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ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ДОРОГІ ДРУЗІ! 
 

Сьогодні майже неможливо уявити успішне становлення 
демократичних засад державного і суспільного життя без зміцнення 
гарантій прав і свобод громадян, задоволення зростаючих вимог до якості 
та ефективності забезпечення правосуддя. Так, розслідування злочинів 
неможливе без чіткої взаємодії науковців і практиків у сфері 
криміналістики та судової експертології. 

Науково-дослідні інститути судових експертиз Міністерства юстиції 
України впродовж багатьох років на високому науково-методичному 
рівні забезпечують діяльність судів усіх рівнів, слідчих органів 
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 
органів прокуратури, митних органів та інших відомств, за завданнями 
яких виконується весь спектр судових експертиз. Інститут судової 
експертизи став невід’ємною частиною кримінально-процесуальної 
діяльності. 

Криміналістика та судова експертологія знаходяться у постійному 
динамічному розвитку. Опановуються передові науково-технічні 
досягнення, запроваджуються нові види експертних досліджень, 
вдосконалюються та розробляються експертні методики, розвиваються 
міжнародні зв’язки в галузі судово-експертної діяльності. Водночас 
перед експертами все частіше постають завдання вирішення актуальних 
питань судової експертології, криміналістики та кримінального процесу, 
вирішення яких потребує консолідації зусиль науковців. 

У відповідь на таку потребу Київський науково-дослідний інститут 
судових експертиз вже другий рік поспіль проводить міжнародну 
науково-практичну конференцію «Актуальні питання судової 
експертології, криміналістики та кримінального процесу», матеріали якої 
викладені у збірнику тез. Впевнені, що опубліковані у даному виданні 
праці сприятимуть подальшому розвитку сучасної доктрини та практики 
у галузі судово-експертної діяльності, зміцненню демократичної та 
правової держави. 

Сподіваємось, що науковий захід стане потужним майданчиком 
комунікації українських та іноземних вчених, науковців та практиків. З 
розвитком науки, її використання в інтересах правосуддя, можливості 
судової експертизи будуть незмінно зростати та відповідати вимогам 
часу. 

Бажаємо плідної роботи учасникам Конференції! 
 
З повагою 
Директор Київського науково-дослідного 
інституту судових експертиз 

Олександр Рувін 
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КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХОДИ 
 

FORENSIC GAIT ANALYSIS 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОДИ 
 

Розглядаються основні аспекти криміналістичної експертизи ходи. Зразки 
ходи людини можуть бути цінним джерелом для ідентифікації. Рухи і орієнтація 
сегментів тіла можуть бути абсолютно унікальними в своїй комбінації і, таким 
чином, можуть вказувати на можливість того, що підозрюваний і злочинець – 
одне і те ж обличчя. Хороший метод криміналістичного аналізу ходи з відомими 
невизначеностями може посилити (або послабити) наявні докази по конкретній 
судовій справі і, таким чином, може допомогти краще обґрунтувати вердикт. 

Ключові слова: криміналістична експертиза ходи, шаблони ходи, орієнтація 
тіла. 

 
The article deals with the main aspects of the forensic gait analysis. Human gait 

patterns can be a valuable source for identification. Movements and orientation of body 
segments can be quite unique in their combination and so can point at the possibility 
that a suspect and a perpetrator are the same person. A good forensic gait analysis 
method with known uncertainties can strengthen (or weaken) the available evidence in 
a particular court case and so can help in a better foundation of a verdict. 

Key words: forensic gait analysis, gait patterns, orientation of body. 
 
Рассматриваются основные аспекты криминалистической экспертизы 

походки. Образцы походки человека могут быть ценным источником для 
идентификации. Движения и ориентация сегментов тела могут быть совершенно 
уникальными в своей комбинации и, таким образом, могут указывать на 
возможность того, что подозреваемый и преступник – одно и то же лицо. 
Хороший метод криминалистического анализа походки с известными 
неопределенностями может усилить (или ослабить) имеющиеся доказательства 
по конкретному судебному делу и, таким образом, может помочь лучше 
обосновать вердикт. 

Ключевые слова: криминалистическая экспертиза ходы, шаблоны ходы, 
ориентация тела. 

 
Human gait patterns can be a valuable source for identification. 

Movements and orientation of body segments can be quite unique in their 
combination and so can point at the possibility that a suspect and a perpetrator 
are the same person. However most of the time, these gait patterns have to be 



15 

extracted from video footage at different camera angles and quality, making 
automatic software based recognition of patterns very hard. So another method 
is called for: The Human Movement Sciences Groningen Method for FGA. 

A good forensic gait analysis method with known uncertainties can 
strengthen (or weaken) the available evidence in a particular court case and so 
can help in a better foundation of a verdict. 

Firstly we need to establish how good the eye of the expert is and measure 
its limitations. For that purpose we created two methods: 

1. A computer rendered walking human was created by us (in Python, 
Blender, MakeHuman, Matlab and C++) in which individual gait features have 
been varied as seen from three camera angles. This produced hundreds of 
video clips that were scored by observers. From the scores it could be 
calculated what the success rate of scoring was. It appeared that there is a large 
variability between observers, and only the best ones are called expert 
observers. From these observers the success and failure rates were used in the 
statistical process of our method. Succes rates were on average 90 % for expert 
observers. 

2. Footage of real subjects walking filmed from three camera positions was 
collected, while their 3D movements were recorded with a 3D motion capture 
system (Xsens, Enschede, The Netherlands). The footage was scored by 
observers and validity and reliability could be calculated of these scores by 
comparing with the measured movements, comparing scores between experts 
and between camera positions. Validity was again about 90 %, while the 
agreement per feature between expert observers was about 97 %. 

Secondly a procedure was designed for calculating likelihood ratios based 
on gait patterns. 

In order to be able to calculate the uniqueness of a certain gait pattern, we 
filmed 8x120 subjects in the street of two genders, two ethnicities and two age 
groups. From these subjects 16 gait features were scored on a three point scale 
(-1: deviant in one direction, 0: normal and 1: deviant in the other direction) by 
two experts. When a court case is presented, video footage is required of both 
suspect and perpetrator at the crime scene, of which the gait pattern is also 
scored by the same experts.  

Depending on the certainty or uncertainty about gender, age group and 
ethnicity, a part of the available populations is selected as the background, of 
which the principal components of the features are calculated. 

These components represent the statistical coupling between the features 
and from each significant component (up to 5), the kernel density (estimation 
of probability density function) is calculated. Next, the probability densities of 
the components of the suspect and perpetrator were calculated based on their 
scored patterns and the known success rates of the expert observers. So this 
gives us three probability density estimates. These functions can be used to 
calculate the likelihood ratio of finding agreement in gait pattern including its 
confidence interval, given the hypotheses that suspect and perpetrator are the 
same subjects versus that they are different subjects. 
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All software was written in Matlab (Mathworks, Natick, Massachusetts, 
US) by us with the exception of a function to calculate kernel densities from 
data. 

Thirdly a report is written for each court case, in which the method is 
explained, the source of data is described, the likelihood ratio is given in 
formal language (avoiding prosecutor fallacy), and a conclusion is given that is 
easy to understand by non experts in the field. 

A method for forensic gait analysis was developed: The Human Movement 
Sciences Groningen Method for FGA, which is a science and bayesian based 
method. The method includes two ways of establishing the success rates of 
scoring gait features by experts, based on computer renderend footage and 
video footage of real subjects. The method has proven to be very useful if 
limitations are observed and included in the calculation of the likelihood ration 
of each case. 

It appears that the method needs very good expert eyes and an extended 
statistical analysis method in order to calculate a likelihood ratio with a known 
confidence interval. 
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ПОДІБНОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ МІЖ СКОРОЧЕНИМИ 

ПІДПИСАМИ (ПАРАФІЧНІ/ІНІЦІАЛЬНІ) ТА ОРИГІНАЛЬНИМИ 
ПІДПИСАМИ 

 
SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN ABBREVIATED 

SIGNATURES (PARAFFE/INITIALS) AND ORIGINAL SIGNATURES 
 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СОКРАЩЕННЫМИ 
ПОДПИСЯМИ (ПАРАФИЧЕСКИЕ/ИНИЦИАЛЬНЫЕ) И 

ОРИГИНАЛЬНЫМИ ПОДПИСЯМИ 
 

Підписуючи кілька сторінок або документів поспіль, люди іноді схильні 
спрощувати свої підписи та використовувати практичну версію свого підпису. 
Однак є значна кількість людей, які також вважають за краще використовувати 
якісь знаки або прості малюнки, які називаються «стилістичним підписом» або 
«ініціалами». Стаття присвячена дослідженню, щоб визначити, чи можуть люди 
передавати деякі специфічні характеристики свого почерку й/або своїх підписів 
всім ознаками підписів. 

Ключові слова: експертиза документів, почеркознавча експертиза, підпис, 
ініціал, парафічний. 

 
The signing on multiple pages or documents consecutively, individuals sometimes 

tend to simplify their signatures and use a practical version of their signature. However, 
there are substantial number of people who also prefer to use some marks or simple 
draws instead which named “stylistic signature” or “initials”. The article deals with the 
study to determine whether individuals can transfer some specific characteristics of 
their handwriting and/or their signatures all feature of signatures. 

Key words: document examination, handwriting examination, signature, initial, 
paraffe. 
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Подписывая несколько страниц или документов подряд, люди иногда 
склонны упрощать свои подписи и использовать практическую версию своей 
подписи. Однако есть значительное количество людей, которые также 
предпочитают использовать какие-то знаки или простые рисунки, которые 
называются «стилистическая подпись» или «инициалы». Статья посвящена 
исследованию, чтобы определить, могут ли люди передавать некоторые 
специфические характеристики своего почерка и/или своих подписей всем 
признакам подписей. 

Ключевые слова: экспертиза документов, почерковедческая экспертиза, 
подпись, инициал, парафический. 

 
Background 

The usage of signature is the most common way to contract or confirm 
some text all over the world. Signatures usually consist of characters in name 
and surname of a person. For this reason, the signature reflects the personal 
writing characteristics and habits. 

In some cases, the signature are consisted of only loops, simple figures 
and/or lines, but not the characters extracted from the name or surname of the 
signer [1, pp. 403-404]. 

During the signing on multiple pages or documents consecutively, 
individuals sometimes tend to simplify their signatures and use a practical 
version of their signature. Some of them prefer to write initial letters of their 
name and surnames as pratical version of their signature. However there are 
substantial number of people who also prefer to use some marks or simple 
draws instead which named “stylistic signature” [2, pp. 204]. Such signatures 
are called "initials" in some countries [3, pp. 19]. Whereas in some other 
countries such as Turkey, it is called "abbreviated signature" or "paraffe" 
which is originated from French language. 

According to Turkish Surname Law Number 2525, Art. 2, "in utterance, 
correspondence, signature, the self name is used in front, surname at the end". 
Although this law indicates that the signature must be performed by 
handwritten characters of the signers name and surname, the issue of how the 
signature should be made differs in terms of legislation and practice. Since this 
law cannot be used effectively, it is seen that the signatures are mostly in the 
form of symbols in practice [4, pp. 1]. 

The Supreme Court of Turkey specifies that there is no special form of the 
hand-signed signature; if the signature is signed as writing the name and 
surname, it takes into account whether the person has made it a habit to sign in 
that way [5, pp. 321-350]. 

There is no direct definition of "initials", "abbreviated signature" or 
"paraffe" in any law in Turkish legislations, there is also no information about 
whether these forms can be used as signatures instead, but it is commonly used 
in practice. Additionally it is mentioned at some supreme court decisions.  

Article 207 of the Turkish Code of Civil Procedure states that if any change 
is made on a debenture, it must be approved. It is clearly stated in many of the 
Court of Cassation's jurisprudence that this approval will be carried out by 
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“paraffe” and if there is an objection to the paraffe, these simple forms of 
signature (paraffe) should be examined. 

The aim of this study is to determine whether individuals can transfer some 
specific characteristics of their handwriting and/or their signatures to their paraffe. 

Material and Method 
In this study, a form was prepared to obtain the demographical data of 

applicants in which has also suitable spaces for signatures and paraffes of 
persons to be taken. Participants were instructed to sign their signature and if 
they have paraffe signatures, also to sign it. A total of 120 persons were 
applied from different ages, educational levels and professions. Signatures and 
paraffes were examined and compared by three different document examiners 
unaware of each other. If their decisions were compatible with each other, the 
result was accepted. If there was a difference between them, they discussed 
and tried to reach a common result to avoid interobserver error. 

Data is encoded according to the “Tab. 1”: 
 

Table 1: 
Coding Table of Comparing the Signature and Paraffes 

 
Comparing The Signature And Paraffes (First Stage)

Structure A.1 

A.1.1. Initials of Name
A.1.2. Initials of Name and 

Surname
A.1.3. First figure of the signature
A.1.4. Characteristics from 

signature
A.1.5. Irrelevant characters from 

signature

Proportion of 
Paraffes to Signature A.2 

A.2.1. Almost equal
A.2.2. Bigger
A.2.3. Smaller

Differences of 
Elevation A.3 A.3.1. Almost equal

A.3.2 Different

Differences of 
Speed A.4 

A.4.1. Almost equal
A.4.2. Slower
A.4.3. Faster

Differences of 
Pressure A.5 

A.5.1. Almost equal
A.5.2. Lower
A.5.3. Higher

Diacritics A.6 A.6.1. Exist
A.6.2. Absent

The Effect Of Age, Proffesion And Education To Paraffes (Second Stage)
Age B.1.
Profession B.2.
Education Degree B.3.
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Discussion and Results 
It has been determined that 75 out of 120 people have a habit of using 

paraffes. These 75 samples were evaluated. 
It has been determined that 99 out of 120 people have a bachelor degree 

and master of science/doctorate degree. A total of 69 0f 99 (69.7 %) used 
paraffes. This rate falls to 31.6 % (6 out of 19) for high school and secondary 
school graduates. 

“Tab.2” shows the evaluation results: 
 

Table 2: 
Quantitative Values of Paraffes 

 

Comparing Features of Paraffes and Signature Co
unt

Percenta
ge

Structure 
 

Initials of Name 12 16 %
Initials of Name and 

Surname 19 25 %
First figure of the 

signature 32 42,60 %
Characteristics from 

Signature 23 30,60 %
Irrelevant characters 

from Signature 24 32 %

Proportion of 
Paraffe to Signature 

Almost equal 51 68 %
Bigger 3 4 %
Smaller 21 28 %

Differences or 
Similarities of 
Elevation 

Almost equal 55 73 %

Different 20 26,60 %

Differences or 
Similarities of Speed 

Almost equal 56 74,60 %
Slower 10 13,30 %
Faster 9 12 %

Differences or 
Similarities of 
Pressure 

Almost equal 56 74,60 %
Lower 9 12 %
Higher 10 13,30 %

Diacritics Exist 20 26,60 %
Absent 55 73,30 %

 
This study showed that first figures of the signatures and paraffes are 

almost equal in the nearly half of the samples (Fig.1). In 1/3 of the paraffes, it 
was possible to determine the characteristics from the original signature. For 
this reason questioned document examiners may give importance and can take 
paraffes as comparison additionally. This determination is highly compatible 
with the Levinston's suggestions. According to Levinson, the initials (paraffes) 
largely reflect the characters of the signature itself and it should be treated just 
as a signature [6, pp. 45-46]. 



21 

When we analyze the paraffes in the aspect of proportion (68 %), 
elevation (74 %), speed (74 %) and pressure (74 %), these features seem 
mostly almost equal. However, according to Huber and Headrick: although 
initials (paraffes) may display more fluency than original signature, they may 
also display a great deal of variation from one execution to the next.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Paraffes and signatures of three different participants (paraffe: top, 
signature: bottom) 

 
If the questioned signature is an initial (paraffe), the handwriting examiner 

should be more careful, because the simulation of the initials are much easier 
due to their brevity [7, pp. 143-145]. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ИСПАНСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ 

 
Розглядається основна діяльність Головного комісара наукової поліції як 

штаб-квартири судової експертизи в національній поліції Іспанії. Наголошується, 
що ця установа працює над тим, щоб вся територіальна організація, яка перебуває 
під його командуванням, застосовувала наукові або поліцейські принципи на 
роботі, а система якості реалізовувалася з трьома основними принципами: 
відтворюваність, відстеження і контроль. 

Ключові слова: акредитація, система якості, Прюмське рішення, ENFSI, EFSA 
2020, стандарт ISO 17025, стандарт ISO 17020, стандарт ISO 21043. 

 
The article deals with the main activity of The General Commissary of Scientific 

Police, as the headquarters of forensic activity in the Spanish national police. It is also 
noted this institution is working to ensure that the territorial organization under its 
command goes along the application of scientific or police principles at work and a 
quality system is implemented with three basic pillars: reproducibility, traceability and 
control. 

Key words: Accreditation, Quality System, Prüm Decision, ENFSI, EFSA 2020, 
ISO 17025 Standard, ISO 17020 Standard, ISO 21043 Standard 

 
Рассматривается основная деятельность Главного комиссара научной 

полиции как штаб-квартиры судебной экспертизы в национальной полиции 
Испании. Отмечается, что это учреждение работает над тем, чтобы вся 
территориальная организация, находящаяся под его командованием, применяла 
научные или полицейские принципы на работе, а система качества 
реализовывалась с тремя основными принципами: воспроизводимость, 
отслеживаемость и контроль. 

Ключевые слова: аккредитация, система качества, Прюмское решение, 
ENFSI, EFSA 2020, стандарт ISO 17025, стандарт ISO 17020, стандарт ISO 21043. 
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The General Commissary of Scientific Police, as the headquarters of 
forensic activity in the Spanish national police, has been working to ensure that 
the whole territorial organization under its command goes beyond the 
application of scientific or police principles at work and a quality system is 
implemented with three basic pillars: reproducibility, traceability and control. 

Today, apart from the labs of General Commissary, there are 5 DNA 
laboratories, 1 drug laboratory, 52 regional brigades of Forensic Police. 126 
local brigades of Forensic Police, 70 town district police stations, and 66 
border posts [Fig.1]. The number of experts in Forensic Police is more than 
2000 in whole country and the highlighted numbers for 2019 work were: 

– almost 90.000 SCI communicated of which almost 8500 were rejected 
– more than 125000 identified people by fingerprints form and almost 

14000 by latent fingerprints. Total cases clarified by fingerprints was more 
than 9000 

– more than 28000 reports on DNA of which more than 3600 were cases 
clarified and of which 35 were used to identify dead bodies. 

