации
набирается с новой строки, шрифтом Times New Roman, кегль 14,
выравнивается по центру строки.
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4. Далее, посередине, указывается название статьи, которое
размещается на 1 строку ниже названия организации, прописным шрифтом
Times New Roman, жирный, кегль 14, с одинарным междустрочным
интервалом и выравнивается по центру.
5. Под названием печатается аннотация – краткая характеристика
содержания статьи объемом 5-7 строк. За аннотацией следуют ключевые
слова, в количестве от 3-х до 10-ти. Далее следует текст статьи, после
которого размещается резюме – изложение сути статьи с выводами – на
русском (если статья написана на украинском языке) либо на украинском
(если статья написана на русском языке) и на английском языках, объемом
250-300 слов.
Аннотация, ключевые слова и резюме размещаются через один интервал,
набираются шрифтом Times New Roman, кеглем 12 (аннотация и ключевые
слова – курсивом) через один интервал. Название статьи, ключевые слова и
аннотация пишутся на языке статьи.
Тот же самый кегль и интервал используется при оформлении таблиц и
подписей под рисунками. Применение других шрифтов не допускается.
6. Сноски по тексту должны иметь сквозную нумерацию и оформляться с
помощью графического редактора Microsoft Word через меню: «Вставка» =>
«Ссылка» => «Сноска».
7. Математические формулы в тексте набираются только при помощи
редактора математических формул Microsoft Equation (Microsoft Word). Буквы
греческого алфавита в тексте должны бать стандартными символами
шрифта Symbol. Использование для этих целей объектов Microsoft Equation
не допускается. Формула выравнивается по центру строки и не должна
превышать 5/6 ее ширины.
8. Блок-схемы выполняются с помощью редактора диаграмм Microsoft
Graph (Microsoft Word). Диаграммы и графики выполняются только с
помощью Microsoft Excel. При этом кроме файлов с текстом статьи, к
которому добавлена соответствующая диаграмма (график), обязательно
добавляется файл Microsoft Excel.
9. Растровые иллюстрации (сканированные рисунки, фотографии и т.д.),
находящиеся в текстах статей, необходимо подавать отдельно в формате
PDF или на отдельных листах; если в статье присутствуют иллюстрации, их
необходимо располагать по тексту, выравнивая подписи по ширине, с
абзацного отступа 1,25 см.
10. В случае использования таблиц, располагать их необходимо по
тексту, причем их ширина должна быть на 1 см. меньше, нежели ширина
строки. Над таблицей указывается ее порядковый номер (Таблица 1.) с
выравниванием по правому краю, после чего размещается название
таблицы, с выравниванием по центру.
11. Объекты, указанные в п.п. 6-8 должны размещаться в статьях без
обтекания текстом. Не следует помещать вставки объектов в отдельной
рамке или же поверх текста.
12. При оформлении иллюстративных материалов авторам статей
следует учитывать, что они могут подаваться как в черно-белом так и в
цветном вариантах форматом А5.
13. Нежелательно использовать подчеркивания в текстах статей,
следует пользоваться курсивом либо же выделять часть текста при помощи
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длинных тире (–), использовать дефис (-) и только типографские кавычки
(«…»).
14. В конце текста статьи набирается «Перечень ссылок», через один
интервал от последней строки, шрифтом Times New Roman с одинарным
междустрочным интервалом и выравнивается по ширине.
После перечня литературы, через один интервал размещается резюме
статьи на двух языках: русском (если текст статьи выполнен на украинском),
на украинском (если текст статьи выполнен на русском) и английском.
Набирается резюме шрифтом Times New Roman, кеглем – 12, через один
интервал курсивом.
15. Страницы рукописи не нумеруются. Слова рукописи разделяются
между собой одним пробелом. Недопустимо форматирование (размещение
по центру, создание отступов) с помощью множественных пробелов.
16. После точки, запятой и других разделительных знаков всегда
ставится пробел, в том числе после и между инициалами, после и между
сокращениями в списке литературы. Пробел также всегда ставится между
цифрами и обозначениями.
17. При использовании в тексте специальных символов (×, ±, ÷, ∑, ≤, ≈и
т.д.) необходимо использовать шрифты Times New Roman: «Вставка» =>
«Символ» или «Вставка» => «Специальные знаки».
18. Библиографическое описание изданий подается общим списком в
конце рукописи, составляется с учетом стандартов ДСТУ 8302:2015
«Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»,
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні
вимоги та правила складання» и ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в
українській мові у бібліографічному описі : загальні вимоги та правила».
19. При ссылке на конкретный документ или цитировании его в тексте
научной работы, в квадратных скобках приводится номер, отвечающий
номеру в «Перечне ссылок», или номер и страницы, например: [12], [27] или
[12, с. 5-6], [27, с. 61].
Ссылки на неопубликованные труды не допускаются.
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
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О. П. Фокин
кандидат юридических наук,
ведущий научный сотрудник

Киевский научно-исследовательский інститут судебных экспертиз
Министерства юстиции Украины
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ:
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В
статье,
на
основании
анализа
положений
теории
доказательственного права, а именно теории судебной идентификации,
проанализированы процессуальные и непроцессуальные ее формы. По
результатам анализа представлены предложения о дополнениях в
действующий Уголовно-процессуальный кодекс Украины.
Ключевые слова: криминалистическая регистрация, судебная
идентификация, доказательственное право
В своем «Введении в криминалистику» Потапов С. М. отмечал, что
предметом криминалистического исследования есть всякого рода
объективно-реальные факты живой действительности, которые в
соответствии с положениями теории доказательственного права, могут быть
судебными доказательствами и которые устанавливаются с помощью
системы методов криминалистики, в частности специального метода
криминалистического исследования – метода идентификации [1, c. 23]
(8-12 стр.)
… В связи с изложенным выше, для приобретения процессуального
статуса доказательств фактическими данными, полученными с помощью
системы криминалистической регистрации, нами предлагается внесение
дополнений к перечню процессуальных источников доказательств,
указанных в ч. 2 ст. 84 «Доказательства» УПК Украины, с изложением ее (ч. 2
ст. 84 УПКУ) в следующей редакции:
«2. Процессуальными источниками доказательств могут быть показания,
вещественные доказательства, документы, выводы экспертов, система
криминалистической регистрации.»
Кроме того, на наш взгляд, подлежит процессуальной регламентации
функционирование
системы
криминалистической
регистрации,
как,
например, следственного (розыскного) или негласного следственного
(розыскного)
действия,
использование
объектов
входящих
в
криминалистические учеты, в качестве основных объектов исследования,
образцов для проведения сравнительного исследования и т.д.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ:
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ
А. П. Фокін
У статті на підставі аналізу положень теорії доказового права, зокрема
методології судової ідентифікації, проаналізовано процесуальну та не
процесуальну її форми. За результатами аналізу надані пропозиції до
чинного Кримінального процесуального кодексу України.
(250-300 слів)
… За результатами проведеного дослідження, запропоновано внести
зміни та доповнення до діючого Кримінального процесуального кодексу
України стосовно регламентації системи криміналістичної реєстрації як
процесуального джерела доказів, функціонування системи криміналістичної
реєстрації як слідчої (розшукової) негласної слідчої (розшукової) дії,
використання об’єктів, розміщених в криміналістичних обліках, в якості
основних об’єктів дослідження, зразків для проведення порівняльного
дослідження в рамках проведення судових експертиз.
IMPROVEMENT OF FUNCTIONING OF THE FORENSIC REGISTRATION
SYSTEM: THE PROCEDURAL ASPECT.
A. Fokin
In the article was analyzed the modern state of procedural and nonprocedural forms of identification according to the thesis of evidentiary law
particularly of the methodology of the forensic identification. The characteristic was
given to the registration (discount registration) form of the identification with the
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forming of the proposal to the regulatory acts… Thus, in the practical examples
shown …
(250-300 words)
By the result of the conducted research there was suggested to make
changes and additions to the current Criminal Procedure Code of the Ukraine
regarding the regulation of the system of forensic registration as investigative
(manhunt) private investigative (manhunt) action, using the objects, which were
placed to the criminalistics accounting as the main objects of the research, sample
for the operation of the comparative research within the bounds of the production
of forensic examinations.
Редакционная коллегия сборника
«КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
будет благодарна за соблюдение указанных требований и своевременное
предоставление ожидаемых материалов.

The requirements for topics, the structure and the design
of articles offered for publication in the collection
«Criminalistics and Forensics»
Interdepartmental scientific-practical collection «Criminalistics and Forensics»
is a domestic scientific, juridical, information publication, included in the list of
scientific professional publications of Ukraine, published once a year, printed in
three languages: Ukrainian, Russian and English, distributed on the territory of
Ukraine and beyond. The publication is intended for forensic experts,
investigators, judges, teachers and students of law and medical schools.
The subjects, the structure and design of articles in the collection must meet
the requirements of normative documents of the Ministry of Education and
Science of Ukraine and the relevant standards.
General requirements
Articles sent to the editorial board of the collection, must meet the profile
established in the following sections:
– Theoretical questions of criminal procedure, criminalistics and forensic
examination;
– Tactics and methods of crime investigation, forensic technology;
– Forensic examination: developments in the field of expert research,
technology, techniques and methods of forensic examination;
– Use of the results of scientific research and practical data in conducting
forensic examinations;
– An overview of international practices in the field of forensics.
The collection may include other sections, under the decision of the editorial
board.
The Editorial Board takes into consideration the articles having novelty and
including the following elements: a problem in general and its relationship to the
scientific and practical tasks; analysis of research and publications in the field of
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the problem; formation of the purposes of the article (formulation of the task);
presentation of basic research material with substantiation of scientific results;
conclusions and prospects for further development and improvement of the
provisions of criminal procedure, criminalistics, forensics and operational-search
activity.
Authors are responsible for the selection and the accuracy of the above facts,
figures, quotations, legal data, names and any other information that can not be
published in public media; for giving the editors the material previously published
in other editions or have already taken for publication. Authors of articles must
guarantee absence in them of unquoted borrowings from the Internet and other
sources.
All materials that do not meet these requirements will not be considered by
the editorial board. Provided materials are not returned.
Articles must be accompanied with reviews and extracts from the meeting
protocols of the academic councils, departments, laboratories, etc. with
recommendation for publication.
The Editorial Board performs an external peer review of articles considered
for publication, and reserves the right to select materials for the collection without
written explanation of the reasons for rejection. Articles of Ph. D are not reviewed.
Editorial Board reserves the right to make editorial corrections without
participation of the authors, if these changes do not alter the essence of the
material.
In one issue of the collection may be published no more than two articles of
the same author, the first – as author’s, the second – as co authored, or the two
articles – as co authored.
The collection can contain materials from the point of view of the author,
which is not shared by members of the editorial board.
The structure and the rules for design of articles
When preparing materials for publication in the collection, the authors must
adhere to the following requirements:
1. The texts of articles in Ukrainian or Russian languages should be
accompanied with annotations and summaries in Russian, Ukrainian and English
languages, documented in a Microsoft Word text editor (2003-2007).
2. Articles should be sent in 2 copies in the original language, together with
electronic copies and additional spreadsheet file in Word format (if available),
printed on a sheet of A4, font – Times New Roman, with margins: the upper and
lower edge of the sheet – 20 mm, from the right edge of the sheet – 10 mm, left –
30 mm, size 12-14, line spacing 1.5, Paragraph indent- 1.25.
3. The article begins with the UDC (Universal Decimal Classification Index),
which is located in the left corner of the sheet.
The next lines, in the middle of the sheet shall include the following
information: initials, surname, academic degree, academic title of the author (s),
position and place of work, with single line spacing, font Times New Roman, bold,
size 14. The name of the organization is located in a new line, font Times new
Roman, size 14, aligned to the center line.
4. Further, in the middle, specify the title of the article, which is located at 1
line below the name of the organization, uppercase font Times New Roman, bold,
14 pt, single-spaced and centered.
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5. The annotation – a brief description of the content of an article (5-7 lines)
should be located under the title of the article. After the annotation should be placed at
least 3 no more 10 key words a text of the article follows, after which the summary is
placed – a statement about the essence of the article with the conclusions – in Russian
(if the article is written in Ukrainian language), or in Ukrainian (if the article is written in
Russian) and English, the amount 250-300 words.