 

 
 

Fig. 1. Location of Regional Forensic Police Laboratories and Brigades 
 
The job structure is like an inverted pyramid [Fig.2], where the experts at 

local departments do the initial work at the crime scene: recognition, 
recording, recovering, transport and storage of materials, and the more 
technical job is done at territorial and/or central laboratories. 
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Fig. 2. Specialties at the territorial level 
 
The background way to become an accredited institution started in 2005 

with the Prüm Decision [1] where Spain signed, with other 6 countries, a 
protocol to exchange forensic results of analysis regarding genetic profiles and 
lofoscopic identifications (among other matters). This was the first milestone 
that focused the ISO 17025 standard as the root of confidence between 
countries and police departments. 

Two years later, in 2007, was published the Spanish Organic Law 
10/2007 [2] regulatory of the police database on identifiers obtained from 
DNA. In this law it was expressed that all the labs that do DNA identifications 
must be accredited. This trend is found at the Council Framework Decision 
2009/905/JHA on Accreditation of forensic service providers carrying out 
laboratory activities [3]. This European decision was the extension of the Prüm 
Treaty to all the European countries and established the obligation to have the 
accreditation for DNA studies before November 2013, and for Lofoscopy 
studies before November 2015. 

Also the ENFSI Policy on Accreditation document from the board [4], 30 
May 2019, says that it wishes to promote consistent and reliable scientific 
evidence through the whole forensic process from the scene of crime to court. 
For this reason they ask to their members have achieved or should be taking 
steps towards ISO/IEC 17025 compliant accreditation for their laboratory 
testing activities. So this is another milestone that forces to be accredited. 
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Nowadays the accreditation of scientific police activities is one of the objectives 
of interest that the European EFSA 2020 project has in its approach. Thus, the 
document ENFOPOL 413 [5] of the EU Council conclusions on the vision for 
European forensic science 2020, that promotes the creation of a “European Forensic 
Science Area”, sets as first point of its Vision of European Forensic Science 2020 
the accreditation of forensic science institutes and laboratories. 

Before a Quality Control System we used to: validate methods before apply 
them; review the results by a second expert (two signatures, and a head of department 
check), or even by a team of experts; have a “Rule of Procedures Manual”; 
participate in PT/CE; use positive and negative controls in each expertise, etc. The 
results were police and scientifically safe. But it was a poorly structured or systematic 
way of applying controls, the training was person-to-person without a written 
procedure or specific phases, and the quality control was carried out on the final 
product (review of the result / report). It was not a global quality control system. 

Therefore, the decision was made to design a quality system in accordance 
with ISO 17025 [6], implement it and obtain its accreditation on each of the 
major forensic specialties. The standards tell us what you need to control but 
not how, so the Quality System must conform to the standards and tells us 
HOW things are done. It was made starting with a quality politics document 
and was based on a Quality Manual that develops the main requisites of the 
standard. The General and Specifics SOPs define how the job must be done 
and how all the aspects are controlled. Finally the quality system considers 
forms and pre-established records to use [Fig. 3]. 

 
 

Fig. 3. Quality System at Forensic General Commissary, Spanish National Police 
 
To achieve the accreditation was a long and hard process that started in 

2010 in the central laboratory with the accreditation on the ISO 17025 standard 
for the analysis of drugs from big seizures and genetic profiles identification. 
Subsequently, the accreditation was extended to the 5 territorial DNA 
laboratories. Today, more than 30 peripheral laboratories of the national police 
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are accredited in fingerprint identification and other criminalistic specialties 
such as: fingerprint development, ballistics, manuscripts, signatures, document 
falsification, facial recognition and footwear prints. Our near future will have 
the accreditation of gunshot residues analyses also by ISO 17025:2017 and 
scene-of-crime investigations based on the ISO 17020:2012 [7]. Acoustic and 
IT expertise will be accredited in the next season. 

Finally, it should be noted that within the framework of the commitment acquired 
by the Spanish national police with the implementation of modern protocols to 
achieve the European Forensic Science Area, we are working with the ISO 272 
Technical Committee in the development of a new standard, ISO 21043 Forensic 
Sciences [8], which meets another of the vision's objectives: application of minimum 
quality standards for scene-of-crime investigations and evidence management from 
crime scene to court room. This ISO will have 5 parts [Fig. 4] and nowadays it´s 
been concluding the virtual plenaries about parts 3, 4 and 5. It´s expected to publish it 
in the end of 2021 or early 2022. 

 
 

Fig. 4. 21043 work program 
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BATVOX І VOICE 

 
EVALUATION AND COMPARISON OF THE ACCURACY OF TWO 

FORENSIC AUTOMATIC SPEAKER RECOGNITION (FASR) 
SYSTEMS: BATVOX AND VOICE 

 
ОЦЕНКА И СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДВУХ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ГОВОРЯЩЕГО 
(FASR): BATVOX И VOICE 

 
Сьогодні ідентифікації мовця за допомогою голосу в криміналістиці, судовій 

експертизі та інших програмах (технологія голосового банкінгу, голосові служби 
кол-центрів, голосовий пошук, системи контролю доступу тощо) приділяється 
значна увага. У багатьох випадках це пояснюється все більшим використанням 
пристроїв звукозапису, і зокрема, широким використанням мобільних технологій 
у злочинній діяльності та їхніх записів, а відповідно, використанням найновіших 
сучасних технологій у боротьбі з організованою злочинністю та міжнародним 
тероризмом. Широке використання новітніх технологій запису та передачі голосу 
створює низку проблем, особливо у криміналістиці. Зазвичай, автоматичні 
методи розпізнавання мовця добре працюють лише в контрольованих умовах, за 
достатньо доброї якості та відносно довгої тривалості мовних сигналів. 

Ключові слова: криміналістика, експертиза, автоматичний метод, голосова 
ідентифікація, мобільний зв’язок, інструментальний метод, голосова база, якість 
мовного сигналу. 

 
At present speaker identification by voice in forensics, criminalistics and other 

applications (voice banking technology, voice services call centres, voice search, access 
control systems, etc.) receive a great deal of attention and huge financial resources. In 
many cases, this is due to the increasing use of sound recording devices, and in 
particular, the widespread use of mobile technologies in criminal activities and their 
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recordings, and accordingly, the use of various latest trending technologies in the fight 
against organised crime and international terrorism. Certainly, the widespread use of 
latest voice recording and transmission technologies poses a number of problems, 
especially in forensics. Generally, automatic speaker recognition methods work well 
only under controlled conditions, sufficiently good quality and relatively long duration 
of speech signals. 

Key words: forensics, expertise, automatic method, voice identification, mobile 
communication, instrumental method, voice base, speech signal quality. 

 
Сегодня идентификации говорящего с помощью голоса в криминалистике, 

судебной экспертизе и других программах (технология голосового банкинга, 
голосовые службы колл-центров, голосовой поиск, системы контроля доступа и т. д.) 
уделяется значительное внимание. Во многих случаях это объясняется все большим 
использованием устройств звукозаписи, и в частности, широким использованием 
мобильных технологий в преступной деятельности и их записей, а соответственно, 
использованием новейших современных технологий в борьбе с организованной 
преступностью и международным терроризмом. Широкое использование новейших 
технологий записи и передачи голоса создает ряд проблем, особенно в 
криминалистике. Обычно, автоматические методы распознавания говорящего хорошо 
работают только в контролируемых условиях, при достаточно хорошем качестве и 
относительно долгой продолжительности речевых сигналов. 

Ключевые слова: криминалистика, экспертиза, автоматический метод, 
голосовая идентификация, мобильная связь, инструментальный метод, голосовая 
база, качество речевого сигнала. 

 
Currently there are several automatic speaker recognition systems in the world 

that are designed with forensic use in mind (both for forensic science and criminal 
investigation) [1]. It should be emphasized that in forensics, the automatic method of 
personal identification is used in conjunction with traditional methods of personal 
identification by voice as one of the instrumental methods or as an integral part of a 
combined method [2]. However, traditional auditory-instrumental methods are very 
labour-intensive and require a lot of manual processing of audio recordings. 
Therefore, the wider application of automatic systems in expert practice would 
significantly simplify the data processing and make forensic analysis more efficient 
with shorter investigation time. 

The main problem in application of automatic speaker recognition systems 
in forensic science is the accuracy and reliability of the results of such systems. 
Therefore, the effective use of automatic voice recognition systems in 
conjunction with traditional instrumental methods requires an assessment of 
their accuracy under a variety of operating conditions [3]. In general, the 
accuracy of speaker identification methods depends on many factors: including 
the duration and quality of the audio recordings, physical and emotional states 
of the person, quality and quantity of training data etc. It is very difficult to 
assess the influence of all the factors encountered in forensics. Therefore, the 
performance of such systems can best be assessed using data from audio 
recordings submitted for phonoscopic examination. 

The article presents the results of two automatic voice identification 
systems – BATVOX and VOICE – accuracy research, using the same voice 
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base (training) for both systems training and the same voice data for these 
systems accuracy testing and evaluating [4]. This article also reviews the 
criteria for assessing the performance of automatic voice recognition systems 
and presents the results of a study of the performance of such systems using 
Bayesian metrics. 
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ВПЛИВ COVID-19 НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ 
УСТАНОВ 

 
IMPACT OF COVID-19 ON ACTIVITY OF FORENSIC INSTITUTES 

 
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНО-

ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Розглядаються основні завдання судових установ під час COVID-19. 
Пандемічна ситуація збільшила кількість справ, пов’язаних з комп’ютерними 
злочинами, насамперед, так званими кіберзлочинами. Це, в свою чергу, 
призводить до значного збільшення кількості справ в ІТ-відділах. Інші групи 
судових експертів, роботи яких безпосередньо торкнувся COVID-19 – це судові 
патологоанатоми, які змінили режими діяльності. Також підкреслюється, що 
пандемія COVID-19 також вплинула на організацію роботи судових інститутів. 

Ключові слова: COVID-19, діяльність інститутів судової експертизи, судовий 
експерт. 
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The article deals with the main challenges for forensic institutions during the 
COVID-19. The pandemic situation has increased the number of cases associated with 
computer-oriented crimes called cybercrimes. It causes significant increase in the 
number of cases in forensic IT departments. Other groups of forensic experts directly 
impacted by COVID-19 are forensic pathologists that who have changed modes of 
operation. It is also underlined that the COVID-19 pandemic has also influenced the 
organization of work in forensic institutes. 

Key words: COVID-19, forensic institutes activity, forensic expert. 
 
Рассматриваются основные задачи судебных учреждений во время COVID-19. 

Пандемическая ситуация увеличила количество дел, связанных с компьютерными 
преступлениями, прежде всего, так называемыми киберпреступлениями. Это, в 
свою очередь, приводит к значительному увеличению количества дел в ИТ-
отделах. Другие группы судебных экспертов, работы которых непосредственно 
коснулся COVID-19 – это судебные патологоанатомы, которые изменили режимы 
деятельности. Также подчеркивается, что пандемия COVID-19 также повлияла на 
организацию работы судебных институтов. 

Ключевые слова: COVID-19, деятельность институтов судебной экспертизы, 
судебный эксперт. 

 
COVID-19, an illness caused by a novel virus called severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), has evolved in a couple of 
months from an isolated disease in a region of China to a global pandemic that 
has brought countries to a standstill and dragged the global economy into a 
recession. The governments have made many efforts to reduce its impact on an 
unprecedented scale. Among others, in order to stop the spread of the 
coronavirus, state borders have been closed, limitations in transportation and 
opening hours of shops have been introduced. In many regions bars, pubs, 
clubs and restaurants have been closed. These actions have also impacted the 
activity of smugglers and organized crime groups causing significant decrease 
in their incomes.  

For example, cocaine is trafficked to Europe from the producer countries of 
South America by both air and sea. Limitation in international flights has 
caused that trafficking by air passengers has decreased dramatically. Heroin 
trafficking seems to be continuing on many of the known routes, but the 
availability of heroin has decreased in some areas and this varies depending on 
national confinement rules and restrictions on movement, with higher prices 
also reported in some places. The analysis of the situation in the European 
Union and Neighboring Countries, including Ukraine, suggest an overall 
decline in drug use, or some forms of drug use, during the first months of the 
pandemic [1-3]. 

The availability of drugs and their use have been impacted by closure of pubs 
and clubs or limitation of their opening hours. The activity of drug dealers has also 
been limited by restriction in movement and more police checks. On the other 
hand, increased activity of online shops selling drugs has been observed.  

The COVID-19 outbreak have caused many changes in activities of people. 
More and more products are sold/buy online, people use debit/credit cards more 
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widely, they work and meet remotely and not physically. They travel less, and 
spend more time in their homes. There has been an extensive shift among 
consumers from brick and mortar shops to internet retailers. The transition from 
paper banknotes and metal coins to digital payments is also a trend that has 
increased significantly in recent months. There are many new customers of online 
shops, which are not aware of threads associated with fake products.  

The changes in the types of criminal cases and people’s behavior have 
influenced also on the action of forensic institutes. An increase in the number 
of cases associated with computer-oriented crimes called cybercrimes has been 
observed, including email and internet fraud, identity fraud (where personal 
information is stolen and used), theft of financial or card payment data or theft 
and sale of corporate data. It causes significant increase in the number of cases 
in forensic IT departments.  

Many researchers reported an increase in criminal offences of domestic 
abuse, such as harassments, assaults, criminal damages, rapes or even murders 
during COVID-19 [4-6]. It is known that being assaulted, sexually abused, 
threatened or harassed by a partner or family member is a crime just as it 
would be if committed by a stranger. Staying for a long time at home impacts 
on these types of crime. Another consequence may be depression, which may 
lead to suicide attempts. Social distancing and reduction of face-to-face 
meetings may disturb relations among people. All these issues have caused 
that an increased amount of work for forensic psychologists, which is modern 
in some aspects. 

On the other hand, some positive trends have also been observed. Extensive 
limitations in transportation in the first weeks of coronavirus outbreak has caused 
that the number of traffic accidents and in consequence road crash fatalities and 
disabilities has decreased. Moreover, a number of drunk and drugged drivers also 
decreased when restrictions in movement had been introduced. It has influenced 
the number of cases in forensic toxicology laboratories. 

Another groups of forensic experts directly impacted by COVID-19 are 
forensic pathologists. Guidelines to forensic pathology practice for death cases 
related to COVID-19 have been published and then modified during the year. 
Medical examiners and forensic pathologists have been impacted by COVID-
19 and the issues of personal safety and emotional labour on frontline 
workers [7]. Forensic institutes, in which the analyses of biological materials 
are performed, have to modify and fit their procedures to new risks. 

The COVID-19 pandemic has also influenced the organization of work in 
forensic institutes. As in other organizations, more and more employees have 
started to work remotely, in their home offices. But the home working is 
limited to several fields of activities; expert may read the case files, analyze or 
interpret the data and write the expert opinions, but experiments have to be 
done in the laboratory. There are also some types of crimes, e.g. containing 
classified information, which cannot be analyzed outside forensic institutes. 
The need to dedicate a room only for home office is also a limitation to some 
workers. And there is a problem of data protection; it is usually not possible to 
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provide such security level as in forensic institutes. But in some areas and for 
some experts, home office turned out to be much more effective. 

Fighting the spread of the coronavirus and reducing its impact on human 
life have required modern and non-standard tools and approaches. Similarities 
between the current COVID-19 crisis and the apparent forensic science crisis 
have even been drawn [8]. The authors investigated if shared approaches of the 
problem and solutions could emerge. Some relevant aspects of the medical 
system as it reacted to the pandemic crisis and the situation in forensic science 
were presented. It was concluded that forensic science’s best assurance to 
address current and future challenges, particularly in an increasingly digital 
environment, remains a sound scientific approach, including critical thinking 
and inter-disciplinary collaborations. 

It is clear that the world will not be the same after COVID-19. It seems that 
forensic institutes will change too. We have to use this experience to improve 
our procedures and the way of action in order to fit to “the new normal”. 
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ЩЕ РАЗ ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ 

УМИСНИХ ВБИВСТВ «БЕЗ ТРУПА» 
 

TO THE QUESTION ABOUT PROBLEMS INVESTIGATION OF 
INTENTIONAL KILLING «WITHOUT CORPSE» 

 
ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ РАССЛЕДОВАНИЯ 

УМЫШЛЕННЫХ УБИЙСТВ «БЕЗ ТРУПА» 
 

Розглянуто проблемні питання розслідування умисних вбивств «без трупа». 
Наголошено на необхідності подальшого дослідження та удосконалення 
криміналістичної методики для найбільш ефективного розслідування таких 
злочинів. 

Ключові слова: умисні вбивства «без трупа», проблеми розслідування, 
криміналістична методика. 

 
This article deals with the problematic issues of investigation of intentional murders 

"without a corpse". The need for further research and improvement of criminalistik 
methods for the most effective investigation such crimes. 

Key words: intentional murders "without a corpse", problems of investigation, 
criminalistik methods. 

 
Рассмотрены проблемные вопросы расследования умышленных убийств «без 

трупа». Указано на необходимость дальнейшего исследования и 
усовершенствования криминалистической методики для наиболее эффективного 
расследования таких преступлений.  

Ключевые слова: умышленные убийства «без трупа», проблемы 
расследования, криминалистическая методика. 
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Для службы этой требуется гораздо более  
познаний, нежели ему могут дать законы и их  

комментаторские и научно обработанные издания  
Ганс Гросс  

 
Современный уровень развития научно-технического прогресса, появление 

новых, ранее неизвестных технологий и устройств, не только созидающих, но 
и перерабатывающих, материально-техническое обеспечение преступности и 
ее коррупционные связи предоставляют широкие возможности для сокрытия 
следов преступления, в том числе трупов потерпевших.  

Все это указывает на актуальность изучения и разработки 
эффективных методик расследования умышленных убийств, при которых 
труп потерпевших на момент получения информации о преступлении не 
обнаружен. В следственной практике такие преступления называют 
убийствами «без трупа». 

Невозможность проведения осмотра и судебно-медицинского 
исследования трупа обусловливает трудности, с которыми следователь не 
встречается при расследовании других дел об убийствах. Сам факт 
смерти исчезнувшего в этой ситуации не может рассматриваться как 
достоверно установленный. Тем более отсутствуют достаточно 
определенные данные о роде смерти, месте, времени, способе 
преступления и иных существенных обстоятельствах дела. На первом 
этапе расследования следователь, как правило, не располагает данными о 
месте совершения преступления и об очевидцах [1, с. 337, 339]. 

К сожалению, приходится констатировать, что в современной 
криминалистической литературе данные проблемы не нашли своего 
надлежащего разрешения. Имеются лишь отдельные публикации, как 
правило, одних и тех же авторов, не раскрывающие глубоко и в деталях 
проблемные вопросы методики расследования данного вида 
умышленных убийств. 