Annotation, key words and summary are typed in Times New Roman, size 12,
italic (annotation, key words-italics), single spaced. Article title and annotation are
written in the language of the article.
The same type size and spacing is used in the design of tables and captions
under the pictures. The use of other fonts is not allowed.
6. Footnotes in the text should be numbered consecutively and executed
using a graphical editor Microsoft Word menu «Insert» => «Link» => «Footnote».
7. Mathematical formulas are typed in the text only with Microsoft Equation
Editor for mathematical formulas (Microsoft Word). Greek letters in the text should
be standard Symbol font characters. The use for this purpose of Microsoft
Equation objects is not allowed. Formula aligned to the center line, should not
exceed 5/6 of its width.
8. Flow charts are made using Microsoft Graph Diagram editor (Microsoft
Word). Charts and graphs are carried out only with the help of Microsoft Excel. At
the same time, it is necessary to add a corresponding Microsoft Excel file to the
file containing the text of the article with additional diagram (chart).
9. Raster illustrations (scanned drawings, photographs, etc.) that are
presented in the text of the articles should be provided separately in PDF format or
on a separate sheet; if the article contains illustrations, they must be placed in the
text, aligning captions in width, with indentation 1.25 cm.
10. In the case if tables are used, they must be placed in the text, and their
width must be 1 cm. less than the width of the line. Above the table there should
be indicated its sequence number (Table 1) with right alignment, and then the
name of the table with center alignment.
11. The objects defined in Clauses 6-8 should be placed in articles without
text wrapping. Do not insert objects placed in a separate box or over the text.
12. When making illustrative material, authors of the articles should take into
consideration that they may be made in black and white and in color, A5 format.
13. It is not desirable to use an underscore in the text of articles, you should
use italics or allocate part of the text with long dashes (-), use a hyphen (-) and
only typographical quotation marks («...»).
14. At the end of the article there should be typed «List of References» in one
interval from the last line, Times New Roman font, single-spaced and aligned in
width.
After the list of literature, single-spaced there should be placed summary of
the article in two languages: Russian (if the text of the article is written in
Ukrainian), in Ukrainian (if the text of the article is written in Russian) and English.
Use for summary font Times New Roman, size – 12, single-spaced in italics.
15. All pages are not numbered. The words in the article are separated by a
single whitespace. It is unacceptable to format text and pictures (placement at the
center, creating indents) by multiple whitespaces.
16. After the point, comma, and other punctuation always put a whitespace,
including after and between initials, after and between contractions in the
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bibliography. Space is also always placed between the number and symbol, for
example: 5 cm.
17. If you use special symbols in the text (×, ±, ÷, Σ, ≤, ≈ etc.), you must use
the font Times New Roman: «Insert» => «Symbol» or «Insert» => «Special
characters «.
18. The bibliographic description of publications should be presented as
general list at the end of the article, compiled with the standards ДСТУ 8302: 2015
«Bibliographic Reference. General provisions and rules of drafting», ДСТУ ГОСТ
7.1: 2006 «Bіblіographіc records. Bіblіographіc description: General provisions
and rules of drafting» and ДСТУ 3582-97 «Abbreviations and contractions in the
Ukrainian language in bibliographic description: General requirements and rules.»
19. When referring to a particular document or quoting it in the text of
scientific work, there should be given in square brackets the number
corresponding to the number in the «List of References» or the number and
pages, for example, [12], [27] or [12, p. 5–6], [27, p. 61].
References to unpublished works are not allowed.
Example of the design of an article
The editorial board of the collection «Criminalistics and Forensics»
would be grateful for compliance with these requirements and timely
provision of the expected materials.
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Бібліографічний покажчик літератури з судової експертизи:
публікації та наукові розробки співробітників Київського науководослідного інституту судових експертиз (1992–2018), підготовлений до
105-річчя з дня створення інституту.
Покажчик складається з трьох розділів.
У першому розділі, за хронологією, наведений перелік
опублікованих, грунтовних наукових праць співробітників Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз, а саме: монографії,
методики, методичні та довідкові посібники, довідники, бібліографічні та
біобібліографічні видання. Крім того, окремо, показаний хронологічний
перелік випусків науково-методичного збірника «Криміналістика і судова
експертиза». Матеріал викладений у хронологічно-алфавітному
порядку.
У другому розділі відображені всі опубліковані праці співробітників
Київського НДІ судових експертиз за вищеозначений період,
упорядковані за видами судово-експертних досліджень. У межах
кожного виду експертиз матеріал викладений в алфавітнохронологічному порядку; окремо представлені дисертаційні роботи,
автореферати, патенти, стандарти та персоналії. Публікації авторів,
видані за період, коли вони не були співробітниками інституту, до
покажчика не увійшли. Співавтори робіт, які не були співробітниками
інституту, у покажчику не вказані.
Третій розділ охоплює наукові розробки співробітників інституту з
1992 по 2018 рр. у строгому хронологічному порядку.
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«Volvo»: справ. пособие / ДНДЕКЦ МВС України; А. Г. РУВИН и др. – К.,
2002. (в соавт.).
РУВІН О. Г. Узагальнення досвіду роботи з комплексного дослідження
транспортних засобів та документації, що їх супроводжує в ОВС України /
ДНДЕКЦ МВС України; О. Г. РУВІН. – К., 2002.
2003
ГОЛІКОВА Т. Д. Судова експертиза (нормативно-правові акти): довідник
для експертів / Т. Д. ГОЛІКОВА. – К., 2003. – 120 с.
КИСЕЛЕВ В. Б. Швидкість руху транспортних засобів при зіткненні /
В. Б. КИСЕЛЕВ // Розслідування обставин дорожньо-транспортних пригод. –
Х., 2003. – 192 с.
НЕКОТОРЫЕ
аспекты
расследования
дорожно-транспортных
происшествий / В. Б. КИСЕЛЕВ, О. В. КОНОНЕНКО, В. Н. САДИЛЕНКО:
темат. сб. статей. – К., 2003. – 24 с.
2004
ВИРІШЕННЯ почеркознавчих задач стосовно підписів, виконаних за
допомогою технічних прийомів: метод. рекомендації / КНДІСЕ Мінюсту
України; М. Є. БОНДАР, Н. Г. ДРАПЕЙ, Т. О. СУКМАНОВА. – К., 2004. – 55 с.
МЕТОДИКА вирішення експертних завдань з питань визначення вартості
майна підприємств, що приватизуються та часток у цьому майні власників,
що виділяються / І. В. БОЛОНІНА, І. П. ТИХОНЕНКО, Ю. Г. ВАСИЛЕНКО,
Т. С. ГОРИДЬКО, Р. М. ВОЛИНЕЦЬ; Мінюст України, КНДІСЕ. – К., 2004. –
56 с.
МЕТОДИКА вирішення судово-економічною експертизою питань щодо
спричинення матеріальних збитків / В. М. РОГОЗА, А. П. ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
І. В. ПЕДЬ / МЮ України. КНДІСЕ. – К., 2004. – 43 с.
РОЗРОБКА методичних рекомендацій щодо оцінки конфіскованого та
іншого майна, що переходить у власність держави / О. В. ПАВЛЕНКО,
О. О. ЖЕЛАВСЬКА; Мінюст України, КНДІСЕ. – К., 2004. – 71 с.
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СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧА експертиза меблевих виробів: метод. посіб. /
Мінюст України, КНДІСЕ, О. В. ПАВЛЕНКО, О. О. ЖЕЛАВСЬКА. – К., 2004. –
97 с.
ТЛУМАЧНИЙ словник термінів біологічної, медико-біологічної та
ґрунтознавчої судових експертиз / О. С. ДАРАГАН, Т. М. САМСОНОВА та ін.;
МЮ України. ХНДІСЕ, КНДІСЕ, ДНДІСЕ, ОНДІСЕ та ін. – К.; Х.; Донецьк,
2004. – 112 с. (у співавт.).
УДОСКОНАЛЕНА система загальних та окремих ознак почерку: метод.
посіб. / КНДІСЕ, М. Є. БОНДАР, К. П. КУРІПКО, Т. О. СУКМАНОВА. – К.,
2004. – 92 с.
2005
ЕКСПЕРТИЗИ у судовій практиці / КНДІСЕ, ААУ; В. Г. ГОНЧАРЕНКО
(керівник авт. колективу); О. В. КРУТЬ (спец. ред.). – К.: Юрінком Інтер,
2005. – 388 с. – (Настільна книга адвоката). (Колектив авторів – співробітників
КНДІСЕ).
КИСЕЛЕВ
В. Б.
Энергия.
Деформации.
Разрушение
(задачи
автотехнической экспертизы): монография / В. Б. КИСЕЛЕВ и др. – Винница:
УНИВЕРСУМ, 2005. – 204 с. ( в соавт.).
ЧЕРЕДНІЧЕНКО А. П. Податковий контроль в умовах трансформаційної
економіки України: моногр. / А. П. ЧЕРЕДНІЧЕНКО. – К., 2005. – 204 с.
2006
ВСТАНОВСЛЕННЯ
причин
і
часу
виникнення
ушкоджень
гумовотехнічних виробів гальмових систем автотранспортних засобів: метод.
рекомендації / В. Д. ГАРДЕРМАН, П. І. БОРЩЕВСЬКИЙ, А. М. ГОЛОВІН та
ін.; ДНДІСЕ, КНДІСЕ. – Донецьк, 2006. – 68 с. ( у співавт.).
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ дослідження електродетонаторів промислового та
саморобного виготовлення: методика / В. І. БИКОВ, Ю. І. ТУРТА та ін.;
ДНДЕКЦ МВС України, КНДІСЕ МЮ України. – К., 2006. – 67 с. (у співавт.).
2007
ДАРАГАН О. С. Судова експертиза об’єктів грунтово- мінерального
походження: метод. посібник / О. С. ДАРАГАН; Мінюст України , ХНДІСЕ,
КНДІСЕ, МВС України, ДНДЕКЦ. – Х., 2007. – 168 с. ( у співавт.).
КИСЕЛЬОВ В. Б. Нові методи визначення швидкості руху автомобіля
при зіткненні (для судових автотехнічних експертиз) / В. Б. КИСЕЛЬОВ :
монографія / МЮ України. КНДІСЕ. – К., 2007. – 144 с.: іл.
2009
САРІОГЛО Д. П. Методи дослідження пожеж: метод.
Д. П. САРИОГЛО та ін. – К., 2009. – 240 с.: іл. (у співавт.).
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ЕКСПЕРТИЗИ у судовій практиці: наук.-практ. посібник / КНДІСЕ, ААУ; за
ред. В. Г. Гончаренка. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер,
2010. – 400 с. (Колектив авторів – співробітників КНДІСЕ).
КИСЕЛЬОВ В. Б. ДТП: що робити? (на поличку водія) / В. Б. КИСЕЛЬОВ
та ін.; за ред. В. Б. Кисельова. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-ГРАФ», 2010. – 200
с.: іл. (у співавт.)
ПОЛТАВСЬКИЙ А. О. Автоматизована дактилоскопічна ідентифікаційна
система «Сонда»: методичні рекомендації для виконання робіт з дисципліни
«Інформаційно-пошукові системи ОВС» / А. О. ПОЛТАВСЬКИЙ. – Львів: ЛДУ
ВС, 2010. – 80 с. (у співавт.).
СУДОВА експертиза з оцінки землі та землекористування: метод. рек. /
В. Б. КИСЕЛЬОВ, О. І. БУРАТЕВИЧ та ін. – Рівне: ПП ДМ, 2010. – 144 с. (у
співавт.).
2011
ЖЕЛАВСЬКА О. О. Розрахунок втрати якості непродовольчих товарів у
зв’язку з їх зносом та наявністю дефектів: метод. рек. / Мінюст України,
КНДІСЕ; О. О. ЖЕЛАВСЬКА. – К., 2011. – 34 с.
ОЦІНКА конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність
держави: метод. рек. / Мінюст України, КНДІСЕ; О. В. ПАВЛЕНКО,
О. О.
ЖЕЛАВСЬКА,
Л. В.
ГЕРАЩЕНКО,
О. О.
МАЙСТРЕНКО,
В. О. СОРОКІНА. – К., 2011. – 56 с.
2012
АКТУАЛЬНЫЕ вопросы нормативно-правового, методического и
организационного обеспечения судебной пожарно-технической экспертизы:
сб. материалов междунар. науч.- практ. семинара, 26-27 мая 2011 г. / Минюст
Украины, КНИИСЭ; сост.: А. А. ПОЛТАВСКИЙ, А. Ф. ЯГОДИН; редкол.: Л.Н.
Головченко, А.Г. Рувин. – К., 2012. – 82 с.
ВИЗНАЧЕННЯ вартості майнових прав на земельні ділянки різних форм
власності та їх функціонального призначення при проведенні судових
експертиз:
метод.
рекомендації
/
Мінюст
України,
КНДІСЕ;
Д. В.
ПСЯРНЕЦЬКИЙ,
Є. В.
ПСЯРНЕЦЬКИЙ,
Н. М.
АРАБУЛІ,
Р. М. ШОСТАК. – К., 2012. – 33 с.
ВИЗНАЧЕННЯ швидкості руху транспортних засобів під час зіткнення з
урахуванням їх деформування та руйнування (для випадків перехресних
зіткнень та наїздів на нерухому перешкоду): методика / Мінюст України,
КНДІСЕ; К. А. ЛЮБАРСЬКИЙ, П. Г. БОРЩЕВСЬКИЙ, В. П. БАЙКОВ,
В. І. ГУТНИК. – К., 2012. – 46 с.
ВИРІШЕННЯ
судово-економічною
експертизою
питань
щодо
спричинення матеріальних збитків: метод. рекомендації / Мінюст України,
КНДІСЕ; В. М. РОГОЗА, А. П. ЧЕРЕДНІЧЕНКО, І. В. ПЕДЬ. – К., 2012. – 46 с.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ дослідження нових видів палива та їх сумішей для
автотранспортних засобів: метод. рекомендації / Мінюст України, КНДІСЕ;
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С. І. СТАЛЬМАХОВИЧ, О. А. СИЧ, Т. М. КОТ, Г. В. ЛІНЮЧЕВ,
Д. М. ЗАЙЦЕВ. – К., 2012. – 46 с. (у співавт.).
ПРОВЕДЕННЯ судових будівельно-технічних експертиз з визначення
категорії приміщень в залежності від функціонального призначення: метод.
рекомендації / Мінюст України, КНДІСЕ; О. І. БУРАТЕВИЧ, О. С. ЛИСАК,
О. М. СВЕРИДА. – К., 2012. – 56 с.
ПРОВЕДЕННЯ судово-технічної експертизи документів, оснащених
машинозчитуваними та електронними елементами захисту: метод.
рекомендації / Мінюст України, КНДІСЕ; ДПС України, ГЕКЦ; за ред. Л.М.
Головченко; С. М. НАУМЕНКО. – К., 2012. – 96 с. – ( у співав.).
СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧА експертиза меблевих товарів: метод.
посібник / Мінюст України, КНДІСЕ; [О. О. ЖЕЛАВСЬКА, О. В. ПАВЛЕНКО,
Л. В.
ГЕРАЩЕНКО,
О. О.
МАЙСТРЕНКО,
В. О.
СОРОКІНА,
І. В. МОСКАЛЬЧУК. – К., 2012. – 118 с.
СУЧАСНИЙ стан, проблеми і перспективи розвитку та підвищення
ефективності судових експертиз: навч.-метод. посіб. / ДЮІ МВС України,
КНДІСЕ МЮ України; О. Г. РУВІН, Т. Д. ГОЛІКОВА, В. П. КОЛОНЮК. –
Донецьк, 2012. – 234 с. (у співавт.).
ПРОВЕДЕННЯ судових будівельно-технічних експертиз з визначення
категорії приміщень в залежності від функціонального призначення: метод.
рекомендації / Мінюст України, КНДІСЕ; О. І. БУРАТЕВИЧ, О. С. ЛИСАК,
О. М. СВЕРИДА. – К., 2012. – 56 с.
2013
ВИРІШЕННЯ
судово-економічною
експертизою
питань
щодо
спричинення матеріальних збитків: методика / Мін-во юстиції України,
КНДІСЕ; В. М. РОГОЗА, А. П. ЧЕРЕДНІЧЕНКО, І. В. ПЕДЬ; підгот. до друку
О.П. Ягодіним, Я.Р. Рудницькою. – 2-ге вид., стереотип. – К., 2013. – 46 с.
КИЇВСЬКИЙ науково-дослідний інститут судових експертиз: етапи
становлення, розвитку та сучасні напрями діяльності (1913-2013) / Мін-во
юстиції
України,
КНДІСЕ;
Г. М.
ЯНКОВИЧ,
В. П.
КОЛОНЮК,
В. В. ФЕДЧИШИНА та ін.; за ред. Н. І. Клименко. – К., 2013. – 210 с.
ПРОВЕДЕННЯ судових товарознавчих експертиз виробів, що пройшли
хімічне чищення: метод. рек. / Мін-во юстиції України, КНДІСЕ;
О. О. ЖЕЛАВСЬКА, О. В. ПАВЛЕНКО, О. О. МАЙСТРЕНКО,
В. О. СОРОКІНА, І. В. МОСКАЛЬЧУК; підгот. до друку О. П. Ягодіним,
М. М. Антоновою. – К., 2013. – 64 с.
СЛАВЕТНІ сторінки історії: документ.-публіцист. вид. до 100-літнього
ювілею КНДІСЕ / КНДІСЕ; О. Г. РУВІН, Т. Д. ГОЛІКОВА, В. В. ФЕДЧИШИНА. –
К.: Освіта, 2013. – 288 с.: іл.
ТЕХНІЧНІ характеристики та масштабні схеми мототранспортних
засобів: довідник / Мін-во юстиції України, КНДІСЕ; О. О. ЮРЧЕНКО,
П. Г. БОРЩЕВСЬКИЙ, І. В. БАБІНА; підгот. до друку О. П. Ягодіним,
Я. Р. Рудницькою. – К., 2013. – 178 с.: іл.
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СУДОВО-ЕКСПЕРТНЕ забезпечення кримінального процесу: матеріали
міжвідом. наук.-практ. семінару (29 травня 2014 року) / за заг. ред.
О.Г. Рувіна; уклад. А. О. ПОЛТАВСЬКИЙ, О. В. ЮДІНА. – К., 2014. – 160 с.
2015
АКТУАЛЬНІ
питання
нормативно-методичного
забезпечення
трасологічних та балістичних експертиз: матеріали міжвідом. наук.-практ.
семінару, м. Київ, 21 квітня 2015 р. / КНДІСЕ; уклад. А. О. ПОЛТАВСЬКИЙ,
О. В. ЮДІНА. – К., 2015. – 36 с. – (ІV Бергерівські читання).
БОЛЬШАКОВ В. Н. Підрозділи спеціального призначення та їх
спеціальні операції: історія, розвиток, заходи, досвід: за матеріалами
відкритих джерел / В. Н. БОЛЬШАКОВ та ін. – К., 2015. – 232 с.: іл. (у
співавт.).
ДОСЛІДЖЕННЯ марок акцизного податку зразку 2013 року: інформ.
листок / Мінюст України, КНДІСЕ; С. М. НАУМЕНКО, А. О. ПОЛТАВСЬКИЙ,
О. Г. ПРИЙМАК. – К., 2015. – 33 с.
МОЛИБОГА М. П. Практическое руководство по осмотру места
происшествия:
теория,
тактика,
техника:
учеб.-практ.
пособ.
/
Н. П. МОЛИБОГА; под ред. И. П. Красюка. – К., 2015. – 750 с.: ил. (у співавт.).
РОЗРОБКА експертних методик (зміст, структура, оформлення (з
урахуванням міжнародних стандартів систем управління якістю, адаптованих
в Україні: метод. рек. / КНДІСЕ; О. Г. РУВІН (голова авт. кол.),
А. О.
ПОЛТАВСЬКИЙ,
М. Є.
БОНДАР,
В. В.
НАЗАРОВ,
О. О. ПОСІЛЬСЬКИЙ, Т. О. СУКМАНОВА та ін.; за заг. ред.
Л. М. ГОЛОВЧЕНКО та ін. – К., 2015. – 76 с.
2016
АКТУАЛЬНІ питання технічної експертизи документів: матеріали міжнар.
наук.-практ. семінару-навчання, 25-26 лютого 2016 р. / Мінюст України,
КНДІСЕ; уклад. А. О. ПОЛТАВСЬКИЙ, Ю. Б. ФОРІС, О. В. ЮДІНА. – К.,
2016. – 76 с. – (IV Лисиченківські читання).
АКТУАЛЬНІ питання удосконалення нормативного та методичного
забезпечення трасологічних досліджень та досліджень зброї: матеріали
міжвідом. нормат.-практ. семінару, 20 квітня 2016 р. / Мінюст України,
КНДІСЕ; уклад. К. А. ГРИШКО, В. С. ВИНОГРАДОВА, О. В. ЮДІНА,
Р. В. ЯКИМЕНКО. – К., 2016. – 89 с. – (V Бергерівські читання).
АЛЄКСЄЄВ О. О. Організація і тактика одночасного допиту двох чи
більше вже допитаних осіб: навч. посіб. / О. О. АЛЄКСЄЄВ та ін.; МВС
України, НАВС. – К., 2016. – 68 с. (у співавт.).
ГОЛОВЧЕНКО Л. М. Основи судової експертизи: навч. посіб. для
фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліф. суд. експерта /
Мінюст України, ХНДІСЕ, ОНДІСЕ, НДЦСЕ з питань інтелект. власності; авт.уклад.: Л. М. ГОЛОВЧЕНКО та ін. – Х.: Право, 2016. – 928 с. (у співавт.).
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МОЛИБОГА М. П. Участь спеціаліста-криміналіста під час проведення
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СПРАВОЧНИК по технологическим характеристикам и габаритным
размерам некоторых автомобилей иностранных марок: отчет о НИР /
КНИИСЭ; исполн. : А. С. КУЙБИДА, И. В. ЛЕЩАК. – К., 1993. –
Вып.1. – 110 с.
СПРАВОЧНЫЕ данные для экспертов-автотехников по исследованию
ДТП с участием мототранспортных средств: отчет о НИР / КНИИСЭ; исполн.:
Г. В. ЖИЛИНСКИЙ. – К., 1993. – 42 с.
ЭКСПЕРТНОЕ исследование причин пожаров на автотранспортных
средствах: метод. рек.: отчет о НИР / КНИИСЭ; исполн.: Д. П. САРИОГЛО. –
К., 1993. – 45 с.
1994
ИЗУЧЕНИЕ закономерностей формирования веществ почвенного и
почвенно-техногенного происхождения на деталях автомобилей с целью
определения комплектов информативных признакою, достаточного для
решения идентификационных задач экспертизы : отчет о НИР / КНИИСЭ;
исполн.: О. М. УШАКОВА. – К., 1994. – 13 с. с прил.
ОСОБЕННОСТИ производства строительно-технических экспертиз по
гражданским делам в условиях нестабильности действующих цен на
строительные материалы, оборудование и услуги : метод. рек. : отчет о НИР
/ КНИИСЭ; исполн.: В. П. МАЛИК, В. Г. САНЖАРЕВСКИЙ, В. А. КАРНАБЕД
и др. – К., 1994. – 17 с.
ПРОВЕДЕНИЕ поисковых исследований по применению ультразвуковой
дефектоскопи для выявления следов аварийных режимов в электрической
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Д. П. САРИОГЛО. – К., 1994. – 18 с.
РАЗРАБОТАТЬ типовые формы для оформления автотовароведческих
исследований: отчет о НИР / КНИИСЭ; исполн.: А. Г. ЛАВРОВ,
Г. М. НАДГОРНЫЙ, Ю. В. ШАВРО, А. Ю. ВЛАСОВ. – К., 1994. – 37 с.