Так, среди работ данной проблематики одной из немногих, в которой 
достаточно подробно рассмотрены указанные вопросы, можно назвать, 
пожалуй, лишь «Руководство по расследованию убийств» 
С. И. Гусева (1977), где этому посвящена Глава 8 («Расследование 
убийств по делам, возбужденным в связи с исчезновением 
потерпевшего»). Некоторые вопросы расследования данных убийств 
рассматривались в диссертациях, учебных пособиях по методике 
расследования отдельных видов преступлений [2; 3; 4]. В отдельных 
публикациях на эту тему авторы рассматривают (хотя не обходится без 
серьезных замечаний к таким работам!) некоторые отдельные вопросы, 
зачастую, вопросы тактики проведения следственных действий. Хотя 
необходимо говорить о стратегии расследования этих убийств [5; 6; 7]. 

Однако, данная проблема изучения данного вида убийств и 
усовершенствования криминалистической методики далека от 
завершения. Большинство из указанных работ было написано много лет 
назад. Сейчас существенно изменились как возможности преступников, 
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так и правоохранительных органов, в том числе по использованию 
современных достижений судебной экспертизы. 

В этой работе мы не будем останавливаться на тактических вопросах 
осмотра места происшествия (места жительства потерпевшего), допроса, 
обыска, назначения экспертиз. Эти вопросы достаточно полно освещены 
в криминалистической литературе. Остановимся на стратегических 
вопросах методики расследования, которые, на наш взгляд, состоят в 
следующем. 

Наибольшую трудность в расследовании указанной категории 
преступлений представляет доказывание того, что было совершено 
именно умышленное убийство и труп был тщательно спрятан или 
уничтожен, поэтому найти его не удастся.  

Правильно отмечается, что основным методом расследования убийств 
«без трупа» является построение разветвленной системы версий, 
предусматривающей все возможные в данных условиях причины 
исчезновения человека [1, с. 337]. Далее таким же образом следует 
выдвигать версии о возможном местонахождении потерпевшего или его 
трупа, о времени, месте, способе и мотивах убийства, мерах по его 
сокрытию, виновных и причастных к этому лицах, которые могли оказать 
помощь в сокрытии следов убийства и трупа, не подозревая об этом. 

Поиск следов убийства и сокрытия преступления должен 
производиться тщательно, с использованием современного арсенала 
технико-криминалистических средств. Какая-либо спешка или 
поверхностность в поиске – недопустимы. Так же чреваты своими 
негативными последствиями для расследования убийства и установления 
преступника и поспешные или неправильные выводы относительно 
обнаруженных следов и вещей. 

Необходимо иметь в виду, что именно эти самые разнообразные 
следы и сделанные на их основе выводы следователя, и ничто другое, в 
дальнейшем могут стать явиться единственным доказательственным 
материалом. Именно на основании разнообразия собранных следов будут 
делаться соответствующие выводы о подтверждении либо опровержении 
той или иной версии. 

Поскольку на начальном этапе расследования этого вида, как и других 
умышленных убийств, важное значение имеет осмотр места 
происшествия, следует предостеречь следователей от увлечения поиском 
и изъятием всех следов преступления, которые могут здесь находиться. 

Кроме того, что это влечет за собой чрезмерные затраты времени и 
процессуальных средств, такой широкий охват поиска и 
«расфокусировка» внимания может привести к тому, что самые важные 
следы, предметы, вещи, а также вытекающие из их наличия/отсутствия 
обстоятельства могут быть упущены следователем из виду, или им не 
будет уделено должного внимания. Вследствие этого будут сделаны 
неверные выводы, которые могут повлечь ошибки в организации и 
определении правильного направления расследования, выборе 
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необходимой последовательности в проведении следственных и 
розыскных мероприятий и т. д. 

Существует целый ряд признаков (более 15), которые дают 
обоснованное основание полагать, что исчезнувшее лицо стало жертвой 
преступления. Например: 

1. Отсутствие данных о намерении человека уехать и причин для 
сокрытия от близких своего отъезда, ухода из дому на длительное время, 
смены жилища. 

2. Отсутствие заболевания, которое может обусловить 
скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирования во времени и 
пространстве. 

3. Наличие по месту жительства или работы пропавшего личных 
документов, вещей (одежды) и денежных средств, без которых он не 
может обойтись в случае длительного отсутствия, наличие у пропавшего 
денежных средств и других ценностей, которые могли привлечь 
внимание преступников.  

4. Наличие длительных или острых конфликтов в семье. 
5. Безвестное отсутствие малолетнего (до 14 лет) или 

несовершеннолетнего (до 18 лет) лица. 
6. Наличие преступных связей, угроз в адрес исчезнувшего лица, 

противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто 
контактировал с ним перед исчезновением.  

7. Наличие в жилище, салоне автомашины, рабочем помещении или 
ином месте следов, свидетельствующих о возможном совершении 
преступления. 

8. Наличие объяснений опрошенных лиц, указывающих на возможное 
совершение преступления. 

9. Несообщение об исчезновении человека в правоохранительные 
органы лицами, которые в силу родственных или иных отношений 
должны были это сделать, беспричинно запоздалое или несвоевременное 
заявление.  

Данный перечень не является исчерпывающим и может дополняться 
иными факторами, исходя из практической деятельности или с учетом 
местных условий [4, с. 5-6]. 

Нам представляется правильным руководствоваться следующим 
принципом «Не нужно много. Достаточно главного». Это означает, что при 
обнаружении хотя бы одного из указанных признаков следует искать 
подтверждение тому, что могло быть убийство. При обнаружении следов, 
предметов, вещей, свидетельских показаний, подтверждающих эту версию, 
следует принимать все меры к их надлежащему осмотру, описанию, 
фиксации и изъятию, своевременному и правильной последовательности 
назначению судебных экспертиз, исключающей уничтожение возможных 
следов преступления при проведении экспертных исследований. 

Необходим постоянный анализ в ходе поиска – что именно и где 
обнаружено, как связаны эти следы, вещи, предметы между собой, о чем 
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это может говорить? Может ли это иметь отношение к исчезновению 
человека, пролить свет на его обстоятельства? Иначе возможен вариант, 
когда можно не заметить и пропустить очевидную связь обнаруженного, 
не увидеть, на что она указывает, вовремя не заняться более глубокой 
проверкой одной из версий. Это не даст возможность выдвинуть все 
вытекающие из этих версий следствия, и тщательно проверить версию до 
конца. Поспешный переход к другой версии, увлечение следующей 
отдаляет раскрытие преступления и установление преступника. 

Исходя из основного положения криминалистики, что «каждое 
движение оставляет след», толчком к раскрытию и расследованию 
убийства «без трупа» (данного вида убийств) является установление 
места совершения преступником действий, приведших к смерти 
потерпевшего. Именно там следует принять все меры к тщательному 
поиску всех следов и вещественных доказательств, которые могли бы 
пролить свет на событие преступления – кем, каким способом, каким 
орудием/орудиями, с какой целью совершено убийство, каким образом 
труп был сокрыт от обнаружения. 

Начальной точкой, «отправным пунктом» в расследовании убийств 
«без трупа» чаще всего является осмотр основного места проживания и 
рабочего места потерпевшего. Важность этого следственного 
(розыскного) действия в том, что в ходе его проведения можно с большой 
долей достоверности предположить не исчезновение (внезапный, без 
предупреждения и видимой причины уход или отъезд из дома), а 
насильственные действия, или убийство. В таком случае при тщательном 
поиске можно обнаружить и изъять следы этого преступления, вещи, 
предметы, документы, которые могут помочь установить все 
обстоятельства совершения преступления и местонахождения трупа 
потерпевшего. 

При осмотре применим следующий подход: тщательно осматривать и 
изымать все, что в дальнейшем может быть исследовано и использовано для 
установления места нахождения трупа потерпевшего и доказывания 
умышленного убийства. Зачастую по таким делам доказательства бывают 
косвенные, из которых необходимо сплести крепкую цепь, чтобы довести 
расследование до логического завершения и представить преступника суду. 

В заключение отметим, что необходимо вернуть надлежащий 
«интерес» ученых и практиков к исследованию данной категории 
умышленных убийств.  

С учетом современных условий и возможностей необходимо 
пересмотреть и усовершенствовать методику их расследования, изучить 
современные возможности судебных экспертиз, направления применения 
специальных знаний. По результатам проведенных исследований 
составить конкретные практические рекомендации для следователей, 
сотрудников оперативных подразделений по эффективному 
реагированию на факты заявлений об исчезновении граждан, с целью 
своевременного начала расследования, правильного проведения 
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начального этапа расследования, для быстрого и эффективного 
расследования, установления всех обстоятельств совершения 
преступления. 
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Зазначається, що при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності, 

значна частина з них може бути дослідженою і доказаною лише з використанням 
спеціальних знань. Наголошується, що спеціальні знання в кримінально-
процесуальній діяльності застосовуються у двох формах – процесуальній та не 
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процесуальній. Зроблено висновок, що однією з основних і найбільш поширених 
форм використання спеціальних знань у судочинстві є проведення судових 
експертиз. 

Ключові слова: спеціальні знання, експертні дослідження, процесуальна 
форма, непроцесуальна форма. 

 
It is noted that when investigating crimes in the field of economic activity, a 

significant part of them can be investigated and proven only with the use of special 
knowledge. It is noted that special knowledge in criminal procedural activity is used in 
two forms – procedural and non-procedural. It is concluded that one of the main and 
most common forms of using special knowledge in legal proceedings is the conduct of 
forensic examinations. 

Key words: special knowledge, expert research, procedural form, non – procedural form. 
 
Отмечается, что при расследовании преступлений в сфере хозяйственной 

деятельности, значительная часть из них может быть исследована и доказанной 
только с использованием специальных знаний. Отмечается, что специальные 
знания в уголовно-процессуальной деятельности применяются в двух формах – 
процессуальной, и не процессуальной. Сделан вывод, что одной из основных и 
наиболее распространенных форм использования специальных знаний в 
судопроизводстве является проведение судебных экспертиз. 

Ключевые слова: специальные знания, экспертные исследования, 
процессуальная форма, непроцессуальная форма. 

 
Одним із основних завдань кримінального судочинства є повне і 

швидке розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, для 
вирішення якого слідчий повинен вжити всіх передбачених законом 
заходів до встановлення злочинної події, осіб, винних у вчиненні 
правопорушення. Але, досудове розслідування у будь-якому 
кримінальному провадженні вимагає від слідчого глибоких знань і в 
інших галузях науки, техніки, мистецтва та ремесла. Зважаючи на це, 
особливе значення в організаційному і тактичному забезпеченні 
досудового розслідування має використання працівниками слідчих 
підрозділів «спеціальних знань» [1]. 

Вивченню проблеми використання спеціальних знань у 
криміналістиці присвятили свої праці такі вчені, як Р. С. Бєлкін, 
С. Ф. Бичков, А. І. Вінберг, Г. І. Грамович, В. Г. Гончаренко, 
О. О. Ейсман, Г. Г. Зуйков, А. В. Іщенко, Н. С. Карпов, В. Я. Колдін, 
А. В. Іщенко, Н. І. Клименко, В. К. Лисиченко, В. Г. Лукашевич, 
Г. М. Надгорний, М. В. Салтевський, М. Я. Сегай, В. Ю. Шепітько, 
Л. Г. Шапіро та багато ін. Безпосередньо досліджували особливості 
розслідування злочинного ухилення від оподаткування і криміналісти-
науковці, зокрема І. І. Кучеров, І. В. Пальцева, Н. Г. Ципарков, 
Н. В. Матушкіна та інші. 

Варто відзначити, що при розслідуванні злочинів у сфері 
господарської діяльності, значна частина з них може бути дослідженою і 
доказаною лише з використанням спеціальних знань. Окреме значення 
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має використання знань в галузі судової бухгалтерії, завдяки 
використанню яких і вдається доказати обставини, що підлягають 
обов’язковому доказуванню. 

Вчені розрізняють та виділяють форми застосування спеціальних 
знань. Спеціальні знання в кримінально-процесуальній діяльності 
застосовуються у двох формах. Перша форма передбачає використання 
слідчим знань спеціалістів у процесі провадження окремих слідчих 
(розшукових) дій при пошуку і фіксації доказів. Друга форма 
реалізується слідчим в іншому процесуальному значенні – шляхом 
призначення і проведення експертиз при розслідуванні матеріалів 
кримінального провадження [2, с. 219]. 

В. Г. Гончаренко, В. К. Лисиченко, Н. І. Клименко зазначають, що 
«найбільш розповсюдженою є думка, за якою під спеціальними знаннями 
слід розуміти знання, які лежать в основі тих чи інших спеціальностей та 
спеціалізацій». Але, деякі автори розрізняють криміналістичні й 
кримінально-процесуальні спеціальні знання [3, с. 8]. 

Стверджується, що криміналістичні знання являють собою систему 
взаємопов’язаних юридичних і природничо-технічних наукових знань. Саме 
сукупність природничо-технічних наукових знань треба називати 
спеціальними техніко-криміналістичними знаннями в процесуально-
правовому змісті. До спеціальних відносять криміналістичні знання, які 
стосуються виявлення, фіксації, вилучення та дослідження доказів, а також 
знання, які належать до предмета відповідних видів криміналістичних 
експертиз: почеркознавчих, авторознавчих, технічної експертизи документів, 
фототехнічної, портретної, трасологічної тощо [4, с. 8]. 

В. В. Лисенко стверджує, що «спеціальні знання завжди є 
професійними, науковими знаннями, які отримані як результат не лише 
спеціальної підготовки, а й заняття певною роботою, діяльністю 
тощо» [4, с. 19]. 

В. М. Ревака вказує, що «крім вказаних форм, є не регламентовані 
нормами КПК форми, але такі, що за змістом, цілеспрямованістю є 
процесуальними (попередні дослідження; консультаційно-довідкова 
діяльність; документальні перевірки; судово-медичне дослідження 
трупа)»; а до непроцесуальних форм відносять діяльність спеціаліста зі 
сприяння здійсненню оперативно-розшукових заходів [5, с. 17]. 

На думку В. Д. Арсеньєва та В. Т. Заболоцького, спеціальними знаннями 
«...є система відомостей, які отримані в результаті наукової та практичної 
діяльності, а спеціальні пізнання – знання, отримані відповідними особами 
як результат теоретичної та практичної підготовки». На думку 
В. К. Лисиченка та В. В. Циркаля, «...однозначність термінів «спеціальні 
знання» та «спеціальні пізнання» свідчить про різновидність професійних 
знань, якими володіє експерт» [7, с. 17]. 

Під «процесуальними» формами використання спеціальних знань слід 
розуміти спеціальні знання, що прямо передбачені кримінально-
процесуальним законодавством. До основних процесуальних форм 
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використання спеціальних знань можна віднести: безпосереднє 
використання слідчим спеціальних знань під час досудового 
розслідування; проведення судових експертиз; участь спеціаліста при 
проведенні слідчих (розшукових) дій. 

Під терміном «непроцесуальні» форми використання спеціальних 
знань, на думку В. С. Кузьмічова і І. В. Пирога, «треба вважати 
спеціальні знання, що прямо не передбачені законом» [8, с. 28]. 
Г. І. Грамович до непроцесуальних форм використання спеціальних знань 
відносив: технічні та інші обслідування; попереднє дослідження слідів, 
речових доказів; консультації» [9, с. 16-21]. 

Непроцесуальні форми використання спеціальних знань мають важливе 
значення для повного та швидкого розкриття і розслідування кримінальних 
правопорушень. На сьогодні більшість слідчих (63 %) досить ефективно 
застосовують ці форми знань у своїй професійній діяльності. Це дозволяє 
встановити істину у матеріалах кримінального провадження, повно, всебічно 
та об’єктивно досліджувати усі обставини [1, с. 89-91]. 

Отже, однією з основних і найбільш поширених форм використання 
спеціальних знань у судочинстві є проведення судових експертиз, які 
здійснюються у державних і приватних експертних установ відповідними 
висококваліфікованими спеціалістами. Розрізняють такі основні форми 
використання спеціальних знань: процесуальна та непроцесуальна, що 
мають важливе значення для розслідування злочинів. 
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перспективи розвитку і функціонування Євроюсту і Європейської прокуратури як 
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Рассмотрены точки зрения зарубежных ученых на проблемы и перспективы 

создания и развития наднациональных субъектов, осуществляющих 
трансграничное уголовное преследование в странах Европейского союза, 
исследуются нормативно-правовые акты Европейского союза в указанной сфере. 
Показаны перспективы развития и функционирования Евроюста и Европейской 



43 

прокуратуры как самостоятельных, наднациональных субъектов трансграничного 
уголовного преследования. 

Ключевые слова: уголовное дело, следственные действия, наднациональные 
правоохранительные органы, Европол, Евроюст, Европейская прокуратура, 
международное уголовное преследование. 

 
Сучасна кримінально-процесуальна політика низки країн Європейського 

союзу (Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Іспанія) спрямована на вироблення 
правових та організаційних передумов створення наднаціональних суб’єктів, 
які здійснюють кримінальне переслідування учасників транскордонних 
злочинних організацій. Одночасно в теорії кримінального процесу серед 
зарубіжних дослідників ведуться дискусії про створення не тільки 
наднаціональних правоохоронних органів у даній сфері, а й нових суб’єктів 
міжнародного кримінального переслідування. 

Одним з ключових суб’єктів наднаціонального кримінального 
переслідування в даній сфері діяльності є Євроюст. Згідно зі ст. 3 
рішення Ради Європейського союзу від 28.02.2002 «Про створення 
Євроюсту з метою посилення боротьби з серйозними злочинами» [1] 
Євроюст сприяє в переслідуванні членів транскордонних злочинних 
організацій на прохання держави-члена Європейського союзу. Держави, 
що не беруть участі в ЄС, можуть співпрацювати з Євроюстом за 
допомогою прикомандирування уповноважених співробітників 
правоохоронних органів цих країн в контактні центри Євроюсту. 
Співробітництво в даній сфері прискорюють і суттєво полегшують 
встановлення прямих контактів, застосування сучасних і безпечних 
каналів зв’язку, використання інституту прокурорів зв’язку в якості 
необхідної ланки між національними правоохоронними органами. 

Наприклад, правоохоронні органи США та Євроюсту співпрацюють 
на підставі відповідної Угоди від 06.11.2006 [2] У ст. 4-6 цієї Угоди 
зазначено, що Міністерство юстиції США направляє для участі в спільній 
діяльності федеральних прокурорів або прокурорів штатів, а також 
прокурорів зв’язку. Угодою передбачено створення контактних пунктів 
для обміну необхідною інформацією між співробітниками Євроюсту і 
прокурорами зв’язку США або прокурорами, відповідальними за 
здійснення кримінального переслідування. Примітно, що згідно зі ст. 7, 
18 Угоди прокурори США мають право брати участь в спільних з 
Євроюстом нарадах, проводити регулярні консультації (не рідше одного 
разу на рік) з питань забезпечення захисту та безпеки оперативно-слідчої 
інформації у конкретних кримінальних справах. 

В даний час ведеться дискусія про перспективи розвитку Євроюсту, 
зокрема про наділення даної організації функцією контролю за Європолом, а 
значить, і за національними органами поліції, а також про наділення Євроюсту 
повноваженнями Європейської прокуратури. Раніше ця ідея була підтримана 
підкомітетом F Комітету ЄС з громадянських свобод, правосуддя та 
внутрішніх справ. Європейська прокуратура повинна бути організована на базі 
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Євроюсту, який довів свою ефективність в боротьбі з транскордонною 
злочинністю (працює з представниками правоохоронних органів різних 
держав і законодавством різних правових систем) [3]. 

Комітетом ЄС з громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх 
справ розроблено проєкт регламенту, що стосується створення і 
функціонування з 2020-2021 рр. нового суб’єкта наднаціонального 
кримінального переслідування – Європейської прокуратури [4]. 
Європейська прокуратура буде вузькоспеціалізованою установою, 
оскільки її повноваження щодо здійснення кримінального переслідування 
поширюються на одну категорію справ – злочини у бюджетній сфері ЄС 
(шахрайство, вчинене, в тому числі, організованими злочинними 
формуваннями, шахрайство з ПДВ на суму понад 10 млн. євро, корупція). 

Серед європейських учених і правозастосовників існують різні точки 
зору на співвідношення повноважень Євроюсту і Європейської прокуратури. 
Одні вчені вважають, що закономірним етапом розвитку Євроюсту є 
розширення його повноважень у сфері здійснення кримінального 
переслідування на наднаціональному рівні [5, ст. 77]; інші вважають, що для 
реалізації завдань ЄС у сфері вдосконалення кримінального судочинства 
Євроюст та Європейська прокуратура повинні стати взаємодоповнюючими 
організаціями: Євроюст буде виконувати роль координуючого органу, а 
Європейська прокуратура – здійснювати кримінальне переслідування на 
території ЕС [6, 7]. Треті дослідники говорять про необхідність злиття 
функцій і повноважень Євроюсту і Європейської прокуратури, де Євроюст 
стане її структурним підрозділом [8]. 

На нашу думку, створення нового суб’єкта міжнаціонального 
кримінального переслідування замість реформування Євроюсту або 
Європолу пов’язано в першу чергу з добровільною поступкою 
суверенітету і одночасно дотриманням принципу субсидіарності з метою 
захисту прав і свобод громадян ЄС від злочинних посягань учасників 
транскордонних злочинних організацій. Це припущення ґрунтується на 
тому, що наділення органів Європолу або Євроюсту повноваженнями зі 
самостійного здійснення кримінального переслідування членів 
транскордонних злочинних організацій може привести до погіршення 
взаємодії між національними правоохоронними органами країн ЄС. 
Назвемо основні причини такого погіршення. 

По-перше, співпраця національних компетентних органів країн ЄС з 
наднаціональними організаціями ґрунтується на принципі добровільності. У 
зв’язку з цим Євроюст не є незалежною організацією по відношенню до 
національних органів прокуратури, які мають повноваження самостійно 
приймати рішення про здійснення кримінального переслідування, надання 
необхідної інформації Євроюсту і залучати її співробітників для координації 
ходу розслідування між державами-членами ЄС та третіми країнами [9]. 

По-друге, між Євроюстом та національними правоохоронними 
органами встановлено горизонтальне співробітництво, тобто пряме 
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підпорядкування національних правоохоронних органів цій організації 
відсутнє. При такій структурі взаємодії неможливе створення 
наднаціонального суб’єкта кримінального переслідування. Спроба 
внесення змін до чинної структури Євроюсту, на думку зарубіжних 
дослідників, призведе до припинення тісної взаємодії між країнами ЄС. 
Навіть якщо такі зміни відбудуться, то Євроюст зможе тільки ініціювати 
здійснення кримінального переслідування, а керувати даною 
процесуальної діяльністю будуть національні органи прокуратури [10]. 

По-третє, не всі держави-члени уклали договір про співпрацю в 
правоохоронній сфері, зокрема з Євроюстом, що потребує при 
виникненні нової наднаціонального установи (припустимо, при злитті 
Європолу та Євроюсту) укладення та ратифікації нових угод про 
співпрацю в даній сфері. 

Більш того, Євроюст та Європол задіяні в здійсненні кримінального 
переслідування правоохоронними органами не тільки країн ЄС, а й інших 
держав, що може викликати проблеми реалізації такого співробітництва 
із зарубіжними державами. Наприклад, якщо органи поліції, слідства 
зарубіжної держави співпрацюють з Європолом, а прокурорську 
співпрацю з Євроюстом призупинено на невизначений термін, то при 
злитті цих організацій може виникнути проблема взаємодії між 
компетентними органами зарубіжної держави і ЄС в сфері кримінального 
переслідування. 

Установа Європейської прокуратури стане важливим кроком на 
шляху до створення міжнародної правоохоронної організації, що 
здійснює міжнародне кримінальне переслідування учасників 
транскордонних злочинних організацій. Як видається, повноваження 
Європейської прокуратури в даній сфері не обмежуватимуться 
розслідуванням злочинів економічної спрямованості. Голови 
Європейської комісії та Європарламенту схвалили розширення в 
майбутньому повноважень прокурорів Європейської прокуратури в сфері 
боротьби з транскордонними злочинами, наприклад тероризмом, 
організованою злочинністю [11]. 

У довгостроковій перспективі можливе здійснення взаємодії 
Європейської прокуратури з правоохоронними органами третіх країн 
через діяльність Євроюсту в якості структурного підрозділу даної 
установи. Цей висновок можна зробити виходячи з пунктом 10 резолюції 
Європарламенту від 05.10.2016 «Про Європейську прокуратуру і 
Євроюст» [12], що передбачає активну співпрацю і обмін необхідною 
інформацією щодо зазначених категорій справ між Євроюстом та 
Європейської прокуратурою. 

На наш погляд, сьогодні є передумови для формування суб’єктів 
здійснення міжнародного кримінального переслідування стосовно 
учасників транскордонних злочинних організацій. Дані суб’єкти можуть 
бути створені як шляхом реформування наднаціональних 
правоохоронних органів (Європол, Євроюст, Європейська прокуратура), 



46 

так і шляхом розширення повноважень Інтерполу в сфері здійснення 
міжнародного кримінального переслідування. Надалі можливо і 
створення системи наднаціональних органів здійснення міжнародного 
кримінального переслідування стосовно учасників транскордонних 
злочинних організацій, що включає в себе наднаціональні поліцейські 
(оперативні) органи, наднаціональні органи слідства і наднаціональні 
органи прокуратури. 
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Розкривається значення та роль письмового пояснення спеціаліста у 

кримінальному провадженні як відображення результатів застосування ним 
спеціальних знань та навичок при залучені до проведення процесуальних дій. 
Визначається місце письмового пояснення спеціаліста в системі процесуальних 
джерел доказів. Пропонуються криміналістичні рекомендації суб’єктам 
розслідування по оформленню результатів залучення спеціалістів до проведення 
процесуальних дій у вигляді письмового пояснення спеціаліста. 
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The article reveals the meaning and role of a specialist’s written explanation in 

criminal proceedings as a reflection of the results of his application of special 
knowledge and skills when participating in procedural actions. The author determines 
the place of the specialist's written explanation in the system of procedural sources of 
evidence. The subjects of the investigation are offered forensic recommendations for 
formalizing the results of involving specialists in the conduct of procedural actions in 
the form of a of a specialist’s written explanation. 

Key words: special knowledge, specialist, written explanation of a specialist, annex 
to the protocol, procedural sources of evidence, criminal proceedings. 

 
Раскрывается значение и роль письменного объяснения специалиста в 

уголовном производстве как отображения результатов применения им 
специальных знаний и навыков при участии в проведении процессуальных 
действий. Определяется место письменного объяснения специалиста в системе 
процессуальных источников доказательств. Предлагаются криминалистические 
рекомендации субъектам расследования по оформлению результатов 
привлечения специалистов к проведению процессуальных действий в виде 
письменного объяснения специалиста. 

Ключевые слова: специальные знания, специалист, письменное объяснение 
специалиста, приложение к протоколу, процессуальные источники доказательств, 
уголовное производство. 
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Одним із видів процесуальної форми використання спеціальних знань 
в кримінальному провадженні є залучення спеціаліста – особи, яка 
володіє спеціальними знаннями і навичками, – до участі у проведенні 
слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. 

Крім випадків обов’язкового залучення спеціаліста для проведення 
процесуальних дій, як то: огляд трупа (ст. 238 КПК України), огляд трупа, 
пов’язаний з ексгумацією (ст. 239 КПК України), особливості допиту малоліт-
ньої або неповнолітньої особи (ст. 226 КПК України), копіювання інформації, 
що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомуніка-
ційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних 
частинах (ч. 2 ст. 265 КПК України), – законодавець також передбачив 
можливість залучення спеціаліста для надання безпосередньої технічної 
допомоги суб’єкту розслідування при здійсненні інших процесуальних дій, в 
тому числі при проведенні слідчих (розшукових) дій. Прийняття рішення про 
необхідність залучення спеціаліста в таких випадках належить до компетенції 
суб’єкта розслідування та не є обов’язковим. При цьому право залучення 
спеціаліста під час досудового розслідування надається також і стороні захисту. 

Незалежно від підстави залучення спеціаліста до проведення 
процесуальної дії (процесуальна процедура чи рішення сторони кримінального 
провадження), всі особи, залучені як спеціалісти, мають однакові права, в тому 
числі: користуватися технічними засобами, приладами та спеціальним 
обладнанням; знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких вони 
брали участь, і подавати до них зауваження. 

Важливо розуміти, що особа, яка залучається як спеціаліст, є учасником 
лише тієї процесуальної дії, до якої вона залучається, а не провадження в 
цілому. Отримати фактичні дані завдяки спеціальним знанням, якими володіє 
особа, що залучається як спеціаліст, можливо лише в межах процесуальної дії, 
до участі в якій вона залучається. І, зважаючи на мету залучення спеціаліста до 
проведення процесуальної дії, законодавцем не передбачена можливість 
допиту спеціаліста та отримання від нього показань – відомостей про 
результати застосування його спеціальних знань, що мають значення для цього 
кримінального провадження. 

На сьогоднішній день загальноприйнятою є практика відображення в 
протоколі відповідної процесуальної дії лише самого факту залучення 
спеціаліста та результатів застосування ним спеціальних знань та технічних 
засобів. До того ж сама форма протоколу процесуальної дії та стиль 
викладання інформації в ньому не передбачають тлумачення спеціальних 
методів пізнання та технології діяльності спеціаліста по застосуванню ним 
спеціальних знань під час цілеспрямованої діяльності щодо збирання, 
перевірці чи оцінці доказів. Таким чином поза можливістю об’єктивного 
пізнання всіма учасниками кримінального провадження залишається великий 
обсяг фактичних даних (доказів), що мають значення для кримінального 
провадження. До таких фактичних даних відносяться, в тому числі: 

– закономірності існування певних об’єктів, явищ та процесів 
об’єктивної дійсності, пов’язаних з подією правопорушення, які 
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обумовили вибір спеціаліста щодо застосування конкретних методів та 
технічних засобів; 

– умовиводи спеціаліста про механізм події в цілому або окремі її 
елементи, засновані на його компетентних знаннях; 

– результати застосування технічних засобів щодо виявлення матеріальних 
слідів, їх якість, в тому числі негативні з поясненням причини тощо. 

Нерідко в процесі розслідування з появою нових фактичних даних 
саме ці «втрачені» відомості стають необхідною незамінною ланкою в 
причинно-наслідковому ланцюжку встановлення обставин, отримати які 
в процесуальному порядку, а отже і використати їх в процесі 
доказування, не представляється можливим для суб’єкта розслідування. 

При цьому законодавцем передбачена можливість не лише отримати такі 
відомості у визначеному порядку, а й вести їх в систему процесуальних 
джерел доказів, що дозволяє в повній мірі залучати спеціальні знання, якими 
володіє спеціаліст, для встановлення фактичних даних у кримінальному 
провадженні. Нажаль, як свідчить аналіз слідчої практики та результати 
спілкування зі слідчими та дізнавачами Національної поліції України в системі 
підвищення кваліфікації, суб’єкти розслідування ігнорують таку можливість, 
хоча дуже часто стикаються з проблемою неможливості отримання в 
процесуальному порядку інформації від особи, що залучалася як спеціаліст 
для проведення процесуальної дії. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 105 КПК України додатками до протоколу 
можуть бути, в тому числі, письмові пояснення спеціалістів, які брали 
участь у проведенні відповідної процесуальної дії. Протоколи 
процесуальних дій та додатки до них, складені в порядку, передбаченому 
кримінальним процесуальним кодексом, належать до документів – 
процесуальних джерел доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України). 

Той факт, що законодавцем не встановлена форма та вимоги до змісту 
письмового пояснення спеціаліста, лише розширює можливості суб’єкта 
розслідування щодо об’єктивного відображення фактичних даних, що мають 
значення для кримінального провадження, та можуть бути пояснені спеціа-
лістом на основі застосування ним відповідних спеціальних знань та навичок. 

З урахуванням зазначеного вище, при залученні спеціалістів до 
проведення процесуальних дій, суб’єктам розслідування рекомендується: 

– завжди долучати до протоколу відповідної процесуальної дії 
письмове пояснення спеціаліста (особливо у випадках обов’язкової участі 
спеціаліста) щодо: методів та технічних засобів, які він застосовував; 
характеристик об’єктів, які виявлені чи вилучені завдяки його 
спеціальним знанням та навичкам; його думки щодо взаємозв’язку 
матеріальних об’єктів з подією правопорушення, що розслідується тощо; 

– пропонувати спеціалісту писати письмове пояснення власноруч з 
метою уникнення інтерпретацій його слів та забезпечення логічного й 
повного викладення фактів, що мають значення для розслідування; 

– не обмежувати спеціаліста у формі та обсязі письмового пояснення, що 
забезпечить повне та всебічне відображення результатів застосування ним 
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спеціальних знань та навичок та дозволить отримати кваліфіковане судження 
(висновок) щодо певних закономірностей існування та плину явищ та їх 
наслідків у зв’язку з подією, що розслідується. 

Письмове пояснення спеціаліста, що долучається до протоколу відповідної 
процесуальної дії як додаток, повинно відповідати загальним умовам 
оформлення додатків до протоколів, передбачених ч. 3 ст. 105 КПК України: 
бути належним чином виготовлено, упаковано з метою надійного збереження, 
а також засвідчено підписами слідчого, прокурора, спеціаліста, інших осіб, які 
брали участь у виготовлені такого додатку. 

Саме таке оформлення результатів залучення спеціалістів до проведення 
процесуальних дій у кримінальному провадженні, на наш погляд, 
унеможливить втрату доказової інформації, забезпечить повне та об’єктивне 
використання спеціальних знань в процесі доказування, що, в свою чергу 
сприятиме підвищенню ефективності процесу розслідування в цілому. 
Водночас дозволить суб’єкту розслідування уникнути ситуацій щодо 
сумнівності належності та допустимості використання як доказу висновку 
спеціаліста при розслідуванні кримінальних проступків, порядок отримання 
якого не визначений кримінальним процесуальним законом. 
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Здійснено аналіз функціонування психічної діяльності дитини дошкільного віку. 
Наводяться відмінності функціонування психічних процесів дитини на початку 
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даного вікового періоду та на стадії завершення його формування (становлення 
новоутворень). Виокремлені особливості врахування вікових обмежень розвитку 
психічних процесів дитини молодшого дошкільного віку. 

Ключові слова: дошкільний вік, психічні процеси, сприйняття, мислення, 
пам’ять. 

 
The analysis of the functioning of the mental activity of a preschool child has been 

carried out. The differences in the functioning of the child's mental processes at the 
beginning of a given age period and at the stage of completion of its formation 
(formation of new formations) are given. The features of taking into account the age 
limits of the development of mental processes of a child of younger preschool age are 
highlighted. 

Key words: psychological examination, mental state, extreme conditions. 
 
Oсуществлен анализ функционирования психической деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Приводятся различия функционирования психических 
процессов ребенка в начале данного возрастного периода и на стадии завершения 
его формирования (становления новообразований). Выделены особенности учета 
возрастных ограничений развития психических процессов ребенка младшего 
дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, психические процессы, восприятие, 
мышление, пам’ять. 

 
Психологічна експертиза за участю дитини у кримінальному 

провадженні здебільше призначається для вирішення питань щодо її 
здатності правильно сприймати обставини, які розслідуються 
правоохоронним органом, та правильно давати про них показання. 

Доволі полемічним питанням, при цьому, представляється можливість 
психологічного аналізу психічної діяльності дитини дошкільного віку (3-
7 років), зокрема нижньої межі цього вікового періоду. 

Наведене обумовлено особливостями розвитку і протікання провідних 
психічних процесів, що приймають участь у сприйманні, збереженні, 
переробці та репродукуванні інформації, дитиною молодшого 
дошкільного віку. 

Так, на етапі сприйняття дійсності для дитини цього вікового періоду 
характерна його низька деталізація та велика насиченість. В наслідок 
недостатності досвіду вона ще не здатна відрізнити головні та суттєві 
особливості предметів від другорядних (виділяє перш за все те, що 
викликає її емоційні та орієнтувальні реакції). Необхідні для цього 
умовно-рефлекторні зв’язки виникають лише по мірі дії з предметами в 
процесі гри та занять, у старшому дошкільному віці. 

Великі труднощі виникають у дитини дошкільного віку під час 
сприйняття просторових властивостей предметів. Необхідний для їх 
сприйняття зв’язок зорових, кінестезичних та дотикових відчуттів 
утворюється у дитини по мірі практичного знайомства з величиною та 
формою предметів, оперування ними, та вміння розрізняти відстані 
утворюється тоді, коли дитина починає самостійно ходити та 
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пересуватись на більш менш великі відстані. В наслідок недостатньої 
практики зорово-рухливі зв’язки у дитини молодшого віку все ще не 
досконалі. Звідси неточність лінійного та глибинного окоміру дитини 
трьох-чотирьох річного віку. Особливо часто діти помиляються у розмірі 
віддалених предметів, а сприйняття перспективи на малюнку доступне 
лише наприкінці дошкільного віку та часто потребує спеціальних вправ. 

Абстрактні геометричні форми пов’язуються у сприйнятті дитини 
дошкільного віку з формою певних предметів (наприклад, трикутник 
асоціюється з будиночком) і лише пізніше, коли вони дізнаються назву 
геометричної фігури, в них виникає загальне уявлення про дану форму та 
правильне її впізнання в незалежності від інших ознак предмету. 

Ще більші труднощі для дитини даної вікової категорії представляє 
сприйняття часу. Правильне використання дітьми таких понять як «вчора 
/ завтра», «раніше / пізніше» в більшості випадків відмічається лише 
близько 4 років. Протяжність окремих проміжків часу часто плутають і в 
старшому дошкільному віці. 