РАЗРАБОТКА экспертной системы по диагностическим исследованиям
подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста:
отчет о НИР / КНИИСЭ; исполн.: В. В. ЛИПОВСКИЙ, И. Л. КОСОЛАПОВ. –
К., 1994. – 25 с.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ системы частных признаков почерка : отчет о
НИР / КНИИСЭ; исполн.: З. А. КОВАЛЬЧУК. – К., 1994. – 11 с.
СОЗДАНИЕ прикладной программы для автоматизации методики
определения зажигающей способности фрикционных искр и капель
расплавленного металла: отчет о НИР / КНИИСЭ; исполн.: Д. П. САРИОГЛО,
В. Г. САРИОГЛО, В. М. ПОДГАЙНЫЙ. – К., 1994. – 8 с.
СОСТАВЛЕНИЕ каталога выступающих частей транспортных средств,
производящихся в странах СНГ : отчет о НИР / КНИИСЭ; исполн.:
В. В. КИСЕЛЕВ, Т. Ю. АРУТЮНЯН, П. В. ГАЛАСА, И. А. КОЦЕВОЛЬСКИЙ,
З. А. ОСТАПЕНКО, А. И. ГРИГОРЬЕВ. – К., 1994. – 96 с.
1995
РАЗРАБОТКА базового программного обеспечения для автоматизации
подготовки исходных данных при моделировании процессов, протекающих в
условиях пожаров в жилых помещениях : отчет о НИР / КНИИСЭ; исполн.:
Г. А. БАГЛЮК, В. В. ПРОКОПОВ. – К., 1995. – 9 с.
ФОРМУЛИРОВКА общих математических моделей процессов, которые
имеют место при пожарах в жилых помещениях, а также разработка схемы
тестирования и верификации соответствующего программного обеспечения:
отчет о НИР / КНИИСЭ; исполн.: Л. Д. МАРИЩУК, В. Г. ПРОКОПОВ,
Ю. В. ШЕРЕНКОВСКИЙ, В. Л. ЮРЧУК. – К., 1995. – 21 с.
1996
СТВОРЕННЯ автоматизованого інформаційного фонду по розсіювачах
освітлювальної арматури транспортних засобів : звіт про НДР / КНДІСЕ;
керівник Г. В. ПРОХОРОВ-ЛУКІН; викон.: Ю. Ю. ЯРОСЛАВ, С. С. КРУПКА,
Ю. П. САВЧУК. – К., 1996. – 76 с.
1998
АНАЛИЗ литературных данных с целью определения перспектив
возможностей установления характеристических особенностей личности по
почерку: отчет о НИР / КНИИСЭ; исполн.: А. И. СМИРНОВА. – К., 1998. – 37 с.
ВИЗНАЧЕННЯ
диференційованих
значень
параметрів
руху
велосипедистів: звіт про НДР / КНДІСЕ; викон.: В. В. КИСЕЛЬОВ,
В. Д.
ГАРДЕРМАН,
З. О.
ОСТАПЕНКО,
І. А.
КОЦЕВОЛЬСЬКИЙ,
А. М. ГОЛОВІН, К. А. ЛЮБАРСЬКИЙ, Р. П. ШКЛЯР. – К., 1998. – 21 с.
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НДР / КНДІСЕ; викон.: Г. В. ПРОХОРОВ-ЛУКІН, Ю. І. ТУРТА,
В. М. ШЕЛУДЧЕНКО, Ю. М. БЕЛЯК, Ю. М. ЗВЯГИНЦЕВ, Т. А. КОВАЛЬ,
О. В. БУДНИЧЕНКО. – К., 1998. – 17 с. з додат.
МОЖЛИВОСТІ виявлення латентних видбитків папілярних визерунків
паром ціанакрілового клею: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; викон.:
Г. В. ПРОХОРОВ-ЛУКІН, В. І. БЕРЕЗАНСЬКА. – К., 1998. – 14 с.
РАЗРАБОТКА автоматизированной информационно-поисковой системы
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Б. К. НІКОЛАЄВ. – К., 1998. – 23 с.
РАЗРАБОТКА методических рекомендацій по моделированию пожаров в
жилых помещениях при проведении пожарно-технической экспертизы : отчет
о НИР (заключ.) / КНИИСЭ; исполн.: Д. П. САРИОГЛО, В. П. ПОДГАЙНЫЙ и
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РАЗРАБОТКА расчетно-экспериментальной модели с целью ее
использования при создании экспертной методики выявления причин потери
курсовой устойчивости движения при торможении по результатам
исследования тормозной системы поврежденного автомобиля : отчет о НИР
(заключ.) / КНИИСЭ; исполн.: В. Н. САДИЛЕНКО, К. А. ЛЮБАРСКИЙ. – К.,
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ВОЗМОЖНОСТИ создания АИПС «Рельефные рисунки покрышек и
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Г. В. ПРОХОРОВ-ЛУКІН, В. Ю. БУЛАТЕЦКИЙ. – К., 1999. – 24 с.
ЕКСПЕРТИЗА голографічного захисту цінних паперів та документів
(«Захист»): звіт про НДР / КНДІСЕ; Ю. П. ПОПОВ, І. Й. РОБУР,
Г. Р. БОГАПОВ, К. Ю. УСКОВ. – К., 1999. – 28 с.
КАТАЛОГ выступающих частей деталей1 транспортных средств: отчет о
НИР / КНИИСЭ; исполн. В. В. КИСЕЛЬОВ, В. Д. ГАРДЕРМАН,
З. О.
ОСТАПЕНКО,
І. А.
КОЦЕВОЛЬСЬКИЙ,
А. М.
ГОЛОВІН,
К. А. ЛЮБАРСЬКИЙ, Р. П. ШКЛЯР, П. Г. БОРЩЕВСЬКИЙ. – К.,
1999. – 336 с.
МОЖЛИВОСТІ застосування металографічного та фрактографічного
аналізу при дослідженні фрагментів зруйнованого металу: звіт про НДР /
КНДІСЕ; викон.: Т. Д. ГОЛІКОВА. – К., 1999. – 26 с.
ОСОБЕННОСТИ проведения судебно-бухгалтерских єкспертиз и
решение вопросов по делам о нарушениях в налогообложении частніх
предпринимателей: отчет о НИР / КНИИСЭ; исполн.: В. Н. РОГОЗА,
А. П. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, И. В. БОЛОНИНА, Н. В. ФЕДЬКЕВИЧ. – К.,
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ОСОБЕННОСТИ проведення судово-економічних експертиз по справах
за позовами громадян до власників підприємств про відшкодування шкоди,
заподіяної ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових
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В. М. РОГОЗА, І. В. БРАЖНИКОВ, І. В. БОЛОНИНА. – К., 1999. – 22 с.
ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ человека при помощи установленных акустических
характеристик речевого сигнала ограниченного словарного выбора
(«Фоноскопия») : отчет о НИР / КНИИСЭ; исполн.: Ю. П. ПОПОВ,
Е. В. ТИМКО, К. Ю. УСКОВ. – К., 1999. – 45 с.
РОЗРОБКА інформаційної системи Київського НДІ судових експертиз
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РОЗРОБКА
криміналістичних
рекомендацій
криміналістичного
дослідження мастильних матеріалів методами молекулярної спектроскопії в
ультрафіолетовій області спектра, тонкошарової та рідинної хроматографії:
звіт про НДР / КНДІСЕ; викон.: С. І. СТАЛЬМАХОВИЧ, О. А. СИЧ,
А. В. ЦИМБАЛ. – К., 1999. – 44 с.
РОЗРОБКА методик дослідження об’єктів криміналістичної експертизи
матеріалів, речовин та виробів із них методом рентгенівського
флуоресцентного аналізу: звіт про НДР / КНДІСЕ; викон.: А. В. ДЕМ’ЯНЧУК. –
К., 1999. – 92 с.
РАЗРАБОТКА методических рекомендаций по моделированию пожаров
в жилых помещениях при проведении пожарно-технической экспертизы :
отчет о НИР / КНИИСЭ; исполн.: Д. П. САРИОГЛО, В. П. ПОДГАЙНЫЙ,
Ю. В. ШЕРЕНКОВСКИЙ, В. Г. САРИОГЛО, В. Л. ЮРЧУК, Л. В. МАРУЩУК. –
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РАСЧЕТ потери качества изделий из-за наличия признаков износа и
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отчет о НИР / КНИИСЭ; исполн.: О. А. ЖЕЛАВСКАЯ. – К., 1999. – 39 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
синтезирующих
суждений
в
идентификационных исследованиях: метод. рек.: отчет о НИР / КНИИСЭ;
исполн.: В. Ф. БЕРЗИН, Л. Н. ГОЛОВЧЕНКО, З. А. КОВАЛЬЧУК,
З. С. МЕЛЕНЕВСКАЯ. – К., 1999. – 24 с.
ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ промышленного назначения: справ. пособ.:
отчет о НИР / КНИИСЭ; исполн.: В. И. БЫКОВ, Ю. И. ТУРТА,
В. Н. ШЕЛУДЧЕНКО. – К., 1999. – 44 с.
2000
ВИЯВЛЕННЯ факту змінення (встановлення первісних) номерів, що
нанесено ударним способом на металі, шляхом дослідження магнітних
властивостей поверхневого шару металу («Антирашпіль») : звіт про НДР
(заключ.) / КНДІСЕ; викон.: Ю. П. ПОПОВ, Г. Р. БОГАПОВ,
Ю. М. ЗВЯГІНЦЕВ, К. Ю. УСКОВ. – К., 2000. – 32 с.
ВСТАНОВЛЕННЯ можливості визначення осередку пожежі по ступеню
перевуглювання деревини гравіметричним методом : звіт про НДР / КНДІСЕ;
викон.: Д. П. САРІОГЛО, А. В. ПІДГАЙНИЙ. – К., 2000. – 34 с. з додатком.
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об’єктів: метод. рек. для експертів : звіт про НДР / КНДІСЕ; викон.:
О. Г. ІЛЛЯШЕНКО, О. С. ДАРАГАН. – К., 2000. – 50 с.
ДОСЛІДЖЕННЯ зміни залишкової вартості спеціалізованих транспортних
засобів та розробка програми визначення її процентного показника в
залежності від строку експлуатації: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; викон.:
О. І. ГГРИГОР’ЄВ, Б. К. НІКОЛАЄВ. – К., 2000. – 15 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ анатомо-морфологических особенностей волос
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Т. М. САМСОНОВА, І. А. ВАРАВИНА. – К., 2000. – 23 с.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ дослідження клеючих речовин тваринного і
рослинного походження, мінеральних та синтетичних клеїв: звіт про НДР /
КНДІСЕ; викон.: О. В. КРУТЬ, Т. Г. МЕЛЮШКО, Л. І. КРАВЧЕНКО,
Л. В. НАРДІД, А. Ф. КЛІМЧУК. – К., 2000. – 107 с.
МОЖЛИВОСТІ застосування соціоніки в судово-експертній діяльності:
Вступ до проблеми : звіт про НДР / КНДІСЕ; керівник: М. Я. СЕГАЙ; викон.:
Ю. Б. ФОРІС. – К., 2000. – 50 с.
ПРАКТИКА проведення експертиз в справах про пожежі, виникнення
яких пов’язане з аварійним режимом роботи електротехнічних пристроїв: звіт
про НДР / КНДІСЕ; викон.: Д.П. САРІОГЛО, В.Г. КАЛЕНСЬКИЙ. – К., 2000. –
25 с.
ПРИМЕНЕНИЕ теоретико-числовых преобразований к задачам
цифровой обработки сигналов : отчет о НИР / КНИИСЭ; викон.:
Т. А. КОВАЛЬ. – К., 2000. – 29 с.
ПРОЦЕСУАЛЬНА регламентація статусу експерта в суді: звіт про НДР /
КНДІСЕ; викон. : І. З. ПАНЧОШНИК. – К., 2000. – 13 с.