Значні зсуви в розвитку сприйняття у дитини виникають під впливом 
мовленнєвого спілкування з дорослим. Саме дорослі знайомлять дитину з 
оточуючими предметами, допомагають виділити їх найбільш важливі та 
характерні сторони, вчать способам дії з ними, відповідають на чисельні 
питання відносно цих предметів. 

У великому ступені сприйняття дитини залежить від її попереднього 
досвіду. Неповнотою дитячого досвіду, зокрема, пояснюється і те, що 
при сприйнятті малознайомих речей чи малюнків маленькі діти часто 
обмежуються переліченням та описом окремих предметів або їх частин 
та не можуть пояснити їх значення в цілому. При цьому навіть трирічна 
дитина може скласти більш менш зв’язну розповідь якщо їй пред’явити 
картинки з близьким, знайомим їй змістом [2]. 

Важливе значення для розвитку сприйняття та спостережливості в 
дошкільному віці відіграє гра (в процесі якої дитина навчається 
диференціювати різні властивості предметів), малювання та ліпка (в процесі 
яких дитина навчається правильно передавати контури предметів, розрізняти 
відтінки кольорів, привчається самостійно ставити перед собою задачу 
спостереження тощо). Тим самим вже у старшому дошкільному віці 
сприйняття дитини стає більш організованим та керованим. 

Гра, як основний вид діяльності дитини дошкільного віку, відіграє й 
важливу роль в розвитку уваги. Діти 4-5 років виявляють іноді інтенсивну та 
стійку увагу, підпорядковану тій діяльності, яку вони виконують (цікава гра, 
слухання казок тощо). Однак навіть в цих випадках їх увага все ще 
характеризується значним відволіканням, якщо на них починають діяти інші, 
цікаві для них, предмети. Це говорить про те, що діти дошкільного віку ще 
не вміють навмисно підтримувати увагу протягом тривалого часу в одному й 
тому ж самому напрямку, відволікаючись від інших предметів [2]. 

У грі розвивається не лише інтенсивність та концентрація уваги, а й її 
стійкість. Так, тривалість гри у шестирічної дитини може досягати 



53 

години та більше, в той час як у трирічної дитини вона часто не 
перевищує 20-25 хвилин. 

Цікавість до гри сприяє й розвитку довільної пам’яті, оскільки 
створює емоційне підкріплення для запам’ятовування та відтворення 
певних дій. Проте перші прояви довільного запам’ятовування 
відмічаються лише в середині дошкільного віку, на четвертому-п’ятому 
віці життя, що пов’язано зі значним розвитком в цьому віці другої 
сигнальної системи та посиленням її ролі в регуляції поведінки дитини. 

В молодшому дошкільному віці пам’ять переважно має мимовільний 
характер. В молодшому дошкільному віці дитина запам’ятовує лише те, що 
для неї має актуальне значення в даний момент, що пов’язано з її 
безпосередніми життєвими потребами та інтересами, що здійснює на неї 
сильний емоційний вплив. Відмінною рисою дитячої пам’яті є її наочно-
образний характер. Дитина краще запам’ятовує предмети та картини, а зі 
словникового матеріалу – розповіді, які несуть переважно образний та 
емоційний вплив [4]. 

Етап перероблення сприйнятої та збереженої інформації безпосередньо 
пов’язаний з оволодінням дитиною мовленням та розвитком мислення. 
Дитина молодшого дошкільного віку може зрозуміти лише те, що знаходить 
міцну опору в її особистому практичному досвіді та не в змозі уявити собі те, 
що описується їй навіть знайомими словами, але в безпосередньому її досвіді 
було відсутнє. Вона міркує образами, її мислення конкретне. Узагальнення, 
до яких приходить чи які засвоює дитина від дорослого, тісно пов’язані з їх 
чуттєвою опорою. Ближче до п’ятирічного віку узагальнення дитини 
починають ґрунтуватися на виділенні деяких суттєвих ознак речей та явищ, 
значного розвитку набувають міркування. Діти старшого дошкільного віку 
вже можуть оперувати деякими відносно абстрактними поняттями 
(порівнювати, зіставляти між собою, використовувати їх у своїх 
роздумах) [4]. 

Наведене говорить на користь того, що дитина молодшого дошкільного 
віку суттєво обмежена у здатності правильно сприймати обставини, які 
розслідуються досудовим органом, в силу обмеженості життєвого досвіду. 

Особливості розвитку та функціонування пам’яті дитини молодшого 
дошкільного віку також значно поступаються її розвитку та 
функціонуванню у дитини старшого дошкільного віку. При дослідженні 
питання здатності дитини молодшого дошкільного віку запам’ятовувати 
ті чи інші обставини важливу роль має відігравати сила емоційного 
впливу сприйнятої дитиною події, що розслідується, часовий інтервал 
між сприйнятою подією та її відтворенням, а також насиченість подій, які 
відбувались в житті дитини в проміжок часу між настанням юридично 
значимих обставин та моментом їх відтворення. Фактором, що позитивно 
впливає на здатність дитини запам’ятати досліджувані обставини може 
бути частота повторюваності явища. 

Ступінь здатності переробки збережених у пам’яті подій та їх 
відтворення дитиною також значною мірою залежить від її віку та рівня 
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психічного розвитку. Поряд із наведеним, слід відмітити, що з 
дорослішанням дитини її процес міркувань стає більш насиченим не 
лише за рахунок розвитку словникового запасу, а й за рахунок включення 
у процес фантазії чи помилкових суджень. Так, при не достатності знань, 
спроби дитини старшого дошкільного віку самостійно осмислити явища 
дійсності нерідко призводять до помилкових висновків. 

Незважаючи на такі суттєві відмінності функціонування психічної 
діяльності дитини дошкільного вікового періоду неправильно було б 
пов’язувати її здатність правильно сприймати та відтворювати певні 
юридичні обставини з конкретним віком, оскільки це залежить як від 
умов життя, виховання та навчання дитини, так і від ступеня складності 
для конкретної дитини елементів сприйняття. 
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Продемонстровано, що в Україні на законодавчому рівні розроблені 

нормативні документи по запобіганню домашньому насильству, захисту та 
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дотриманню прав людини, визначені форми домашнього насильства 
(психологічне, фізичне, сексуальне), що стало вельми актуальним через 
збільшення випадків домашнього насильства внаслідок пандемії COVID-19. 
Підкреслено, що основні стандарти нормативної бази Україні по запобіганню 
домашньому насильству відповідають Стамбульській Конвенції. 

Ключові слова: домашнє насильство, правова допомога, судова експертиза, 
Стамбульська конвенція, COVID-19. 

 
The article is devoted to the analysis of the aspects of providing legal assistance to 

victims of domestic violence in Ukraine. As a result of our analysis, we have 
demonstrated that in Ukraine legislative documents have been developed at the 
legislative level to prevent domestic violence and the observance of women's rights, 
and forms of domestic violence have been identified (psychological, physical, sexual), 
which has become especially relevant due to the increase in cases of domestic violence 
during the pandemic COVID-19. The main standards of the regulatory framework of 
Ukraine are consistent with the Istanbul Convention. 

Key words: domestic violence, gender equality, legal assistance, forensic 
examination, Istanbul Convention, COVID-19. 

 
Продемонстрировано, что в Украине на законодательном уровне разработаны 

нормативные документы по предотвращению домашнего насилия, защите и 
соблюдению прав человека, определены формы домашнего насилия 
(психологическое, физическое, сексуальное), что приобрело особенно актуальный 
характер вследствие увеличения случаев домашнего насилия при пандемии 
COVID-19. Подчеркнуто, что основные стандарты нормативной базы Украины 
соответствуют Стамбульской Конвенции. 

Ключевые слова: домашнее насилие, правовая помощь, судебная экспертиза, 
Стамбульская конвенция, COVID-19. 

 
Проблема домашнього насильства та розробка шляхів щодо його 

запобігання та подолання залишається однією з найактуальніших 
протягом останніх років у всіх країнах світу, зокрема в Україні. 
Збільшення випадків домашнього насильства, яке стосується як дітей, так 
і дорослого населення незалежно від статі, стало надзвичайно актуальним 
в умовах карантину внаслідок пандемії COVID-19, що викликано 
зменшенням соціальних контактів, коли більшість населення вимушена 
знаходитися вдома, зменшенням фізичного навантаження, матеріальними 
проблемами та іншими негативними чинниками. Метою роботи є аналіз і 
узагальнення випадків домашнього насильства в умовах карантину 
внаслідок пандемії COVID-19 та надання правової допомоги 
постраждалим від домашнього насильства. Обговорення результатів. 
Україна стала 17 державою, яка приєдналася до Стамбульської конвенції 
07.11.2011 (незважаючи на те, що до сьогодні не ратифікувала) та 
підтримала основні цілі Конвенції. Верховною Радою України було 
прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації 
положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» [2], а 
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також Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» [3], завдяки чому до національного законодавства було 
перенесено основні стандарти, які містяться в Стамбульській Конвенції. 
В Законі чітко визначено, що домашнє насильство – це «діяння (дії або 
бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного 
насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між 
родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими 
особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не 
перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між 
собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила 
домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а 
також погрози вчинення таких діянь» (ст. 1 розд. І Закону) [3]. В 
подальшому, прийнята низка законодавчих документів і внесені зміни у 
вже існуючі. Так, 06.12.2017 Законом України № 2227-VІІІ «Про 
внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 
кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи 
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу з цими явищами» (набрав чинності 11.01.2019) були внесені 
зміни до Кримінального процесуального кодексу України, а саме 
визначення домашнього насильства статтею 126. В Законі України 
№ 2229-VІІІ «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 
(07.12.2017 прийнятий, набрав чинності 07.01.2018) визначені 
«організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому 
насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист 
прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства» [3]. Слід 
також приділити увагу Постанові Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 
статі» [5]; наказам, які значно підвищили якість надання правової 
допомоги постраждалим від домашнього насильства, а саме: Наказ 
МВС від 01.08.2018 № 654 «Про затвердження Порядку винесення 
уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України 
термінового заборонного припису стосовно кривдника» [6]; Наказ 
Міністерства соціальної політики, МВС від 13.03.2019 № 369/180 «Про 
затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього 
насильства» [7]; Наказ МВС від 25.02.2019 № 124 «Про затвердження 
Порядку взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної 
роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника…» [8]. В умовах 
карантину внаслідок пандемії COVID-19 більшість населення вимушена 
знаходитися вдома, значно зменшивши кількість контактів. При цьому, в 
побуті доволі часто між членами сім’ї виникають конфлікти, як 
психологічного, так фізичного та сексуального характеру. Так, кількість 
звернень до правоохоронних органів, на гарячі лінії соціальних служб та 
благодійних організацій з приводу випадків домашнього насильства 
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щодо жінок різко збільшилося, інколи до 1500 в день, про свідчать дані 
інформаційних джерел. Тому, вельми важливо при підозрі на домашнє 
насильство швидке реагування правоохоронних органів, соціальних 
служб, медичних працівників з метою надання допомоги постраждалим, 
а своєчасного виявлення і фіксації ознак психологічного, фізичного, 
сексуального насильства, проведення неупередженого розслідування. 
Тобто, для виявлення наявності і проведення фіксації фактів фізичного і 
сексуального насильства стосовно потерпілих осіб необхідне своєчасне 
призначення і проведення судово-медичної експертизи, що 
регламентовано нормативно-правовою базою, в тому числі Наказом № 6 
«Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України» від 
17.01.1995 [10]. Враховуючи вищенаведене, у випадках домашнього 
насильства щодо постраждалих, при проведенні судово-медичної 
експертизи ми рекомендуємо додатково до основних правил проведення 
судово-медичних експертиз потерпілих, звинувачених та інших осіб 
приділяти увагу наступним аспектам: 1) проводити опитування з 
дотриманням морально-етичних норм, враховуючи можливість 
негативних ситуативних чинників, які можуть нагадувати потерпілій 
особі про обставини заподіяння насильства; 2) проявляти чуйність по 
відношенню до постраждалої особи, коректно формулювати питання, 
намагатися створити довірчу обстановку з метою складання повного 
анамнезу; 3) роз’яснити в доступній формі потерпілій особі, що вся 
надана нею інформація конфіденційна і не буде розголошена іншим 
особам, в тому числі і особі, що заподіяла ушкодження; 4) бажано щоб 
лікар судово-медичний експерт був однієї статі з потерпілою особою для 
створення комфортних умов під час опитування і подальшому огляді; 
5) фіксувати в повному обсязі всі скарги потерпілої особи (враховуючи 
те, що інколи потерпілі не приділяють увагу своєму стану, фіксуючись 
тільки на психологічному аспекті); у випадках багаторазового заподіяння 
насильства фіксувати усі часові інтервали, обставини заподіяння, тощо; 
6) огляд потерпілої особи проводити при достатньому освітленні та 
комфортній температурі в приміщенні, обов’язково в присутності третьої 
особи – медичного персоналу (медична сестра/медичний 
реєстратор/інші); 7) проводити огляд всіх частин тіла (навіть у випадках, 
коли потерпіла особа спочатку посилається тільки на удари, наприклад, в 
ділянку обличчя або кінцівок), як показує практика, потерпілі згадають 
про свої ушкодження в інших ділянках через деякий час, інколи через 
декілька годин або на наступний день після огляду; 8) при наявності 
ушкоджень проводити їх опис згідно загальноприйнятої в медицині схемі 
опису всі наявні ушкодження (синці, садна, подряпини, крововиливи, 
рубці, тощо) з обов’язковим зазначенням локалізації, кількості та повної 
характеристики (залежно від виду ушкодження); 9) після визначення їх 
характеру, локалізації, кількості, враховуючи всі характерні особливості, 
встановити механізм їх виникнення та особливості травмуючих 
предметів, давність виникнення кожного з ушкоджень; одночасність чи 
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різночасність утворення; можливість утворення при обставинах, що 
зазначила потерпіла особа, ступінь тяжкості кожного з ушкоджень; 
10) при необхідності направити потерпілу особу для проведення 
додаткових обстежень (рентгенологічне, ультразвукове дослідження, 
консультації спеціалістів: невропатолога, кардіолога, психіатра, інших), 
11) додатково для документального підтвердження проводити 
обов’язкову фіксацію ушкоджень, що виявлені у потерпілої особи під час 
огляду (фотографування, тощо). Таким чином, з проведеного нами 
аналізу і узагальнення випадків домашнього насильства в умовах 
карантину внаслідок пандемії COVID-19 ми можемо відзначити їх 
збільшення. Проте, можна впевнено стверджувати, що Україна 
орієнтується на європейські стандарти в запобіганні та протидії щодо 
домашнього насильства та дотримання прав людини. 

Таким чином, слід зазначити, що в Україні, як у всіх країнах світу, велика 
увага приділяється питанню запобігання та протидії домашньому насильству 
і дотримання прав людини. Правова допомога при фактах домашнього 
насильства в Україні передбачена на законодавчому рівні, про що свідчить 
постійна розробка та удосконалення заходів по запобіганню та протидії 
домашньому насильству. Своєчасне проведення судово-медичних експертиз 
з метою виявлення наявності ушкоджень із подальшою фіксацією фактів 
домашнього насильства допомагає стороні досудового розслідування/суду 
вживати ефективні заходи адміністративного, кримінального або іншого 
характеру стосовно кривдника. В зв’язку зі збільшенням випадків 
домашнього насильства в умовах надзвичайних ситуацій, в тому числі і в 
умовах карантину внаслідок пандемії COVID-19 питання запобігання та 
протидії домашньому насильству потребує особливої уваги і подальшого 
вирішення. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТАКТИКИ ВІДБОРУ ПОРІВНЯЛЬНИХ 

ЗРАЗКІВ ПІДПИСНОГО ПОЧЕРКУ ОСОБИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПІДПИСІВ, ЯКІ Є АВТОРСЬКИМ ПІДЛОГОМ І МАЮТЬ МАЛИЙ 
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PROBLEM ASPECTS OF TACTICS OF SELECTION OF 
COMPARATIVE STANDARDS OF SUBSCRIPTION HANDWRITING 

OF PERSON ARE FOR RESEARCH OF SIGNATURES THAT ARE 
AUTHORIAL FORGERY AND HAVE SMALL VOLUME OF 

GRAPHIC IMAGE 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ТАКТИКИ ОТБОРА 
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ПОДПИСНОГО ПОЧЕРКА ЛИЦА 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДПИСЕЙ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
АВТОРСКИМ ПОДЛОГОМ И ИМЕЮТ МАЛЫЙ ОБЪЕМ 

ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 

Розглядаються проблемні аспекти тактичних прийомів та методів відбору 
порівняльних зразків підписного почерку особи, які впливають на якість 
відібраних зразків та результати почеркознавчих досліджень підписів осіб, які 
навмисно та свідомо змінювали свої особисті підписи шляхом спрощення їх 
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конструктивної складності та зменшення об’єму графічного матеріалу під час 
підписування офіційних документів. 

Ключові слова: експертиза, зразок підпису, авторський підлог, тактика, 
прийом, метод. 

 
The problem aspects of tactical receptions and methods of selection of comparative 

standards of the subscription handwriting are examined persons, that influence on 
quality of the selected standards and results of researches of signatures of persons, that 
intentionally and consciously changed the personal signatures by simplification of them 
structural complication and reduction to the volume of graphic material during 
subscription of official records. 

Key words: examination, standard of signature, authorial forgery, tactics, reception, 
method. 

 
Рассматриваются проблемные аспекты тактических приемов и методов 

отбора сравнительных образцов подписного почерка лица, которые влияют на 
качество отобранных образцов и результаты почерковедческих исследований 
подписей лиц, которые преднамеренно и сознательно изменяли свои личные 
подписи путем упрощения их конструктивной сложности и уменьшения объема 
графического материала во время подписания официальных документов. 

Ключевые слова: экспертиза, образец подписи, авторский подлог, тактика, 
приём, метод. 

 
Розпізнання факту навмисного викривлення особистого підпису в 

експертній практиці є складним експертним завданням і потребує від 
експерта високої кваліфікації. Результати істинних категоричних 
експертних висновків, у високій мірі, залежать від якості та кількості 
відібраних порівняльних зразків підписів особи, які надаються 
ініціатором проведення почеркознавчої експертизи. 

Авторський підлог підпису (автопідлог) – навмисне, свідоме викривлення 
особою особистого підпису шляхом зміни (підробки, маскування, тощо) 
ознак особистого підписного почерку, або вироблення нового варіанту 
підпису, таким чином, щоб підпис набув неоригінального (недостовірного) 
вигляду, з метою послідуючої відмови від нього [1]. 

Основними способами викривлення власного підпису є: 
а) зміна загальної будови підпису, яка може бути здійснена шляхом: 
– ускладнення конструктивної складності способом додавання нових 

буквених та штрихових складових підпису і його додаткових елементів, 
що збільшує об’єм графічного матеріалу; 

– спрощення конструктивної складності способом видалення 
існуючих буквених та штрихових складових підпису і його додаткових 
елементів, що зменшує об’єм графічного матеріалу; 

б) часткова зміна підпису при зовнішній схожості шляхом викривлення 
частини загальних та частини окремих ознак літер та їх елементів; 

в) повна заміна підпису з відсутністю зовнішньої схожості;  
г) переміна привичної пишучої руки (з правої на ліву, з лівої на 

праву); 
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д) наслідування «друкованому» шрифту, якщо підпис повністю або 
частково виконується з використанням літер. 

Під навмисним викривленням мається на увазі вольовий, свідомий 
характер переконструювання особистого підпису, при цьому експерт не 
дає оцінку, якої цілі намагався досягнути виконавець (послідуюча 
відмова від підпису чи формування нового варіанту підпису) [2]. 

Обрання того чи іншого конкретного прийому зміни ознак власного 
підписного почерку та способу виконання такого роду почеркового 
об’єкта, залежить від ступеня інформованості виконавця в галузі 
судового почеркознавства. За цим критерієм підписи можливо поділити 
на: 

– такі, що виконані особою, компетентною у питаннях судового 
почеркознавства; 

– такі, що виконані особою, яка ознайомлена у загальних рисах, 
володіє деякою інформацією у галузі судового почеркознавства; 

– такі, що виконані особою, необізнаною в почеркознавстві, тобто 
некомпетентною у вказаній галузі. 

Зазначена класифікація є корисною у практичній роботі експертів в 
галузі судового почеркознавства, при висуненні версії щодо виконання 
досліджуваного підпису із навмисною зміною особою ознак власного 
підписного почерку, але така версія вимагає дуже прискіпливого підходу 
для її перевірки [3]. 

Зміна особою загальної будови особистого підпису шляхом 
ускладнення конструктивної складності з додаванням нових буквених та 
штрихових складових і окремих додаткових елементів, що збільшують 
об’єм графічного досліджуваного матеріалу, дозволяє експерту виявити в 
досліджуваному підписі, індивідуалізуючий комплекс чітких, усталених, 
як загальних, так і окремих ознак підписів особи, які можуть бути 
відсутніми в підписному почерку безпосереднього виконавця, але бути 
присутніми в зразках рукописного почерку, якщо в спірному 
досліджуваному підписі виконані нові літери, які відсутні у звичному 
варіанті підпису особи. 

Випадки, коли зміна загальної будови підпису, здійснена за 
допомогою спрощення конструктивної складності способом видалення зі 
звичного варіанту підпису існуючих буквених та штрихових складових і 
його додаткових елементів, що зменшує об’єм графічного матеріалу, і 
значно ускладнює ідентифікацію особи, є найскладнішими, а в деяких 
випадках взагалі не дозволяють вирішити питання по суті. 

Неповнота (обмеженість) відображення почеркових властивостей в 
підписах з малим об’ємом графічних зображень, які є авторським 
підлогом, обумовлює дефіцит інформації, і потребує особливих методів, 
направлених на отримання нової, або додаткової інформації, з метою 
компенсації її нестачі. 

Одним з таких методів є підвищення вимог до якості та кількості 
порівняльного матеріалу, а саме до вільних та експериментальних зразків 
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підпису особи. Суд та процесуальні особи які проводять досудові 
розслідування в кримінальному провадженні, повинні дотримуватися 
певних методичних тактичних рекомендацій щодо відбору в особи 
експериментальних зразків підписів та підбору вільних, розташованих в 
документах, які не викликають сумніву.  

Також значну складність при порівняльному дослідженні 
досліджуваних підписів із зразками особи, викликають випадки, коли при 
виконанні підписів, які є автопідлогом, особи використовують такі 
варіанти транскрипцій підписів, які особа не використовує в 
повсякденному житті, і в них не відобразилися ні загальні, ні окремі 
ознаки підписного почерку конкретної особи. Тобто використовує такі 
варіанти підписів, які в природі не існують. Ця складність додатково 
ускладнюється тим фактором, що підписи виконуються в спрощеному 
варіанті з обмеженим, малим об’ємом графічного матеріалу. 

В таких випадках результат ідентифікаційного дослідження залежить від 
правильної тактики відбору саме експериментальних зразків підписів особи. 
Суддя або процесуальна особа, яка в межах кримінального провадження 
проводить слідчі дії направлені на відбір експериментальних зразків підписів 
особи, повинні відбирати такі зразки підписів, які мають максимально 
схожий варіант з досліджуваним підписом. Інакше, ознаки підпису особи в 
зразках можуть не відобразитися. 

Одним з проблемних аспектів відбору експериментальних зразків є те, 
що особа, яка надає зразки особистого підпису з використанням 
різноманітних варіантів підписів, може не пам’ятати, який конкретно з 
варіантів, вона використовувала при підписуванні того, чи іншого 
документу. В таких випадках особі, яка надала зразки особистих підписів 
виконаних по пам’яті, і які є непорівнянними, пропонується оглянути 
спірний підпис, і надати особисті зразки саме з використанням такого 
варіанту підпису, який виконаний в спірному документі. 

Також проблемним аспектом відбору експериментальних зразків 
підписів особи є її протидія проведенню почеркознавчої експертизи, яка 
виражається у відмові в наданні експериментальних зразків підписів 
належної якості або ненаданні їх взагалі, що призводить до низької 
результативності судово-почеркознавчої експертизи, або відмови від її 
проведення. 

Під час отримання зразків підписів, суддя, процесуальна особа та 
спеціаліст почеркознавець, якщо він надає допомогу у відборі 
експериментальних підписів особи, повинні налагодити з особою, в якої 
відбираються зразки підпису, психологічний контакт, і спонукати в особи 
бажання співпрацювати з судом або органами досудового розслідування 
та надати зразки підписів належної якості. 

Пропонуються такі прийоми подолання протидії особи, в якої 
необхідно відібрати експериментальні зразки підписів: 

1) при відмові від надання експериментальних зразків підписів: 
повідомлення про мету їх відбору та необхідність встановлення обставин 
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злочину; пропозиція особі змінити свою поведінку; використання 
переконання у формі наказу; переконання особи в неправильності 
зайнятої нею позиції; роз’яснення необхідності надання допомоги суду та 
слідчим органам; використання факту надання свідчень свідками, 
співучасниками у справі про виконання досліджуваного тексту або 
підписів саме особою, від якої відбираються експериментальні зразки у 
певних умовах і певним способом; 

2) при спотворенні особою свого почерку – прискорення темпу та 
тривалості письма; 

3) при повідомленні неправдивої інформації про незнання 
транскрипції підпису конкретної людини у випадку підозри, що 
досліджуваний підпис виконаний особою, яка перевіряється, від її імені – 
надання особі досліджуваного підпису для короткочасного візуального 
огляду. Остання рекомендація основана на проведених експериментах, 
результати яких показали її ефективність для вказаної конфліктної 
слідчої ситуації [4]. 

Якщо особа не виявить бажання надавати зразки підпису в потрібних 
варіантах, то експерту будуть надані лише непорівнянні зразки підписів, 
тому експерт не зможе прийти до будь-якого конкретного (позитивного, 
негативного) висновку, і змушений буде повідомити про неможливість 
вирішити питання про виконавця досліджуваного підпису. 

Таким чином, ефективність та істинність результатів почеркознавчого 
дослідження підписів осіб, які навмисно та свідомо змінюють свої 
особисті підписи шляхом спрощення їх конструктивної складності та 
зменшення об’єму графічного матеріалу під час підписування офіційних 
документів, залежить від застосування ініціатором проведення 
експертизи прийомів подолання протидії особи, в якої необхідно 
відібрати експериментальні зразки підписів. 
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У теперішніх умовах розвитку суспільства спостерігається суттєве зростання 

попиту на проведення судової економічної експертизи. При цьому більшість із 
поставлених на вирішення експертизи питань стосуються визначення розміру 
матеріальних збитків. Складність проведення таких експертиз зумовлена тим, що 
експерту часто доводиться аналізувати ключові показники діяльності 
підприємств (установ, організацій), при цьому постають проблеми розмежування 
спеціальних знань експерта та проведення ревізійних дій. Зазначені проблеми 
ставлять перед судовими експертами складні завдання, пов’язані як з отриманням 
вихідних даних для проведення дослідження, так і з визначенням методу його 
проведення. 

Ключові слова: судова експертна діяльність, судовий експерт, ревізія, 
економічна експертиза. 

 
In the current conditions of society development there is an increase in demand for 

forensic economic expertise. At that most of the questions that the expertise decides 
relate to the determination of the amount of material losses. The complexity of such 
expertises is due to the fact that an expert often has to analyze key performance 
indicators of enterprises (institutions, organizations), at the same time, there are 
problems of differentiating the expert's special knowledge and carrying out audit 
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actions. These problems make challenging tasks for forensic experts, associated with 
obtaining baseline data for research and determining the method of its implementation.  

Key words: forensic expertise, forensic expert, audit, economic expertise. 
 
В нынешних условиях развития общества наблюдается существенный рост 

спроса на проведение судебной экономической экспертизы. При этом 
большинство из поставленных на разрешение экспертизы вопросов касаются 
определения размера материального ущерба. Сложность проведения таких 
экспертиз обусловлена тем, что эксперту часто приходится анализировать 
ключевые показатели деятельности предприятий (учреждений, организаций), при 
этом возникают проблемы разграничения специальных знаний эксперта и 
проведения ревизионных действий. Указанные проблемы ставят перед 
судебными экспертами сложные задачи, связанные как с получением исходных 
данных для проведения исследования, так и с определением метода его 
проведения. 

Ключевые слова: судебная экспертная деятельность, судебный эксперт, 
ревизия, экономическая экспертиза. 

 
В сучасній юридичній науці вченими надаються різні визначення 

поняттю та сутності термінів «ревізія» та «судова експертиза», які 
виступали предметом дослідження у роботах Н. Я. Дондик, 
М. І. Камлика, В. М. Глібка, О. П. Бущана, П. К. Пошюнаса та інших 
науковців. 

Академічний тлумачний словник української мови визначає ревізію 
наступним чином: а) перевірка правильності і законності діяльності 
підприємства, установи, організації або службової особи; б) обстеження, 
огляд з метою перевірки стану або виявлення наявності кого-, чого-
небудь [1, с. 470]. 

Н. Я. Дондик зазначає, що фальсифікації, як правило, виявляються 
при проведенні документальних ревізій, результати яких можуть служити 
засобом збирання доказів у кримінальних справах. За допомогою акту 
ревізії, як джерела доказів, слідчий встановлює фактичні дані, що мають 
значення для справи, які використовуються при доведенні фактів 
злочинної діяльності [2]. 

Найбільш наближене до національного законодавства визначення 
поняття, на наш погляд, надають О. П. Бущан та В. М. Глібко, згідно з 
яким ревізія полягає у документальній і фактичній перевірці певного 
комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності 
підконтрольної установи і здійснюється з метою виявлення фактів 
порушення законодавства та встановлення винних у їх допущенні 
посадових і матеріально відповідальних осіб [3]. І хоча це визначення 
науковців повністю збігається з положенням ч. 1 ст. 4 Закону України 
«Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 
Україні», – однак, воно, на нашу думку, не повною мірою відповідає 
комплексному аналізу національного законодавства в цій сфері, оскільки 
окрім підконтрольних установ, поняття яких визначається ст. 2 Закону 
України «Про основні засади здійснення державного фінансового 
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контролю в Україні», за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному 
провадженні органами державного фінансового контролю здійснюються 
позапланові виїзні ревізії також і непідконтрольних установ, що 
передбачено ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні» [4]. 

Із поняття ревізії витікає і поняття «ревізійних дій». Ревізійні дії – це 
дії, спрямовані на викриття нестач, розтрат, привласнень та крадіжок 
коштів і матеріальних цінностей, запобігання фінансових зловживань 
шляхом проведення документальних і фактичних перевірок певного 
комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності 
об’єкта контролю. 

На відміну від основних ознак ревізії та ревізійних дій у ст. 1 Закону 
України «Про судову експертизу» визначено: «Судова експертиза – це 
дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, 
мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання 
висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду» [5]. 
Також згідно з вимогами ст. 69 Кримінального процесуального кодексу 
України від 13.04.2012 № 4651-VІ експерт не має права за власною 
ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи [6]. 

Відповідно до положень ст. 84 КПК України висновок експерта є 
джерелом доказів у кримінальному провадженні. У ст. 101 КПК України 
дається визначення висновку експерта: це докладний опис проведених 
експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, 
обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила 
експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення 
експертизи [6]. Статтею 242 КПК України визначено, що під час 
досудового розслідування експертиза призначається слідчим або 
прокурором за наявності підстав для проведення експертизи, у тому числі 
за клопотанням сторони захисту або потерпілого [6]. 

Багато років триває дискусія стосовно вирішення в межах спеціальних 
знань експертів-економістів питань, які передбачають установлення 
порушень при здійсненні підприємствами та організаціями фінансово-
господарської діяльності. 

Уперше найбільш повне розмежування цих понять було здійснено 
відомим науковцем у галузі судово-економічної експертизи 
П. К. Пошюнасом. Він, зокрема, зазначав, що при розмежуванні ревізії та 
економічних експертиз необхідно виходити не тільки з прав і обов’язків 
ревізора та експерта, а також ураховувати цілі (завдання) застосування 
спеціальних знань, способи їх реалізації та особливості предмета 
дослідження [7, c. 31]. 

В чинній редакції Інструкції про призначення та проведення судових 
експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції 
08.01.1998 № 53/5 (далі – Науково-методичні рекомендації), зазначено, 
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що «проведення ревізійних дій (визначення експертами-економістами 
будь-яких економічних показників без попереднього проведення 
документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктом 
контролю) не належить до завдань економічної експертизи» [8]. 
Тлумачення ревізійних дій, наведене в Науково-методичних 
рекомендаціях, не відображає суті обмежень щодо виконання певних дій, 
які стосуються експертів-економістів. Так, вимога визначення 
економічних показників, при умові попереднього проведення 
документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктом 
контролю, по суті більш пов’язана не з виконанням експертом ревізійних 
дій, а із забезпеченням достовірності та можливості розрахунку 
економічних показників на підставі документів та фінансової звітності. 
Економічна експертиза може, виходячи з цього, використовуватися як з 
метою підтвердження висновків акту документальної перевірки, ревізії, 
так і навпаки – з метою перевірки висновків ревізії, які викликають у 
слідчого сумнів, суперечать іншим матеріалам кримінального 
провадження. З іншого боку перед призначенням економічної експертизи 
зазначені науково-методичні рекомендації у певних випадках фактично 
рекомендують слідчому спочатку отримати акт перевірки, ревізії об’єкту 
дослідження, а потім вирішувати питання про призначення економічної 
експертизи, що у свою чергу позитивно впливає на розумне використання 
організаційного ресурсу експертних установ. 

Варто зауважити, що розмежування спеціальних знань експертів-
економістів та ревізійних дій не регламентуються іншими положеннями 
та інструкціями, що регулюють діяльність державних спеціалізованих 
установ та атестованих судових експертів, що не працюють у державних 
спеціалізованих експертних установах, а отже це питання потребує 
подальшої нормативної розробки. 

Таким чином, призначення і проведення судово-економічної 
експертизи може бути формою перевірки правильності результатів 
раніше проведеної ревізії або перевірки, і є обов’язковим для органів 
досудового слідства та судового розгляду щодо визначення розміру 
матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, заподіяної 
кримінальним правопорушенням, однак порядок використання різних 
форм спеціальних економічних знань потребує подальшого вивчення та 
законодавчого врегулювання. 
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расследование, подозреваемый, следователь, прокурор, Интерпол, 
доказательства, уголовное производство, мера пресечения. 

 
Серед основоположних завдань кримінального провадження 

законодавець визначив те, що кожний, хто вчинив кримінальне 
правопорушення, має бути притягнутий до відповідальності в міру своєї 
вини. Досліджуючи сутність правових вимог, що визначають зміст і 
форму кримінального процесу в цілому, його окремих стадій та 
інститутів, саме невідворотність покарання має найбільший вплив на 
осіб, які можуть вчинити кримінальні правопорушення. 

З метою належного забезпечення принципу невідворотності 
покарання у випадках, коли підозрюваний (обвинувачений), знаходячись 
поза межами України, переховується від органів слідства та суду, 
ухиляючись від кримінальної відповідальності та задля підвищення 
ефективності розслідування окремих злочинів проти основ національної 
безпеки України та громадської безпеки, а також забезпечення 
конфіскації майна за їх вчинення, Кримінальний процесуальний кодекс 
України (далі – КПК України) було доповнено главою 24-1, якою 
визначається особливий порядок здійснення спеціального досудового 
розслідування (in absentia), тобто без участі підозрюваного 
(обвинуваченого) під час кримінального провадження. 

Доцільність запровадження в Україні інституту спеціального досудового 
розслідування кримінальних правопорушень визначена ще й тим, що 
положення КПК України дозволяють виконувати в Україні вироки 
іноземних держав, ухвалені заочно (in absentia) якщо засудженому була 
вручена копія такого вироку і надана можливість його оскаржити, але не 
передбачали процедури заочного ухвалення вироків національними судами. 

Спеціальне досудове розслідування здійснюється у кримінальному 
провадженні щодо злочинів, передбачених розділами I і ХХ Особливої 
частини Кримінального кодексу України (далі – КК України), умисних 
вбивств: ст. ст. 115, 116, 118, 348, 379, 400 КК України, злочинів, 
пов’язаних з терористичною діяльністю: ст. ст. 258, 258-1, 258-2, 258-3, 
258-4, 258-5 КК України та корупційних злочинів: ст. ст. 191, 364, 364-1, 
365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370 КК України. 

Аналіз норм КПК України свідчить про наявність вимог, необхідних 
для проведення спеціального досудового розслідування: 

1) здійснюється щодо злочинів, передбачених ч. 2 ст. 297-1 
КПК України, вчиненими повнолітньою особою, яка переховується від 
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органів досудового слідства з метою ухилення від кримінальної 
відповідальності; 

2) особі має бути пред’явлено вмотивоване повідомлення про підозру 
щодо вчинення одного зі злочинів, передбачених у ч. 2 ст. 297–1 
КПК України; 

3) така особа (підозрюваний) має бути оголошена у міждержавний 
та/або міжнародний розшук чи яка понад шість місяців переховується від 
органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 
відповідальності та/або стосовно якої наявні фактичні дані, що вона 
перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території 
України або в районі проведення антитерористичної операції; 

4) підозрюваний не з’являється на виклик слідчого, прокурора чи 
судовий виклик слідчого судді без поважної причини з метою ухилення 
від кримінальної відповідальності більш як 2 рази; 

5) слідчий суддя виносить ухвалу про надання дозволу на здійснення 
спеціального досудового розслідування. 