РОЗРОБКА методик криміналістичного дослідження нафтопродуктів та
деяких органічних речовин за допомогою спектрального люмінісцентного
аналізу : звіт про НДР / КНДІСЕ; викон.: С. І. СТАЛЬМАХОВИЧ, О. А. СИЧ. –
К., 2000. – 84 с.
РОЗРОБКА методичних рекомендацій щодо вирішення судовоекономічною експертизою питань, пов’язаних з обігом цінних паперів : звіт
про НДР / КНДІСЕ; викон.: А. П. ЧЕРЕДНІЧЕНКО, І. В. ПЕДЬ,
І. В. БОЛОНІНА, Ю. М. ЛИСЕНКОВ. – К., 2000. – 49 с.
РОЗРОБКА програми по визначенню залишкової вартості транспортних
засобів: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; викон.: О. І. ГРИГОР’ЄВ,
Ю. М. БІЛЯК, Б. К. НІКОЛАЄВ, К. Ю. УСКОВ. – К., 2000. – 27 с.
РОЗРОБКА стенда для дослідження параметрів рельєфно-фазових
голограм, що виробляються методом тиснення : звіт про НДР; шифр
«Репліка» (заключ.) / КНДІСЕ; викон.: Т.Й. РОБУР, Ю.П. ПОПОВ,
Г.Р. БОГАПОВ, В.В. ТИМКО, О.В. ГАЛИЦЬКИЙ, К.Ю. УСКОВ,
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СТВОРЕННЯ теоретичних засад формалізації трасологічних методик:
звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; викон.: Ю. ЯРОСЛАВ, Г. ПРОХОРОВЛУКІН, В. САМУСЬ. – К., 2003. – 28 с.
СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧА експертиза меблевих виробів: звіт про НДР
(заключ.) / КНДІСЕ; викон.: О. О. ЖЕЛАВСЬКА, О. В. ПАВЛЕНКО,
Л. В.
ГЕРАЩЕНКО,
О. О.
МАЙСТРЕНКО,
В. О.
СОРОКІНА,
І. В. МОСКАЛЬЧУК. – К., 2003. – 128 с.
ВДОСКОНАЛЕННЯ системи загальних та окремих ознак почерку: звіт
про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; викон.: К. П. КУРІПКО, В. В. ЛИСЕНКОВА,
М. Є.
БОНДАР,
З. С.
МЕЛЕНЕВСЬКА,
Т. О.
СУКМАНОВА,
Л. В. ФРАЙМОВИЧ, Н. С. ЗВЄЗДІНА та ін. – К., 2003. – 103 с.
2004
ВДОСКОНАЛЕННЯ дослідження методики холодної зброї. Уточнення
критеріїв її визначення: звіт про НДР / КНДІСЕ; викон.: В. САМУСЬ,
О. ЯГОДІН. – К., 2004. – 90 с.
ЗАСТОСУВАННЯ
магнітооптичних
методів
для
проведення
трасологічних та фоноскопічних експертиз: звіт про НДР / КНДІСЕ; викон.:
Г. Р. БОГАПОВ, Ю. П. ПОПОВ, І. Ю. МАЙДАНЧУК. – К., 2004. – 50 с.
ВДОСКОНАЛКННЯ методикі кількісного визначення діацетилморфіну у
зразках героїну за допомогою молекулярної спектроскопії в ультрафіолетовій
області спектра: звіт про НДР / КНДІСЕ; викон.: С. І. СТАЛЬМАХОВИЧ,
Л. О. СТЕПАНОВА, Л. І. КРАВЧЕНКО, Ю. М. БЄЛЯК. – К., 2004. – 34 с.
МЕТОДИКА визначення показника споживчої якості житлового
середовища та сфера його застосування: звіт з НДР / КНДІСЕ; викон.:
В. В. АПАНАСЕНКО, С. В. ЛІСНИЧЕНКО. – К., 2004. – 71 с.
МОЖЛИВОСТІ виявлення базових характеристик осіб для встановлення
професійної придатності експертів з окремих криміналістичних досліджень:
звіт про НДР / КНДІСЕ; викон.: І. З. ПАНЧОШНИК – К., 2004. – 21 с.
МЕТОДИКА криміналістичного дослідження пістолетів та револьверів
самозахисту (газових, шротових та несмертельної дії : звіт про НДР (заключ.)
/ КНДІСЕ; викон.: В. САМУСЬ, О. ЯГОДІН, В. КУБИЦЬКИЙ. – К., 2004. – 75 с.
МЕТОДИЧНА розробка перманентного хімічного аналізу грунту з
використанням його в спеціфічеих умовах судової експертизи : звіт про НДР /
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КНДІСЕ; викон.: Н. С. ПОДЛЄСНА, В. О. КАЛАЧИКОВ, Л. О. СТЕПАНОВА. –
К., 2004. – 53 с.
МЕТОДИЧНІ питання призначення та проведення експертиз по
дослідженню металів та сплавів: звіт про НДР / КНДІСЕ; викон.:
Т. Д. ГОЛІКОВА. – К., 2004. – 59 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації щодо звернення стягнення на активи
боржників – юридичних осіб, порядку встановлення наявності активів у
регістрах обліку боржників та фактичної їх наявності: звіт про НДР / КНДІСЕ;
викон.: А. П. ЧЕРЕДНІЧЕНКО, І. В. СОБОЛЄВ, О. О. КЛИМУШКО. – К.,
2004. – 63 с.
МОЖЛИВОСТІ встановлення за допомогою експертної системи
конкретного збиваючого фактора, що впливав на виконання підпису : звіт про
НДР / КНДІСЕ; викон.: М. БОНДАР, Т. СУКМАНОВА, Ю. БЄЛЯК,
А. ТАЄВСЬКА, В. ЧЕПАК. – К., 2004. – 90 с.
РОЗРОБКА аналітичної бази для попередньої оцінки виду вибухової
речовини (піротехнічного складу) за слідами вибуху – продуктами їх
вибухового перетворення : звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; викон.:
Ю. І. ТУРТА, В. І. БИКОВ, К. Ю. УСКОВ. – К., 2004. – 63 с. з додат.
РОЗРОБКА методів оцінки кінематичних і динамічних параметрів
транспортних засобів під час зіткнення з урахуванням їх деформування і
руйнування : звіт про НДР / КНДІСЕ; викон.: В. Б. КИСЕЛЬОВ, В. П. БАЙКОВ,
В. Д.
ГАРДЕРМАН,
З. О.
ОСТАПЕНКО,
К. А.
ЛЮБАРСЬКИЙ,
А. М. ГОЛОВІН, Р. П. ШКЛЯР, П. Г. БОРЩЕВСЬКИЙ. – К., 2004. – 86 с. з
додат.
РОЗРОБКА методики проведення серії хімічних аналізів з однієї малої
наважки грунту і адаптації на її основі традиційних методів дослідження
грунтів, до умов специфіки судової експертизи: звіт про НДР / КНДІСЕ; викон.:
Л. О. СТЕПАНОВА, В. О. КАЛАЧИКОВ, Н. С. ПОДЛЄСНА, Л. І. КРАВЧЕНКО. –
К., 2002. – 84 с.
СУДОВО-БАЛІСТИЧНА експертиза сучасних моделей пістолетів: Метод.
рекомендації : звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; викон.: О. ЯГОДІН,
В. САМУСЬ. – К., 2004. – 48 с.
2005
МЕТОДИКА визначення показника якості житлового середовища та
сфера його застосування : звіт про НДР / КНДІСЕ; викон.:
В. В. АПАНАСЕНКО, С. В. ЛІСНИЧЕНКО. – К., 2005. – 114 с.
МЕТОДИКА вирішення судовою фінансово-економічною експертизою
питань, які виникають по справах, щодо порушень у діяльності комерційних
банків: звіт про НДР / КНДІСЕ; викон.: В. М. РОГОЗА, Ю. І. КУДРЯШОВ,
Р. В. БАРАБАШ, С. І. АНДРІШЕН. – К., 2005. – 43 с.
СТВОРЕННЯ інформаційно-бібліографічного каталогу: звіт про НДР
(заключ.) / КНДІСЕ; викон.: О. М. ПЕШЕХОНОВА, К. Ю. УСКОВ, Л. О. ГОЛУБ,
О. В. ЮДІНА. – К., 2005. – 15 с.
СТВОРЕННЯ методик по визначенню причин з урахуванням нових
технологій та визначенню матеріальної шкоди за його наслідками: звіт про
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НДР (заключ.) / КНДІСЕ; викон.:
В. В. АПАНАСЕНКО. – К., 2005. – 173 с.

В. П.

МАЛІК,

О. М.

НЕПОП,

УМОВНИЙ кількісний показник (УКП) в судовій ґрунтознавчій експертизі.
Доказ і обґрунтування його слушності, умотивованості і доцільності : звіт про
НДР / КНДІСЕ; викон.: Н. С. ПОДЛЄСНА, В. О. КАЛАЧИКОВ,
Л. О. СТЕПАНОВА. – К., 2005. – 30 с.
2006
АНАЛІЗ впливу нового будівництва на умови експлуатації існуючих
будівель: звіт про НДР / КНДІСЕ; керівник: В. Г. САНЖАРЕВСЬКИЙ; викон.:
О. О. ЛОГВИНЕНКО, Н. О. КОНОПЛЯНИК. – К., 2006. – 21 с.
АНАЛІЗ впливу ремонтно-будівельних робіт в приміщенні на технічний
стан суміжних приміщень : звіт про НДР / КНДІСЕ; керівник:
Д.В. ПСЯРНЕЦЬКИЙ; викон.: С. С. АСАУЛЮК, Н. І. ІЩУК, Р. М. ПАСЬКО. –
К., 2006. – 39 с.
АНАЛІЗ та класифікація факторів, які впливають на формування дійсної
вартості об’єктів нерухомості: звіт про НДР / КНДІСЕ; керівник: В. П. МАЛІК;
викон.: В. Г. САНЖАРЕВСЬКИЙ, В. В. АПАНАСЕНКО, О. С. ЛИСАК,
Д. В. ПСЯРНЕЦЬКИЙ та ін. – К., 2006. – 82 с.
майна:
фізичного,
ВИЗНАЧЕННЯ
типів
зносу
нерухомого
функціонального (морального, економічного, зовнішнього) : звіт про НДР /
КНДІСЕ; керівник: О. І. БУРАТЕВИЧ; викон.: Н. І. НАУГОЛЬНА,
О. М. СВИРИДА. – К., 2006. – 31 с.
МЕТОДИКА визначення загальної суми пайового фонду та розмірів
індивідуальних паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств,
що виділяються: звіт про НДР / КНДІСЕ; керівник: В. М. РОГОЗА; викон.:
І. В. БОЛОНІНА, Т. С. ГОРИДЬКО, К. А. ЛИПСЬКА, О. О. МАРКІНА. – К.,
2006. – 34 с.
МЕТОДИКА
вирішення
судово-економічною
(бухгалтерською)
експертизою питань обліку операцій з корпоративними правами: звіт про НДР
/ КНДІСЕ; керівник: В. Н. РОГОЗА; викон.: А. П. ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
І. В. БОЛОНІНА, Н. В. ФЕДЬКЕВИЧ та ін. – К., 2006. – 128 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації щодо використання основних термінів і
визначень при проведенні судово-балістичної експертизи: звіт про НДР /
КНДІСЕ; ХНДІСЕ; керівник: В. Р. САМУСЬ; викон.: О. ЯГОДІН,
Г. ВАСИЛЕНКО, В. НИКИТЮК. – К., 2006. – 42 с.
ОСОБЛИВОСТІ почеркознавчого дослідження зображень підписів,
нанесених за допомогою факсимільного кліше: звіт про НДР / КНДІСЕ;
керівник: Н. ДРАПЕЙ, викон.: М. БОНДАР, Т. СУКМАНОВА, О. ПРИЙМАК. –
К., 2006. – 35 с.
РОЗРОБКА методичних рекомендацій стосовно урахування додаткових
робіт, які необхідно виконувати при зміні пошкоджених деталей транспортних
засобів: звіт про НДР / КНДІСЕ; керівник: С. О. ШИМАНОВСЬКИЙ викон.:
Б. К. НІКОЛАЄВ, Ю. І. ЧЕРКАШИН. – К., 2006. – 62 с.