Виходячи з наявних в ст. 297-2 КПК України вимог, які ставляться до 
клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, 
слідчий за погодженням з прокурором чи прокурор зобов’язані надати 
суду відомості щодо оголошення особи у міждержавний та/або 
міжнародний розшук, а відсутність відомостей, що підтверджують 
перебування особи у міждержавному та/або міжнародному розшуку є 
беззаперечною підставою для відмови слідчого судді у задоволенні 
клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування. 

Застосування інституту спеціального кримінального провадження є 
можливим лише за наявності достовірних відомостей не просто про 
фізичне знаходження особи за межами України, а саме про перебування 
особи у міждержавному та/або міжнародному розшуку, що значно 
ускладнює реалізацію відповідних процесуальних норм. 

Нормативного визначення понять «міждержавного розшуку» та 
«міжнародного розшуку» чинне кримінальне процесуальне законодавство 
України не надає, а також не встановлює й підстави для доведення факту 
перебування особи у міжнародному розшуку. Це спричиняє низку проблем 
для правозастосування та створює спірну судову практику. 

В Україні процедура міждержавного розшуку регулювалася лише 
Угодою про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю, 
укладеної 22.05.2009. Проте, Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 44 від 04.02.2015 «Про вихід з Угоди про обмін інформацією у сфері 
боротьби зі злочинністю» передбачено вихід із Угоди про обмін 
інформацією у сфері боротьби зі злочинністю, це означає, що фактично 
відносини з координації розшуку підозрюваних, в тому числі і з країнами 
– членами СНД, Україна веде лише в рамках міжнародної системи 
Інтерпол, тобто міжнародного розшуку. Оголошення підозрюваного, 
обвинуваченого в міждержавний та/або міжнародний розшук каналами 
Інтерполу є обов’язковою підставою для процедури in absentia [1]. 
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На практиці особа вважається оголошеною в міжнародний розшук з 
моменту винесення слідчим, прокурором постанови про оголошення 
підозрюваного в міжнародний розшук, а не з моменту оголошенням 
особи в розшук каналами та можливостями Інтерполу [2]. 

В прийнятті такого процесуального рішення органи досудового 
розслідування керуються ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час 
досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного не відоме 
або він перебуває за межами України та не з’являється без поважних 
причин на виклик слідчого, прокурора. За умови належного 
повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує його в 
розшук, і тут чинна норма не вказує про який саме вид розшуку йдеться, 
адже він може бути державним (національним), міждержавним, 
міжнародним. 

І на сьогодні КПК України не регламентує, якими саме доказами має 
бути доведено, що особа перебуває в будь-якому з видів розшуку 
(державному (національному), міждержавному, міжнародному. Проте ч 2 
ст. 281 КПК України вказує, що органом досудового розслідування має 
бути винесена відповідна постанова про оголошення особи в розшук. 
Фактично ж дата винесення постанови про оголошення підозрюваного в 
міжнародний розшук вважається початком перебування особи в 
міжнародному розшуку в контексті вимог ст. 281 КПК України. Будь-
яких інших документів, у тому числі довідки Інтерполу або витягів з його 
бази, КПК України не вимагає [3]. 

При цьому, необхідно зауважити, що виключно постанови слідчого, 
прокурора недостатньо для прийняття Генеральним Секретаріатом 
Інтерполу рішення про оголошення особи підозрюваного в міжнародний 
розшук, оскільки відповідно до Правил Інтерполу з обробки даних, 
затверджених Резолюцією 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу 
AG/2011/RES/07 (із змінами та доповненнями) необхідно також надати 
ухвалу слідчого судді про обрання щодо особи запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою [4]. 

У той же час ст. 193 КПК України унормовує питання розгляду 
клопотання про обрання запобіжного заходу без участі підозрюваного та 
встановлює, що це можливо за умови, якщо прокурором, крім наявності 
підстав, передбачених ст. 177 КПК України, буде доведено, що 
підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. 

Аналіз норм чинного КПК України свідчить, що відсутність чіткої 
правової регламентації процесуального порядку оголошення особи в 
міжнародний розшук, невизначеність органу, що має оголошувати особу 
в такий розшук, а також моменту, з якого особа вважається такою, що 
перебуває у міжнародному розшуку призводить до неоднозначного 
розуміння правоохоронними органами та судами зазначених питань та 
формування спірної правозастосовної практики. 
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Considered the possibilities of the use of diffuse-contact method are considered 

with the purpose of establishment the fact of the illegal carrying of a firearm according 
to its tracks on the palm of the suspected person at investigation of crimes related to its 
application. 

The experimental results of application of the offered method are resulted for 
establishment of group belonging of a firearm and possibility of its authentication.  
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Рассмотрены возможности использования диффузно-контактного метода для 

установления факта незаконного ношения огнестрельного оружия по его следам 
на ладони подозреваемого лица при расследовании преступлений, связанных с 
его применением. 

Приведены экспериментальные результаты применения методики для 
установления групповой принадлежности оружия и возможности его 
идентификации. 

Ключевые слова: следы огнестрельного оружия, механизм образования 
следов, диффузно-контактный метод, групповая принадлежность оружия, 
идентификация оружия. 

 
Конституція України визначає як найвищу соціальну цінність людину, 

її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку [1]. Тільки 
за умов захисту особи від кримінальних правопорушень, охорони прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, 
можливе виконання завдань кримінального судочинства [2]. 

У Кримінальному кодексі України (далі – КК України) передбачено 
чимало злочинів, вчинення яких пов’язане із застосуванням вогнепальної 
зброї. Серед таких злочинів, спрямованих, зокрема, проти життя, 
здоров’я і власності громадян, громадської безпеки та порядку, слід 
відзначити умисне вбивство (ст. 115 КК України), розбій (ст. 187 
КК України), погроза вбивством (ст. 129 КК України), бандитизм (ст. 257 
КК України), хуліганство (ст. 296 КК України) [3]. 

Незаконне носіння, зберігання, ремонт, придбання, виготовлення або збут 
вогнепальної зброї без належного дозволу утворює окремий склад злочину, 
кримінальна відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 263 
КК України [3]. 

У зв’язку з цим, на практиці часто виникає необхідність встановити факт 
носіння і зберігання вогнепальної зброї. Носіння зброї особою може бути 
встановлено під час проведення особистого обшуку, огляду речей та одягу 
особи, огляду трупа або освідування в порядку передбаченому ст. ст. 236, 237, 
238, 241 Кримінального процесуального кодексу України [2]. 

На цей факт вказують: наявність самої зброї, а також сліди у вигляді 
нашарувань частинок металів, іржі, мастильних матеріалів або відбитків 
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деталей зброї на одязі і тілі особи, сліди пострілу. Так, якщо за слідами 
пострілу на одязі і тілі підозрюваного встановлено, що постріл проведено з 
короткоствольної зброї, яка знаходилася під час пострілу під верхнім одягом, 
слідчий одночасно встановлює і факт носіння зброї цією особою, хоча під час 
огляду (обшуку, освідування ) зброї у підозрюваного не було виявлено [4, 
с. 353]. 

У криміналістичній літературі питання встановлення факту зберігання та 
носіння вогнепальної зброї за її слідами розглядається епізодично [4, с. 353; 
5, с. 129]. У багатьох літературних джерелах, зокрема нових [6, с. 151, 161], 
основну увагу зосереджено на встановленні факту застосування вогнепальної 
зброї за слідами, які залишені нею на тілі та одязі особи, що стріляла, на трупі 
та на різноманітних уражених зброєю перешкодах. 

Носіння і зберігання вогнепальної зброї є прикладами пасивного 
використання зброї, а тому розслідування такого злочину повинно бути 
особливо повним, всебічним і об’єктивним. 

У зв’язку з цим, велике значення має проведення комплексних 
експертних досліджень у галузі судово-балістичної трасології, судової 
медицини, дактилоскопії, судової хімії. 

За фактом носіння вогнепальної зброї ідентифікація особи може 
здійснюватися за виявленими на поверхні зброї слідами пальців рук, а факт 
проведення пострілу – за наявністю продуктів згоряння пороху на тильній 
стороні кисті руки особи, що стріляла. Сліди пальців рук виявляють 
дактилоскопічними методами, а сліди кіптяви і незгорілих порошинок – 
якісною реакцією на нітрати з розчином дифеніламіну. Однак, виникає 
питання щодо особи курця, у якого на поверхні кисті відкладаються нітрати, 
що містяться у сигаретному димі, а, отже, маскують сліди від пострілу. 

Нами запропонована методика виявлення і дослідження слідів 
металізації від ручної вогнепальної зброї на долоні умовно підозрюваної 
особи із застосуванням дифузно-контактного методу, а також 
встановлення системи, моделі зброї та її ідентифікації. 

Дана методика розширює та доповнює фундаментальні трасологічні 
уявлення про характер утворення слідів і може бути основою для 
вивчення слідоутворення від різних видів зброї. 

Об’єктами дослідження були вогнепальна зброя, яка має відкриту 
тильну сторону рукоятки (зі щічками), та долоні експериментатора. Для 
експерименту були відібрані пістолети ТТ (калібр 7,62 мм), Беретта 
(калібр 9,0 мм), МЦ Марголіна (калібр 5,6 мм) і сигнальний пістолет-
ракетниця СПШ (калібр 26,0 мм). 

Дослідження проводили за наступною методикою. Пістолет протягом 
приблизно 15 с. утримували в руці, тричі натискаючи на спусковий гачок. 
Після цього, долоню з незначним зусиллям прикладали до аркушу 
відфіксованого фотопаперу, який попередньо був зволожений 25-процентним 
розчином оцтової кислоти. Отриманий відбиток проявляли 1 %-ним водним 
розчином діетилдітіокарбамату натрію, який утворює стійкі комплексні 
сполуки з іонами заліза. Під час проявлення спостерігали утворення 
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зображення слідів від металевої частини рукоятки зброї, які виявились 
співрозмірними із шириною рукоятки зброї. На зображеннях також 
зберігається відстань від краю рукоятки до центру гвинтів (заклепок) 
кріплення щічок. На контактограмах сліди утворювались незалежно від того, у 
якій руці утримувалась зброя, а після проведеного пострілу з даної зброї вони 
відзначалися більшою чіткістю зображення внаслідок віддачі зброї. Також 
встановлено, що відбитки зброї на долоні зберігаються протягом 4 год при 
невимушеній поведінці експериментатора (такій як тримання за поруччя у 
громадському транспорті, відкривання дверей за ручку замка, контакт з 
іншими металевими предметами). 

На контактограмі, отриманій з пістолета Беретта, чітко проявилася будова 
його рукоятки. Крім основного сліду спостерігається зображення металевої 
декоративної смужки завширшки 2,5 мм, яка обрамляє контури щічок. 

Під час вивчення слідів, утворених рукояткою пістолета Марголіна, 
крім родових ознак, були також виявлені індивідуальні ознаки, такі як 
ступінь закручування та напрямок розташування шліца головки гвинтів 
кріплення щічок. 

Застосована методика дослідження дозволяє визначити модель зброї 
за такими груповими ознаками як форма, будова, ширина рукоятки та 
місцерозташування гвинтів кріплення щічок рукоятки зброї. 

Проблемним залишається питання щодо механізму утворення слідів 
як наслідок розчинення металу рукоятки зброї у потожировій речовині 
долоні, тертя контактуючих поверхонь або їх комбінованої дії. Для 
вирішення цього питання проводились дослідження екранованої 
шкіряною рукавицею поверхні долоні, у яку поміщали зброю. На 
отриманій контактограмі спостерігали відбитки металевої частини 
рукоятки зброї, що дає підстави стверджувати їх утворення внаслідок 
тертя контактуючих поверхонь. 

Отже, за результатами проведених досліджень утворення відбитків зброї 
на долоні можна розглядати як результат комбінованої дії, яка полягає у 
розчиненні металу рукоятки у потожировій речовині долоні і терті 
контактуючих поверхонь. Для підтвердження цієї гіпотези проводились 
експерименти з учбовою гранатою Ф-1 з частково відсутнім лакофарбовим 
покриттям поверхні її корпусу. Вибір для дослідження цього виду зброї 
зумовлений усе частішим використанням ручних бойових гранат (Ф-1, РГД-
5) у злочинних цілях та у побутових конфліктах. 

Дослідження проводили за методикою дослідження слідів від 
вогнепальної зброї. 

В результаті дослідження на контактограмі будь-які сліди від корпусу 
гранати були відсутні, що можна пояснити різним ступенем розчинності 
матеріалу (чавун) корпусу гранати і рамки (сталь) вогнепальної зброї в 
органічних кислотах і солях, що входять до складу потожирової речовини 
долоні. Пояснити факт отримання відбитків за рахунок тертя 
контактуючих поверхонь у даному випадку виявилось неможливим. 

Цікавим також є питання щодо механізму утворення слідів від зброї 
на поверхні долоні трупа особи. Таке дослідження, зокрема, дало б 
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можливість вирішити деякі проблемні питання, які пов’язані з 
інсценуванням самогубства із застосуванням вогнепальної зброї. 

Таким чином, описана вище методика дає можливість встановити 
факт незаконного носіння та застосування вогнепальної зброї, а в 
окремих випадках – ідентифікувати зброю. 
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The issue of the procedure for forensic and economic examination on 

documentary evidence of the validity of the creditors claims in the absence of a 
written form of the agreement is investigated.  
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Исследовано проблемы при проведении судебно-економической экспертизы 

о документальном подтверджении обоснованности исковых требований 
кредитора при отсутствии писменной формы договора. 

Ключевые слова: вывод, эксперт, кредитный договор, изменения в 
кредитном договоре, обязательства по кредиту, существенные условия 
кредитного договора, процентная ставка по кредиту. 

 
Відповідно до положень ст. ст. 1047, 1054 Цивільного кодексу 

України визначено, що договір позики та кредитний договір, як 
різновид договору позики, укладається у письмовій формі. Кредитний 
договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним. 

З урахуванням того, що кредитування є фінансовою послугою, то з 
урахуванням вимог ст. 6 Закону України від 12.07.2001 № 2664 «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг», договір, який повинен містити: 

1) назву документа; 
2) назву, адресу та реквізити суб’єкта підприємницької діяльності; 
3) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яка отримує фінансові 

послуги та її адресу; 
4) найменування, місцезнаходження юридичної особи; 
5) найменування фінансової операції; 
6) розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, 

строки його внесення та умови взаєморозрахунків; 
7) строк дії договору; 
8) порядок зміни і припинення дії договору; 
9) права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання 

або неналежне виконання умов договору; 
10) інші умови за згодою сторін; 
11) підписи сторін. 
Одним із найбільш важливих пунктів кредитного договору являється 

розмір відсоткової ставки за кредитом, яка відповідно до ст. 1056-1 
Цивільного кодексу України, може бути фіксованою або змінюваною. 
Тип процентної ставки визначається кредитним договором. 

Частиною 3 ст. 1056-1 Цивільного кодексу України визначено, що 
фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку 
кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої 
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процентної ставки не може бути збільшено кредитодавцем в 
односторонньому порядку. Умова договору щодо права кредитодавця 
змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому 
порядку є нікчемною. 

Як показує практика дуже часто, як фізичні, так і юридичні особи 
отримують можливість залучення кредитних коштів на підставі Заяви, в 
якій зазначено, що згідно із вказаною Заявою особа приєднується до 
«Умов та правил надання банківських послуг». При цьому, найменування 
документу (Заяви) не містить навіть найменування фінансової послуги 
щодо кредитування (наприклад – Заява про відкриття поточного 
рахунку). 

У процесі використання кредитних коштів Банк може неодноразово 
змінювати умови кредитування (розмір процентної ставки, термін 
пільгового кредитування, розмір штрафних санкцій за не виконання 
окремих умов, тощо), при цьому, не забезпечивши виконання умови 
щодо письмового повідомлення Позичальника або в разі збільшення 
процентної ставки – Поручителя та інших зобов’язаних за договором 
осіб, як передбачено ст. 1056-1 Цивільного кодексу України. 

В результаті таких дій кредитора платоспроможність позичальника 
зменшується та відповідно зростає кількість безнадійних кредитів, що 
призводить до незаконної конфіскації майна. 

Будь-який висновок судового експерта із вказаного питання межує із 
забороною експерту надавати оцінку законності проведення процедур, 
регламентованих нормативно-правовими актами, як те визначено в п. 2.3 
Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції 
№ 53/5 від 08.10.1998. 

Крім того, в ході проведення дослідження виникає необхідність 
документального підтвердження вихідних даних для проведення 
експертизи, а саме, необхідність підтвердження факту ознайомлення 
позичальника зі зміною умов договору. 

Судова практика України теж немає однозначної відповіді на питання 
щодо правової оцінки доказів на підтвердження факту укладання 
кредитного договору та виконання його умов сторонами. 

Таким чином, при відсутності стійкої правової позиції в діючих 
нормативних актах із вказаного питання судовий експерт стає 
«заручником» між обов’язком особисто провести повне дослідження та 
надати обґрунтований письмовий висновок на поставлені питання, та 
забороною вийти за межі компетенції при вирішенні завдань, визначених 
в ухвалі про призначення експертизи. 
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З введенням у дію Кримінального процесуального кодексу України 

(далі – КПК України) були посилені засади змагальності у стадії 
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досудового розслідування, змінені правила обчислення строків та їх 
продовження у цій стадії й суттєво оновлений порядок призначення і 
проведення в ній експертиз. Як очікувалось, ці та інші зміни в системі 
кримінального процесу значно підвищать ефективність досудового 
розслідування, але аналіз результатів сучасної слідчої практики вказує, 
що про досягнення говорити ще зарано. На це вказує й те, що набули 
поширення випадки неможливості відкриття висновків експертів, які 
були залучені одною стороною кримінального провадження, іншій 
стороні по завершенні досудового розслідування, як це передбачено 
ст. 290 КПК України. 

Справа у тому, що закріплені у КПК України строки досудового 
розслідування та порядок залучення експерта під час досудового 
розслідування і використання його висновку в процесі доказування на цій 
стадії, не у повній мірі враховують наявні технічні та інші можливості 
експертних установ та нормативні вимоги щодо проведення багатьох 
криміналістичних та інших видів експертиз. Внаслідок цього, досить 
часто завершити експертне дослідження і оформити висновок експерту, 
залученому на досудовому розслідуванні, фактично стає можливим, а 
стороні, яка його залучила, відповідно, – його отримати, лише під час 
судового розгляду. 