РОЗРОБКА методичних рекомендацій щодо дослідження поштових
марок з використанням неруйнуючих методів дослідження: звіт про НДР /
КНДІСЕ; викон.: К. А. ГРИШКО. – К., 2006. – 39 с. з додат. на 63 арк.
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РОЗРОБКА методичних рекомендацій щодо проведення наукових
узагальнень з питань експертної діяльності науково-дослідних інститутів
судових експертиз Міністерства юстиції України : звіт про НДР / КНДІСЕ;
керівник: Т. Д. ГОЛІКОВА; викон.: Б. М. ІСАКОВИЧ, Г. М. ЯНКОВИЧ,
О. С. СБОЙЧАКОВА. – К., 2006. – 46 с. з додат.
РОЗРОБКА методичних рекомендацій щодо проведення судовоавтотехнічних досліджень з встановлення факту запозичення тексту: звіт про
НДР / КНДІСЕ; керівник: Л. В. ФРАЙМОВИЧ; викон.: Н. С. ЗВЄЗДІНА,
С. А. МІЗЕРНА. – К., 2006. – 21 с.
СТВОРЕННЯ тлумачного словника основних термінів з питань судових
будівельно-технічних експертиз: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; викон.:
В. П. МАЛІК, О. М. НЕПОП, В. В. АПАНАСЕНКО. – К., 2006. – 85 с.
МЕТОДИЧНИЙ посібник по проведенню дослідження об2єктів водного
транспорту:
звіт
про
НДР
(заключ.)
/
КНДІСЕ;
керівник:
С. О. ШИМАНОВСЬКИЙ; викон.: В. І. ГРИЩЕНКО, С. В. МАЙДАН,
С. В. ГОРЧАКОВ. – К., 2006. – 91 с. з додат.: Каталог іноземних
прогулянкових суден модельних рядів 1998-2006 років ( на 273 с.).
МЕТОДОЛОГІЧНІ основи судової експертизи об»єктів інтелектуальної
власності: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: Г. В. ПРОХОРОВЛУКІН; викон.: А. В. АНДРЄЄВА, Л. О. ВЕЛИЧКО, Н. Б. КЛИМОВА,
Ю. О. КУЗЬМАК, С. В. МЕЛЬНИК, О. І. МИРОНЕНКО, Ю. Є. МИРОНЕНКО,
О. А. АВЕЙНІК. – К., 2006. – 290 с.
РОЗРОБКА методичних рекомендацій щодо проведення наукових
узагальнень з питань експертної діяльності науково-дослідних інститутів
судових експертиз Міністерства юстиції України : звіт про НДР (заключ.) /
КНДІСЕ;
керівник:
Т. Д.
ГОЛІКОВА;
викон.:
Т. Д.
ГОЛІКОВА,
Б. М. ІСАКОВИЧ, Г. М. ЯНКОВИЧ, О. С. СБОЙЧАКОВА. – К., 2006. – 46 с.: з
додат.
2007
ВИЗНАЧЕННЯ роботи деформації та руйнування конструктивних
елементів транспортних засобів шляхом вимірювання твердості: звіт про НДР
(заключ.) / КНДІСЕ; керівник: В. Б. КИСЕЛЬОВ. – К., 2007. – 164 с.: іл.
ДОСЛІДЖЕННЯ анатомо-морфологічних особливостей волосся деяких
службових (бійцівських) порід собак: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ;
керівник: І. А. ВАРАВІНА. – К., 2007. – 106 с.
ДОСЛІДЖЕННЯ впливу природи електричного струму на структуру
металу мідних проводів при режимах короткого замикання: звіт про НДР
(заключ.) / КНДІСЕ; керівник: Д. П. САРІОГЛО. – К., 2007. – 15 с. з додат.
КОМПЛЕКСНЕ дослідження в’яжучих дрібних заповнювачів будівельних
матеріалів: звіт про НДР / КНДІСЕ; керівник: О. Г. ІЛЛЯШЕНКО. – К., 2007. –
50 с.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ дослідження касових чеків електронних контрольнокасових машин: звіт про НДР / КНДІСЕ; керівник: Г. Д. ЛУТОНІНА. – К.,
2007. – 55 с.
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МЕТОДИКА вирішення судовою фінансово-економічною експертизою
питань, які виникають по справах щодо порушень при отриманні та погашенні
іноземних кредитів: звіт про НДР / КНДІСЕ; керівник: В. М. РОГОЗА. – К.,
2007. – 40 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації щодо дослідження кустарно виготовлених
препаратів з ефедрину, псевдо ефедрину та фенілпропаноламіну при
вирішенні діагностичних та класифікаційних питань : звіт про НДР (заключ.) /
КНДІСЕ; керівник: Л. А. СТЕПАНОВА. – К., 2007. – 52 с.
ОСОБЛИВОСТІ призначення і проведення інженерно-траспортних
експертиз та досліджень: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник :
Ю. Ю. ЯРОСЛАВ. – К., 2007. – 126 с.
РОЗРОБКА довідкового посібника «Піротехнічні вироби побутового
призначення китайського виробництва»: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ;
керівник: В. І. БИКОВ. – К., 2007. – 47 с.
РОЗРОБКА методики визначення розміру дебіторської та кредиторської
заборгованості в залежності від плину часу: звіт про НДР / КНДІСЕ; керівник:
В. М. РОГОЗА. – К., 2007. – 41 с. з додат.
РОЗРОБКА методичних рекомендацій щодо проведення лінгвістичного
дослідження усного мовлення за ознаками міжмовної інтерференції: звіт про
НДР / КНДІСЕ; керівник: А. Л. ОВАНІСЯН. – К., 2007. – 151 с.
РОЗРОБКА методичних рекомендацій щодо проведення судовопсихологічних експертиз психологічного впливу : звіт про НДР / КНДІСЕ;
керівник: Н. Л. КОВАЛЬ. – К., 2007. – 38 с.
РОЗРОБКА методичних рекомендацій щодо проведення судовотоварознавчих експертиз виробів, що пройшли хімічне чищення : звіт про
НДР / КНДІСЕ; керівник: О. О. ЖЕЛАВСЬКА. – К., 2007. – 67 с.
РОЗРОБКА та систематизація алгоритмізованих методик трасо логічних
досліджень : створення їх банку : звіт про НДР / КНДІСЕ; керівник :
Ю. Ю. ЯРОСЛАВ. – К., 2007. – 137 с.
СТВОРЕННЯ прикладної програми для забезпечення комп’ютерної
обробки звернень громадян та запитів народних депутатів : звіт про НДР /
КНДІСЕ; керівник: Г. М. ЯНКОВИЧ. – К., 2007. – 14 с.
ШЛЯХИ вдосконалення основних напрямків судової експертизи у сфері
інтелектуальної власності: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник:
П. П. КРАЙНЕВ; викон.: Г. В. ПРОХОРОВ. – К., 2007. – 95 с.
2008
ВДОСКОНАЛЕННЯ методики дослідження саморобних вибухових
пристроїв експертиз: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник:
О. Б. ШМЕРЕГО. – К., 2008. – 63 с.
ВИЗНАЧЕННЯ завдань та можливостей судово-технічної експертизи
телекомунікаційних систем та мереж: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ;
керівник: Е. В. ТИМКО. – К., 2008. – 151 с.
ВИРІШЕННЯ судово-економічною експертизою питань, пов’язаних із
бухгалтерським обліком та оподаткуванням господарських операцій з
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будівництва житла: звіт про НДР / КНДІСЕ; керівник: А. П. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. – К.,
2008. – 123 с.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ механізмів утворення пошкоджень кузовних деталей
транспортних засобів: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник :
Ю. Ю. ЯРОСЛАВ. – К., 2008. – 42 с. з додат.: Атлас пошкоджених кузовних
деталей транспортних засобів.
ДОСЛІДЖЕННЯ деяких видів запірно-пломбувальних пристроїв (ЗПП) з
метою виявлення їх конструктивних вад: звіт про НДР / КНДІСЕ; керівник:
Р. В. ЯКИМЕНКО. – К., 2008. – 121 с.
КОМПЛЕКСНА судова експертиза програмного забезпечення: звіт про
НДР / КНДІСЕ; керівник Г. В. ПРОХОРОВ-ЛУКІН. – К., 2008. – 128 с.
МЕТОДИКА судово-експертного дослідження промислових зразків: звіт
про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник Г. В. ПРОХОРОВ-ЛУКІН. – К., 2008. –
240 с.
МЕТОДИЧНІ підходи щодо пошуку текстових файлів на електронних
носіях: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник О. Г. УРДЕНКО. – К., 2008. –
30 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації визначення придатних для використання
залишків пошкоджених транспортних засобів: звіт про НДР / КНДІСЕ; керівник
Б. К. НІКОЛАЄВ. – К., 2008. – 26 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації щодо комплексного дослідження продуктів
переплавлення вторинних легованих чорних металів: звіт про НДР / КНДІСЕ;
керівник А. В. ДЕМ’ЯНЧУК. – К., 2008. – 159 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації щодо проведення судових будівельнотехнічних експертиз з визначення категорії приміщень в залежності від
функціонального призначення: звіт про НДР / КНДІСЕ; керівник
О. І. БУРАТЕВИЧ. – К., 2008. – 46 с.
ОСОБЛИВОСТІ дослідження схожих підписів з незначним обсягом
графічної інформації: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник
К. П. КУРІПКО. – К., 2008. – 42 с.
ОСОБЛИВОСТІ судової експертизи винаходів у галузі хімії: звіт про НДР
(заключ.) / КНДІСЕ; керівник Г. В. ПРОХОРОВ-ЛУКІН. – К., 2008. – 127 с.
РОЗРОБКА
методики
ідентифікації
вогнепальної
нарізної
короткоствольної зброї (пістолетів і револьверів) по вистріляним кулям: звіт
про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник В. Р. САМУСЬ. – К., 2008. – 126 с. з
додат.: методика ідентифікації вогнепальної нарізної короткоствольної зброї
(пістолетів і револьверів) по вистріляним кулям (проект).
РОЗРОБКА
методики
криміналістичного
дослідження
легкових
автомобілів іноземного виробництва для встановлення факту їх
переобладнання з метою зміни моделі: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ;
керівник В. І. БИКОВ. – К., 2008. – 59 с.
РОЗРОБКА методики оцінки кінематичних і динамічних параметрів
системи, що утворюється в процесі наїзду транспортного засобу на пішохода,
виходячи з особливостей механо- та морфогенезу тілесних ушкоджень, що

506

Бібліографічний покажчик літератури з судової експертизи:
виникають у першій фазі автомобільної травми: звіт про НДР (заключ.) /
КНДІСЕ; керівник: Ю. Ю. ЯРОСЛАВ. – К., 2008. – 62 с. з додат.
РОЗРОБКА методики по визначенню швидкості транспортних засобів
при зустрічних і попутних зіткненнях: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ;
керівник: В. П. БАЙКОВ. – К., 2008. – 35 с.
РОЗРОБКА методичних рекомендацій щодо визначення вартості виробів
з дорогоцінних металів зі вставками: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ;
керівник: В. О. СОРОКІНА. – К., 2008. – 62 с.
2009
ВИЗНАЧЕННЯ вартості майнових прав на земельні ділянки різних форм
власності та функціонального призначення при проведенні судових
експертиз: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: Д. В. ПСЯРНЕЦЬКИЙ. –
К., 2009. – 102 с.
ВСТАНОВЛЕННЯ факторів пошкодження замків з метою фальсифікації
їх відкривання та зломів: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: Р. В.
ЯКИМЕНКО. – К., 2009. – 45 с.
ДОСЛІДЖЕННЯ електромереж та електроприладів у житлових будинках
при визначенні причин пожеж: метод. рек.: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ;
керівник: Д. П. САРІОГЛО. – К., 2009. – 163 с.
ДОСЛІДЖЕННЯ непродовольчих товарів з метою визначення їх вартості:
звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: О. В. ПАВЛЕНКО. – К., 2009. – 96 с.
МЕТОДИКА вирішення судово-економічною експертизою питань,
пов’язаних з оподаткуванням операцій із страхування: звіт про НДР (заключ.)
/ КНДІСЕ; керівник: А. П. ЧЕРЕДНІЧЕНКО. – К., 2009. – 92 с.
МЕДОДИЧНІ рекомендації з визначення ринкової вартості будівельної
техніки: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: А. В. ЮХИМЕНКО. – К.,
2009. – 28 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації щодо вирішення судово-економічною
експертизою питань оподаткування та сплати комерційними банками податків
в бюджет та позабюджетні фонди: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник:
В. М. РОГОЗА. – К., 2009. – 39 с.
МЕТОДИЧНИЙ посібник з визначення можливості розподілу об’єктів
нерухомості: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: В. В. АПАНАСЕНКО. –
К., 2009. – 52 с. з додат.
МЕТОДИЧНИЙ посібник з визначення причин залиття: звіт про НДР
(заключ.) / КНДІСЕ; керівник: О. М. НЕПОП. – К., 2009. – 28 с.
МЕТОДИЧНИЙ посібник з визначення розміру майнової шкоди внаслідок
пошкодження будівельних конструкцій та оздоблювальних покриттів: звіт про
НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: О. М. НЕПОП. – К., 2009. – 528 с.
ОСОБЛИВОСТІ дослідження нецільового використання бюджетних
коштів, що виділяються не бюджетним організаціям для виконання
державних програм та замовлень: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник:
В. М. РОГОЗА. – К., 2009. – 55 с.
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ОСОБЛИВОСТІ дослідження судово-економічною експертизою питань,
пов’язаних з нарахуванням заробітної плати та розмірів пенсій окремим
категоріям держслужбовців: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник :
В.М. РОГОЗА. – К., 2009. – 38 с.
РОЗРОБКА довідника по технічних характеристиках на масштабних
схемах мототранспортних засобів: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник:
О. ЮРЧЕНКО. – К., 2009. – 186 с.
РОЗРОБКА уніфікованого посібника з дослідження об’єктів комп’ютернотехнічної експертизи: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник :
В.П. КОЛОНЮК. – К., 2009. – 92 с.
СТВОРЕННЯ інформаційно-бібліографічного електронного каталогу
(мережева версія) каталогу: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник:
О. М. ПЕШЕХОНОВА; викон.: О. М. ПЕШЕХОНОВА, К. Ю. УСКОВ. – К.,
2009. – 24 с.
УДОСКОНАЛЕННЯ практики застосування наукових розробок у судовопочеркознавчій експертизі на сучасному етапі її розвитку в Україні: звіт про
НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: М. Є. БОНДАР. – К., 2009. – 106 с.
2010
ВИЗНАЧЕННЯ вартості майнових прав на земельні ділянки різних форм
власності та функціонального призначення при проведенні судових
експертиз: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: Д. В. ПСЯРНЕЦЬКИЙ. –
К., 2010. – 102 с.
ВПЛИВ містобудівних факторів на вартість земельних ділянок в містах
України: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник : О.О. ЛОГВИНЕНКО. – К.,
2010. – 24 с.
КИЇВСЬКИЙ науково-дослідний інститут судових експертиз : історія
становлення, тенденції розвитку: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник :
В.Б.КИСЕЛЬОВ. – К., 2010. – 212 с.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ дослідження нових видів палива та їх сумішей для
автотранспортних засобів: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник:
С. І. СТАЛЬМАХОВИЧ. – К., 2010. – 92 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації з дослідження об’єктів комп’ютерно-технічної
експертизи, із застосуванням програмного пакету НЕ ІХ: звіт про НДР
(заключ.) / КНДІСЕ; керівник: О. Г. УРДЕНКО. – К., 2010. – 143 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації з питань використання психологічного знання
у судово-слідчій1 та адвокатській діяльності: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ;
керівник: Н. В. АЛІКІНА. – К., 2010. – 61 с.
МОЖЛИВОСТІ
інфрачервоної
спектроскопії
при
дослідженні
порошкоподібних миючих і допоміжних засобів: звіт про НДР (заключ.) /
КНДІСЕ; керівник: О. Г. ІЛЛЯШЕНКО . – К., 2010. – 63 с.
РОЗРАХУНКОВА оцінка можливого руйнування об’єктів речової
обстановки, розташованих у різних (за відстанню) зонах у випадках
приведення в дію вибухового пристрою, виявленого на місці події: звіт про
НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: В. І. БИКОВ. – К., 2010. – 57 с
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РОЗРОБКА методики ідентифікації вогнепальної нарізної коротко
ствольної зброї (пістолетів і револьверів) по вистріляним гільзам: звіт про
НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: О. П. ЯГОДІН. – К., 2010. – 58 с.
РОЗРОБКА науково-методичних рекомендацій з дослідження нових типів
запірно-пломбувальних
пристроїв
(ЗПП)
з
метою
виявлення
їх
конструктивних вад та відповідності технічним вимогам існуючих стандартів
України та СНГ: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: Р. В. ЯКИМЕНКО.
– К., 2010. – 110 с. з додат.
СТВОРЕННЯ експертної системи по встановленню конкретної збиваючої
причини, що впливала на виконання підпису: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ;
керівник: Т. О. СУКМАНОВА. – К., 2010. – 105 с.
СТВОРЕННЯ програмних засобів для імітації портативної техніки
звукозапису: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: К. Ю. УСКОВ. – К.,
2010. – 36 с.
2011
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ дослідження сумішей, що містять нові психотропні
речовини («дизайнерські препарати»): звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ;
керівник: О. В. ЦИМБАЛ; викон.: Ж. Г. ГРІНЕНКО, І. А. ВАРАВІНА,
К. Г. САЛГАНЕНКО. – К., 2011. – 92 с.
МЕТОДИКА проведення судово-економічних досліджень операцій з
надання послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності : звіт про НДР
(заключ.) / КНДІСЕ; керівник: В. В. ФЕДЧИШИНА; викон.: В. ФЕДЧИШИНА,
К. ЛИПСЬКА, О. БОРИСЕНКО, Т. ЖИЖОНОК. – К., 2011. – 127 с.
МЕТОДИКА судово-експертного дослідження зазначень походження
товарів: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: Г. В. ПРОХОРОВ-ЛУКІН;
викон.: А. В. АНДРЄЄВА, Л. О. ВЕЛИЧКО, Н. Б. КЛИМОВА, С. В. МЕЛЬНИК,
Ю. Є. ЛЕНГО, Г. О. ЮДІНА. – К., 2011. – 114 с.
МЕТОДИКА судової експертизи комерційних фірмових найменувань: звіт
про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: Г. В. ПРОХОРОВ-ЛУКІН; викон.:
А. В. АНДРЄЄВА, Л. О. ВЕЛИЧКО, Н. Б. КЛИМОВА, С. В. МЕЛЬНИК,
Ю. Є. ЛЕНГО, Г. О. ЮДІНА. – К., 2011. – 78 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації з особливостей дослідження пожеж, що
виникають у приміщеннях з підвищеним температурним режимом: звіт про
НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: О.Б. ШМЕРЕГО; викон.: О.Б. ШМЕРЕГО,
Ю.В.ЦАПКО, М.В. ПОНОМАРЕНКО. – К., 2011. – 90 с.
РОЗРОБЛЕННЯ методичних рекомендацій з проведення судовопсихологічних експертиз у кримінальних справах з питань застосування
психологічного впливу: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник:
Н. Л. КОВАЛЬ. – К., 2011. – 71 с.
2012
ЕКСПЕРТНА оцінка та класифікація відмов в роботі механізмів та
приладів двигуна транспортних засобів, причина яких не є наслідками
дорожньо-транспортної пригоди (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: О. Г. РУВІН;
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викон.: В. Г. ЛЯСКОВСЬКИЙ, К. А.
П. Г. БОРЩЕВСЬКИЙ . – К., 2012. – 75 с.

ЛЮБАРСЬКИЙ,

І. В.

ПУПІН,

ЗАГАЛЬНА методика проведення судових пожежно-технічних експертиз:
звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: Д. П. САРІОГЛО; викон.:
О. Б. ШМЕРЕГО, Ю. В. ЦАПКО, І. М. РЯБІНІН, В. М. СИРИХ,
В. В. САБОДАШ, Ф. М. КОЗЛОВ, О. В. ЛИСЕНКО. – К., 2012. – 256 с.
МЕТОДИКА вирішення судово-економічною експертизою питань щодо
нарахування та сплати податків у процедурах санації та ліквідації: звіт про
НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: А. П. ЧЕРЕДНІЧЕНКО; викон.:
А. П. ЧЕРЕДНІЧЕНКО, В. В. ФЕДЧИШИНА, Н. О. ЧУЯН. – К., 2012. – 290 с.
МЕТОДОЛОГІЧНІ основи проведення лінгвістичного дослідження
відеозвукозапису усного мовлення: звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник:
А. Л. ОВАННІСЯН; викон.: Ю. П. ПОПОВ. – К., 2012. – 199 с. : бібліогр.
РОЗРОБКА змісту та структури експертних методик відповідно до вимог
міжнародних стандартів систем управління якістю, адаптованих в Україні :
звіт про НДР (заключ.) / КНДІСЕ; керівник: О. Г. РУВІН; викон.:
А. О. ПОЛТАВСЬКИЙ, М. Є. БОНДАР, Д. Ю. ГАМОВ, Г. В. ЛІНЮЧЕВ,
В. В.
НАЗАРОВ,
О. О.
ПОСІЛЬСЬКИЙ,
Я. Р.
РУДНИЦЬКА,
Т. О. СУКМАНОВА. – К., 2012. – 75 с.
2013
ДОСЛІДЖЕННЯ сучасних самозарядних гладкоствольних пістолетів
промислового виробництва та слідів їх частин на стріляних гільзах: звіт про
НДР (заключний) / КНДІСЕ; Д. Ю. ГАМОВ, П. В. МАЛЄЙ. – К., 2013. – 131 с.
РОЗРОБКА методики судово-балістичних досліджень обставин пострілу:
звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; О. Г. РУВІН, В. В. НАЗАРОВ,
П. В. МАЛЄЙ, О. П. ЯГОДІН, Р. В. ЯКИМЕНКО. – К., 2013. – 131 с.
РОЗРОБКА методики встановлення факту монтажу при проведенні
почеркознавчих досліджень за копіями документів: звіт про НДР (заключний) /
КНДІСЕ; А. О. ПОЛТАВСЬКИЙ, М. Є. БОНДАР, М. П. МОЛИБОГА,
В. В. НАЗАРОВ, Т. О. СУКМАНОВА, О. А. ГУМЕНСЬКИЙ, Д. В. КАЛЬНОЙ,
К. М. КОВАЛЬОВ. – К., 2013. – 109 с.
РОЗРОБКА методики досліджень цифрових зображень та засобів їх
виготовлення: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; Є. В. ТИМКО,
Р. М. ДЕМ’ЯНЕНКО, О. В. ЗАКС, Ю. П. ПОПОВ, Д. М. САМАРІН. – К., 2013. –
115 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації з проведення коригувань при оцінці об’єктів
нерухомого майна: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; О. БУРАТЕВИЧ,
Р. ПАСЬКО, Д. ПСЯРНЕЦЬКИЙ, Н. АРАБУЛІ, Т. ВОРФЛІК, Я. МАРКУС,
Ю. КРУМЕЛІС. – К., 2013. – 139 с.
МЕТОДИКА комп’ютерно-технічних досліджень у справах, пов’язаних з
встановленням фактів втручання в роботу автоматизованих систем: звіт про
НДР (заключний) / КНДІСЕ; В. О. ЧУМАЧЕНКО, С. В. ПОЦЕЛУЙ. – К., 2013. –
82 с. з додат.
РОЗРОБКА
методики
судово-технічної
експертизи
документів,
оснащених машинозчитуваними та електронними елементами захисту: звіт
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про НДР (заключний) / КНДІСЕ; С. М. НАУМЕНКО, Є. С. КРИЛОВ,
В. С. КУЛИКОВСЬКА, О. С. СИЛКІН, С. П. ЧАЙКА, О. В. ЗАРІЦЬКИЙ,
С. С. КИРИЛЕНКО. – К., 2013. – 148 с.: іл.
МЕТОДИКА
комплексних
досліджень
комп’ютерних
та
телекомунікаційних систем у справах, пов’язаних з виявленням фактів
спотворення процесу обробки інформації та порушення правил
маршрутизації в мережах електрозв’язку з використанням технології VoIP:
звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; Д. В. ПОДЯ, В. О. ЧУМАЧЕНКО,
О. В. ШАПОВАЛОВА, С. С. МОРОЗОВ. – К., 2013. – 148 с.: іл.
РОЗРОБКА методичних рекомендацій по встановленню кореляції
масової частки натуральних волокон (вовни та бавовни) в текстильних
матеріалах існуючими методами : звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ;
Г. В. ЛІНЮЧЕВ, О. Л. ДОБРЯНСЬКА, Г. О. СКРИПКО, Т. В. ШАБАНОВА. – К.,
2013. – 89 с.+ метод. рек. на 25 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації з визначення вартості спеціальної техніки,
виготовленої на базі бронетанкової техніки, спеціальних автомобільних та
гусеничних шасі: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; А. В. ЮХИМЕНКО. – К.,
2013. – 56 с.: іл.
2014
МЕТОДИКА трасологічного дослідження рельєфних знаків: звіт про НДР
(заключний) / КНДІСЕ; керівник: С. М. НАУМЕНКО, викон: Є. С. КРИЛОВ,
О. П. СЛОБОДЯНЮК, В. В. НАЗАРОВ, Д. В. КАЛЬНОЙ. – К., 2014. – 108 с.
МЕТОДИКА проведення комплексної автотехнічної, фототехнічної та
відеотехнічної експертизи з метою встановлення обставин ДТП : звіт про
НДР(заключний) / КНДІСЕ; керівник: К. А. ЛЮБАРСЬКИЙ, викон:
П. Г. БОРЩЕВСЬКИЙ, Є. В. ТИМКО, Ю. П. ПОПОВ, О. В. АНТОНЮК,
Р. М. ДЕМ’ЯНЕНКО, В. П. КОЛОНЮК. – К., 2014. – 100 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації з визначення відповідності документації із
землеустрою вимогам законодавства: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ;
керівник: О. І. БУРАТЕВИЧ, викон: М. А. ШИШОВ, Ю. Ф. БІКУС,
Ю. Г. ЧАЩИН, Н. М. АРАБУЛІ, Г. Г. ЧЕПУРНИЙ. – К., 2014. – 125 с.
МЕТОДИКА проведення судово-економічної експертизи з питань обліку
та оподаткування операцій з біологічними активами : звіт про НДР
(заключний)
/
КНДІСЕ;
керівник:
В. В. ФЕДЧИШИНА,
викон:
А. П.
ЧЕРЕДНІЧЕНКО,
І.
В.
СИВОВА,
Д. І.
МІРУТЕНКО,
В. С.
ВИНОГРАДОВА,
М. Б.
ЖОЛОБЕЦЬКА,
В. Ф.
СВІТЛООКА,
Л. А. ШВАННІКОВА. – К., 2014.
МЕТОДИКА з вирішення судово-економічною експертизою питань щодо
відображення в податковому обліку підприємств від’ємного значення об’єкта
оподаткування податком на прибуток за попередні звітні періоди: звіт про
НДР (заключний) / КНДІСЕ; керівник: Г. П. ІЛЬЧУК, викон: О. С. ЛУКОВА,
О. О. МАРКІНА, Т. В. ПИЩОЛКА. – К., 2014.
МЕТОДИКА проведення досліджень з визначення реальної відсоткової
ставки кредитного договору із застосуванням ануїтетних і диференційованих
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платежів : звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; керівник: О. Д. БУГАЄНКО,
викон: І. В. БОЛОНІНА, О. Б. БОРИСЕНКО, М. Б. ЖОЛОБЕЦЬКА. – К., 2014.
РОЗРОБКА методичного посібника «Судово-товарознавча експертиза
ювелірних виробів»: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; керівник:
В. О. СОРОКІНА, викон: О. О. ЖЕЛАВСЬКА, О. В. ПАВЛЕНКО,
І. М. КОРОЛЬ. – К., 2014.
МЕТОДИЧНІ рекомендації щодо визначення вартості дорожніх машин,
які ввозяться на митну територію України: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ;
керівник: С. О.
ШИМАНОВСЬКИЙ,
викон:
А. В.
ЮХИМЕНКО,
С. В. БЕРЕГОВИЙ. – К., 2014. – 54 с.
РОЗРОБКА методичних рекомендацій щодо визначення вартості машин
та обладнання, що не представлені на внутрішньому ринку України: звіт про
НДР
(заключний)
/
КНДІСЕ;
керівник:
В. М.
БОНДАР,
викон:
А. В. ЮХИМЕНКО. – К., 2014. – 38 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації щодо визначення вартості прав на
торговельну марку: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; керівник:
І. Г. ГОЛОВА. – К., 2014. – 68 с.
РОЗРОБКА Методики судових товарознавчих експертиз щодо
визначення якості непродовольчих товарів: звіт про НДР (заключний) /
КНДІСЕ; керівник: О. О. ЖЕЛАВСЬКА, викон: В. О. СОРОКІНА. – К., 2014. –
104 с.
УДОСКОНАЛЕННЯ методики діагностичного дослідження рукописних
текстів малого обсягу та коротких рукописних текстів малого обсягу та
коротких рукописних записів, виконаних у незвичайних умовах: звіт про НДР
(заключний) / КНДІСЕ; керівник: М. Є. БОНДАР, викон: С. С. КИРИЛЕНКО,
Н. Д. КИРИЛЕНКО, Т. О. СУКМАНОВА. – К., 2014. – 143 с.
МЕТОДИЧНІ
рекомендації
по
проведенню
досліджень
бази
оподаткування доходів фізичних осіб, визначених податковим кодексом
України: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; керівник: В. В. ФЕДЧИШИНА,
викон: В. С. ВИНОГРАДОВА. – К., 2014. – 58 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації по проведенню досліджень операцій з
банківського кредитування юридичних осіб: звіт про НДР (заключний) /
Чернігів.
відділ.
КНДІСЕ;
керівник:
О. Д.
БУГАЄНКО,
викон:
М. Б. ЖОЛОБЕЦЬКА. – Чернігів, 2014. – 243 с.
АВТОМАТИЗАЦІЯ проведення судових автотехнічних експертиз у
випадках наїзду на пішохода в умовах обмеженої оглядовості: звіт про НДР
(заключний)
/
КНДІСЕ;
керівник:
О. В. АНТОНЮК,
викон:
П. Г. БОРЩЕВСЬКИЙ, І. В. КОБ’ЮК, М. В. ЮРКІВ. – К., 2014. – 84 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації з проведення судових електротехнічних
експертиз електронно-механічних приладів обліку спожитої електричної
енергії: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; керівник: А. П. ПОПЛАВСЬКИЙ,
викон: О. Б. ШМЕРЕГО, О. С. ФІЛІПЧУК. – К., 2014. – 51 с.
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ЕКСПЕРТНА оцінка та класифікація відмов у роботі механізмів та
приладів трансмісій транспортних засобів, причина яких не є наслідками
дорожньо-транспортної пригоди: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; кер.
О. Г.
РУВІН;
відповід.
викон.
К. А.
ЛЮБАРСЬКИЙ;
викон.:
В. Г. ЛЯСКОВСЬКИЙ, І. В. ПУПІН. – 0114U000707. – К., 2015. – 103 с.
МЕТОДИКА встановлення змін хімічного складу барвних речовин у часі:
звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; керівник: О. О. ПОСІЛЬСЬКИЙ, викон.
О. В. ЦИМБАЛ, Ж. Г. ГРІНЕНКО, О. С. РОДЮКОВА та ін. – 0115U000715. –
К., 2015. – 84 с.
МЕТОДИКА дослідження операцій з оподаткування доходів фізичних
осіб: звіт про НДР за результатами виконання етапу/ Мінюст України,
КНДІСЕ; керівник Т. А. ПЕРЕЙМИВОВК; викон. В. С. ВИНОГРАДОВА. –
0115U000750. – К., 2015. – 18 с.
МЕТОДИКА експертного дослідження операцій за депозитними
рахунками фізичних осіб у банківських установах : звіт про НДР (заключний) /
КНДІСЕ; керівник: Т. А. ПЕРЕЙМИВОВК, викон. К. А. ЛИПСЬКА,
М. О. ПОЛЄННІКОВ, С. М. МОСІЯШ та ін. – 0115U004435. – К., 2015. – 89 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації з визначення фізичного зносу нежитлових
будівель: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; керівник: О. БУРАТЕВИЧ,
викон. Н. СЕНИК, В. ХАРЧЕНКО, О. ЧАЙКА та ін. – 0114U000706. – К., 2015. –
177 с.
МЕТОДИЧНІ рекомендації щодо дослідження пожеж, пов'язаних з
вибухами: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; керівник: О. Б. ШМЕРЕГО,
викон. О. В. ЛИСЕНКО, С. Г. ЛУЦЕНКО. – 0114U000704. – К., 2015. – 155 с.
РОЗРОБКА комплексної методики експертного дослідження опрденів та
медалей: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; керівник: О. О. ПОСІЛЬСЬКИЙ,
викон. К. А. ГРИШКО, М. П. МОЛИБОГА, О. В. ЦИМБАЛ та ін. –
0115U000709. – К., 2015. – 101 с.
РОЗРОБКА методичних рекомендацій «Дослідження марок акцизного
податку зразку 2013 року»: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; керівник:
С. М. НАУМЕНКО, викон. О. Г. ПРИЙМАК, Г. Д. ЛУТОНІНА, Г. М. ЯНКОВИЧ,
С. Є. ПОЦЕЛУЙ та ін. – 0115U000747. – К., 2015. – 105 с.
СЛОВНИК сучасних термінів і визначень судової товарознавчої
експертизи товарів: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; керівник:
І. Г.
ГОЛОВА,
викон.
О. О.
ЖЕЛАВСЬКА,
О. В.
ПАВЛЕНКО,
С. О. ШИМАНОВСЬКИЙ. – 0115U000754. – К., 2015. – 227 с.
УДОСКОНАЛЕННЯ
загальної
та
окремих
методик
судової
трасолологічної експертизи: звіт про НДР (заключний) / КНДІСЕ; керівник:
А. О. ПОЛТАВСЬКИЙ, викон.: М. П. МОЛИБОГА, С. М. НАУМЕНКО,
Ю. Ф. ГОНЧАРОВ, В. Я. РУДИЙ. – 0114U000703. – К., 2015. – 430 с.
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МЕТОДИКА експертного дослідження особливостей сприйняття дитиною
сімейної ситуації: звіт про НДР (заключний) / Мінюст України, КНДІСЕ;
керівник Н. М. АРЕФІНА; викон. О. О. АЛЕКСЄЄВ, К. В. ПЕДЬКО. –
0115U000753. – К., 2016. – 77 с.
МЕТОДИКА проведення судових економічних експертиз, пов’язаних з
обліком, оподаткуванням операцій з побутовими відходами та фінансуванням
полігонів з їх переробки: звіт про НДР (заключний) / Мінюст України, КНДІСЕ;
керівник Т. А. ПЕРЕЙМИВОВК; викон. В. П. КОЛОНЮК, М. О. ПОЛЄННІКОВ,
С. К. СМОЛЯК та ін. – 0114U004436. – К., 2016. – 78 с. з додат.
МЕТОДИЧНІ рекомендації щодо проведення досліджень з розподілу та
порядку користування нерухомим майном»: звіт про НДР (заключний) /
Мінюст України, КНДІСЕ; керівник О. І. БУРАТЕВИЧ; викон. Р. Б. КАПЛІН,
Н. В. СЕНИК та ін. – 0116U006195. – К., 2016. – 149 с з додат. на 86 с.
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