У таких випадках суд стає гарантом належного виконання сторонами 
своїх обов’язків, забезпечення прав та інтересів сторін та інших учасників 
провадження, нормативних вимог щодо проведення експертизи та 
допустимості висновку експерта, залученого в стадії досудового 
розслідування, як джерела доказів якщо він був отриманий одною стороною 
і відкритий іншій стороні вже після того як матеріали досудового 
розслідування були направленні до суду. При цьому, якщо сторона не 
здійснить відкриття висновку експерта як частини наявних у неї матеріалів 
кримінального провадження відповідно до положень цієї статті, то суд не 
має права допустити відомості, які містяться в них, як докази (ч. 12 ст. 290 
КПК України). У той же час суд враховує відсутність чіткого регулювання в 
законі даної ситуації, а коли положення КПК України не регулюють або 
неоднозначно регулюють питання кримінального провадження 
застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 
ст. 7 цього Кодексу (ч. 6 ст. 9 КПК України). Це відкриває йому шлях до 
умовиводів і висновків за аналогією як прийому логічного способу 
тлумачення процесуальних норм або до аналогії закону як засобу заповнення 
прогалин у процесуальному праві. 

Не вдаючись до аналізу співвідношення і можливостей впливу 
зазначених аналогій для вирішення питання про допустимість 
використання як джерела доказів у суді висновку експерта, залученого 
стороною у досудовому розслідуванні, що потребує окремого 
дослідження, так чи інакше у наведеній ситуації завжди залишається 
ризик наразитись на неприємну процесуальну санкцію, яка здатна звести 
усі зусилля сторони, що були спрямовані на залучення експерта і 
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забезпечення проведення експертизи, а також позитивний для здійснення 
правосуддя ефект від роботи експерта нанівець. 

Утім, хотілося б звернути увагу на те, що окремі науковці, які 
здійснили системний аналіз норм, закріплених у ст. ст. 69, 93, 223, 242, 
243, 244, 245 КПК України, під кутом зору можливості визнання доказом 
такого висновку експерта (в зазначеній ситуації), дійшли висновку, що 
проведення експертних досліджень не належить до слідчих (розшукових) 
дій, якими згідно з ч. 1 ст. 223 КПК України є дії, спрямовані на 
отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 
конкретному кримінальному провадженні і які, не допускається 
проводити після закінчення строків досудового розслідування в силу 
вимог ч. 8 ст. 223 КПК України [1, c. 124-125]. В обґрунтування цього 
висновку покладається те, що, по-перше, у ч. 2 ст. 93 КПК України 
вказано, що сторона обвинувачення «здійснює збирання доказів шляхом 
проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) 
дій … отримання … висновків експертів; по-друге, що в гл. 20 
КПК України, яка має назву «Слідчі (розшукові) дії», містить лише 
норми щодо підстав для проведення експертизи (ст. 242); порядку 
залучення експерта (ст. 243); розгляду слідчим суддею з цього приводу 
клопотань (ст. 244) та отримання зразків для експертизи (ст. 245); по-
третє, що відповідно до ст. 243 КПК України експерта вправі самостійно 
залучати не тільки сторона обвинувачення, а й сторона захисту; по-
четверте, що згідно з ч. 1 ст. 69 КПК України дослідження об’єктів, явищ 
і процесів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального 
правопорушення, та надання висновку з питань, які виникають під час 
кримінального провадження і стосуються сфери спеціальних знань, 
здійснює не слідчий, а спеціальний суб’єкт – експерт [1, c. 125]. 

Дійсно, відповідно до ч. 8 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії не 
можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, 
крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених ч. 3 ст. 333 
цього Кодексу. Будь-які слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням 
цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази – 
недопустимими. Але в судовій практиці позитивне сприйняття висновків 
експертиз, призначених і розпочатих у досудовому розслідуванні та 
завершених після його закінчення, відоме, оскільки ст. 88 КПК України 
уповноважує суд вирішувати питання допустимості доказів під час їх оцінки, 
а сторони, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження, в суді вправі клопотати про визнання їх 
недопустимими і заперечувати проти цього. 

Проте, із загального правила, що слідчі (розшукові) дії проводяться в 
межах досудового розслідування існують винятки. Наприклад, огляд місця 
події закон дозволяє у невідкладних випадках проводити до внесення 
відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань, тобто до початку (за 
межами стадії) досудового розслідування (ч. 3 ст. 214 КПК України). А чому 
не вважати винятком з цього правила в силу тієї ж аналогії закону можливість 
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проведення експертизи, призначеної в межах розумних строків на стадії 
досудового розслідування. Тим більше, що через об’єктивну причину, якою є 
практична неможливість завершення експертизи і отримання висновку 
експерта в межах строків досудового розслідування і за наявності інших 
доказів для доведення обвинувачення в суді, сторона обвинувачення 
реалізувала свої повноваження і виконала вимоги закону щодо закінчення 
досудового розслідування з направленням необхідних процесуальних 
документів до суду. У таких випадках, що робити суду? Особливо, якщо 
необхідно встановити або перевірити обставини, які мають істотне значення і 
вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом? 
Застосовувати положення ст. ст. 332 КПК України і призначати знову 
проведення експертизи чи дослідити вже наявний висновок експерта. 
Здоровий глузд вказує на останнє. 

Не заперечуючи можливості використання в судовому розгляді як 
джерела доказів висновку експерта, який був складений за результатами 
дослідження, проведеного експертом на підставі постанови слідчого чи 
прокурора, винесеної під час досудового розслідування, тобто в межах 
його строків, але за умов його обов’язкового відкриття стороні захисту, 
важко погодитися з тим, що проведення експертизи не є слідчою 
(розшуковою) дією. 

На слушну думку більшості відомих українських науковців 
проведення експертизи у кримінальному провадженні є слідчою 
(розшуковою) дією, яка належить до групи традиційних слідчих дій [2, 
с. 141; 3, c. 224; 4, с. 19]. На те, що проведення експертизи є такою дією 
вказує те, що її проведення спрямоване на збирання (отримання, 
формування) доказів із використанням спеціальних знань залученого 
стороною або слідчим суддею чи судом експерта. 

Глава 20 КПК України – це стрижень процесуального інституту 
слідчих (розшукових) дій і не випадково правила проведення експертизи 
зосереджено саме у цій частині процесуального закону. До того, 
ст. ст. 242, 243, 244 КПК України містять не лише норми щодо підстав 
для проведення експертизи і порядку залучення експерта та розгляду 
слідчим суддею відповідних клопотань, в них є норми, які визначають і 
порядок проведення експертних досліджень. Також потрібно 
враховувати, що порядок проведення експертизи у кримінальному 
процесі визначають ст. ст. 101, 102 § 5 «Висновок експерта» глави 4 
«Докази і доказування» КПК України. На цей порядок здійснюють 
регулятивний вплив окремі норми, закріплені у інших главах і розділах 
КПК України та в Законі України «Про судову експертизу». 

Розв’язання проблеми визначення місця експертизи в системі 
кримінального провадження безпосередньо пов’язане з удосконаленням 
інституту слідчих (розшукових) дій. З цього приводу слід підтримати 
пропозиції науковців щодо наведення переліку слідчих дій на кшталт того як 
це зроблено відносно засад кримінального провадження (ч. 1 ст. 7 
КПК України), заходів забезпечення кримінального провадження (ч. 2 ст. 131 
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КПК України) тощо [5, с. 357]. Як уявляється, такий перелік має міститися або 
в окремій статті чи частині статті КПК України, наприклад йому може бути 
присвячена нова ст. 223-1 з назвою «Види слідчих (розшукових) дій», або його 
слід навести у ч. 2 ст. 223 КПК України, змінивши її редакцію. 
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реалізації міжнародної судово-експертної діяльності; наведено перелік і коротку 
характеристику основних міжнародних організацій, що об’єднують судових 
експертів різних країн світу. 

Ключові слова: судова експертиза, міжнародне співробітництво, спеціальні 
знання, професійна комунікація. 

 
It is considered the historical stages of formation and development of international 

cooperation in the field of forensic examination. It is also outlined further directions the 
implementation of the international forensic activity; a list and brief description of the 
main international organizations that unite forensic experts from different countries of 
the world are given. 

Key words: forensic examination, international cooperation, special knowledge, 
professional communication. 

 
Рассмотрены исторические этапы становления и развития международного 

сотрудничества в области судебной экспертизы; обозначены дальнейшие 
направления реализации международной судебно-экспертной деятельности; 
приведен перечень и краткая характеристика основных международных 
организаций, объединяющих судебных экспертов разных стран мира. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, международное сотрудничество, 
специальные знания, профессиональна коммуникация. 

 
Сучасний стан суспільного розвитку характеризується зростанням 

ролі інформаційних технологій, поглибленням процесів всесвітньої 
економічної, політичної, соціальної та культурної інтеграції й уніфікації. 
У широкий вжиток увійшов термін глобалізація як характеристика 
формування єдиного планетарного суспільства. 

Відбувається постійний розвиток судової експертизи, як необхідного 
інституту на всіх стадіях судочинства, для точного встановлення фактів 
злочинів вчинення правопорушень та подальшого прийняття обґрунтованих 
й законних судових рішень. Саме тому актуальною тенденцією сучасності є 
розширення участі судово-експертних установ у міжнародному 
співробітництві та професійній комунікації експертів, підвищення їхньої ролі 
у розвитку теорії та практиці криміналістики і судової експертизи. 

Питання міжнародного співробітництва у сфері судово-експертної 
діяльності висвітлено у працях А. В. Іщенка, Н. І. Клименко, І. В. Пирога, 
М. Я. Сегая, А. Р. Шляхова та інших. Однак, для забезпечення 
ефективного розвитку інтеграційних процесів, що відбуваються у галузі 
судової експертизи судово-експертних установ держав різних регіонів 
світу, потребують подальшого вивчення історичні аспекти реалізації 
досвіду нормативно-правового регулювання судово-експертної 
діяльності й виникнення нових видів судових експертиз. 

На основі аналізу наукової літератури проблеми сучасного стану й 
динаміки розвитку міжнародного співробітництва у сфері судової 
експертизи можна виділити п’ять основних етапів.  

Перший етап (сер. XVIII ст. ‒ поч. 1900-х рр.) відповідає поширенню 
судово-медичних знань шляхом запрошення іноземних професорів до 
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університетів. Через впровадження антропометричної та 
дактилоскопічної систем ідентифікації встановлювалися перші постійні 
міжнародні контакти експертів, розроблялися наукові основи 
криміналістики та методи судово-технічного дослідження документів. 

Другий етап міжнародного співробітництва охоплює період створення 
низкою держав системи судово-експертних установ (1912-1918 рр.). У 
цей період активізувалися процеси, що сприяли обміну досвідом 
створення та діяльності судово-експертних установ, посилилася 
міжнародна торгівля спеціальним обладнанням і матеріалами для 
проведення експертиз.  

Третій етап ‒ відновлення міжнародних контактів після закінчення 
Першої світової війни (1918-1939 рр.). У цей період видаються друковані 
переклади іноземної криміналістичної літератури та наукових робіт у 
галузі судової експертизи, розширюється мережа фірм з виробництва 
експертного обладнання та матеріалів, активізується ознайомлення 
співробітників судово-експертних установ і поліцейських 
криміналістичних лабораторій з передовим досвідом зарубіжних колег, 
засновуються міжнародні судово-експертні організації. 

Початок четвертого етапу (1945-1991 рр.) обумовлений закінченням 
Другої світової війни, заснуванням Організації Об’єднаних Націй, Ради 
Європи, відновленням діяльності Інтерполу. Водночас, за цей період було 
створено міжнародні неурядові судово-експертні організації [7]. 

Проводилися наукові конференції криміналістів і судових експертів, 
розвивалася науково-методична база досліджень, здійснювалося 
навчання та підвищення кваліфікації фахівців. 

Варто зазначити, що розвиток співробітництва судових експертів у 
цей період відбувався в умовах протистояння соціалістичної та 
капіталістичної систем, що істотно знижувало можливість реалізації 
широкої професійної комунікації спеціалістів. 

Сучасний, п’ятий етап міжнародного судово-експертного 
співробітництва (з 1991 р. по теперішній час) характеризується 
посиленням процесів глобалізації та регіоналізації в міжнародних 
відносинах і, відповідно, в міжнародній судово-експертній співпраці. 
Встановився єдиний інформаційний простір, в умовах якого істотно 
полегшуються транснаціональні зв’язки правоохоронних та 
правозахисних організацій, судово-експертних установ та окремих 
експертів, а також науковців, що спеціалізуються в питаннях судової 
експертизи та судово-експертної діяльності [1]. 

На сучасному етапі державного розвитку реалізація міжнародного 
співробітництва в галузі судової експертизи передбачена Законом 
України «Про судову експертизу» [6]. У документі наголошується на 
необхідності міжнародного наукового співробітництва та залучення 
фахівців з інших держав для спільного проведення судових експертиз в 
Україні.  
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Основними напрямами міжнародного співробітництва в галузі судової 
експертизи є: удосконалення методології судово-експертних досліджень; 
розширення кола вирішуваних експертних задач; розробка експертних 
методик відповідно до міжнародних стандартів; підвищення 
достовірності та обґрунтованості експертних висновків; створення 
спільних баз даних; активізація обміну зразками для проведення 
порівняльних досліджень; проведення міжнародної акредитації судово-
експертних лабораторій; підвищення ефективності діяльності 
міжнародних організацій у галузі судової експертизи; удосконалення 
правового регулювання судово-експертної діяльності, ефективного 
проведення судової експертизи у межах міжнародної правової допомоги. 

Варто зазначити, що перспективними залишаються такі напрямки 
роботи, як: обмін досвідом судових експертів різних країн світу; 
організація підвищення кваліфікації судових експертів шляхом 
проведення тестувань і навчань, проведення спільних наукових заходів 
тощо. 

Очевидним є той факт, що судова експертиза не може повноцінно 
розвиватися відокремлено в межах однієї держави. Судово-експертна 
діяльність повинна насамперед відповідати національним принципам та 
міжнародним правовим і професійним стандартам. Зазначені принципи 
підтримують і розвивають відомі міжнародні мережі: 

«The European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI)» ‒ 
Європейська мережа судово-експертних установ ‒ монопольна 
організація в галузі криміналістики та судової експертизи, заснована в 
1995 році з метою поліпшення взаємного обміну інформацією в галузі 
криміналістики, підвищення рівня якості проведення судових експертиз у 
Європі, здійснення науково-дослідної та методичної діяльності. До 
складу ENFSI станом на кінець 2020 р. входять 72 організації-учасниці з 
39 країн. Постійно діють 17 робочих груп експертів [3]. 

«The European Union Agency for Law Enforcement Training (СEPOL)» ‒ 
Європейський поліцейський коледж ‒ агентство Європейського союзу, що 
об’єднує офіцерів поліції та експертів Європи з метою розвитку 
міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю та забезпечення 
громадської безпеки й правопорядку. Учасники програм СEPOL мають 
можливість обмінюватись досвідом та розширювати знання про 
правоохоронні та експертні системи іноземних країн, брати участь у 
професійних курсах підвищення кваліфікації, сприяти підготовці 
узгоджених програм для навчання співробітників поліції та експертних 
установ на місцях з урахуванням транскордонного співробітництва в 
Європі тощо [5]. 

«The International Criminal Police Organization (INTERPOL)» ‒ 
Міжнародна організація кримінальної поліції ‒ міжурядова організація, 
до складу якої входять представники 194 країн. Надає учасникам 
можливість обмінюватися даними про злочини та злочинців, створювати 
відповідні бази даних та отримувати до них доступ, а також пропонує ряд 
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технічної й оперативної підтримки у протидії кіберзлочинності та 
тероризму. Систематично проводить різноманітні навчально-наукові 
заходи [1]. 

«The European Forum for Restorative Justice (EFRJ)» ‒ Європейський 
форум з питань відновного правосуддя ‒ міжнародна мережева 
організація, що об’єднує учасників, які працюють у галузі відновного 
правосуддя: законотворців політики в Європі та за її межами, практиків, 
науковців експертів. Сприяє розробці науково-практичних досліджень у 
сфері правосуддя [2]. 

«The European Society of Criminology (ESC)» ‒ Європейське 
товариство кримінології ‒ засноване у 2000 р. європейське товариство, 
що об’єднує вчених і науковців, які активно займаються дослідженнями, 
викладанням та / або практикою у галузі кримінології. Товариство 
здійснює розвиток кримінологічної наукової діяльності, досліджень, 
освіти та навчання, а також заохочує науковий та практичний обмін 
досвідом і співпрацю між кримінологами в Європі та інших країнах [4]. 

Таким чином, реалізація міжнародної співпраці є надзвичайно 
важливою складовою розвитку судово-експертної діяльності: виникають 
нові міжнародні мережі, запроваджуються інноваційні напрями роботи, 
налагоджується міжнародна професійна комунікація спеціалістів. 
Інтеграція судово-експертної діяльності матиме наслідком вдосконалення 
експертного національного законодавства і теоретичних основ 
експертизи, вироблення єдиних підходів до різних видів експертиз, 
отримання міжнародного визнання експертних висновків у цілому, 
підвищення професійної майстерності працівників судово-експертних 
установ в Україні. 
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Розглянуто сутність судово-економічної експертизи та її роль у розкритті 
злочинів у економічній сфері. 
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The article deals with the essence of judicial economic expertise role in 

counteracting crime in the economic sphere. 
Key words: economic crime, forensic expertise, judicial expert activity, judicial 

expert, judicial economic expertise. 
 
Рассмотрена сущность судебно-экономической экспертизы и ее роль в 

раскрытии преступлений в экономической сфере. 
Ключевые слова: экономические преступления, судебная экспертиза, 

судебно-экспертная деятельность, судебный эксперт, судебно-экономическая 
экспертиза. 

 
На даний час широкий діапазон прав, якими наділені суб’єкти 

господарювання, дозволяє активізувати підприємницьку діяльність, яка є 
однією з основ ринкової економіки. Однак, розвиток ринкових відносин у 
нашій країні відбувається в умовах, коли суб’єкти господарської 
діяльності виходять за рамки закону, намагаючись підвищити своє 
фінансове становище, що зумовлює збільшення правопорушень і 
злочинів економічної спрямованості. 

Сьогодні, в умовах становлення ринкових відносин та складних змін, 
які відбуваються в окремих галузях господарської діяльності в Україні, 
здійснення протидії вчиненню злочинів у сфері господарювання 
зумовлює зростаючу потребу в кваліфікованій допомозі з боку судових 
експертів. Як правило, економічні злочини тягнуть за собою завдання 
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матеріальної шкоди державі у вигляді несплачених податків, 
підприємцям у вигляді недостачі, працівникам у вигляді невиплачених 
сум заробітної плати. 

Основні загрози економічній безпеці держави обумовлені високим 
рівнем тінізації економіки, розповсюдженням напівлегальних методів 
ухилення від оподаткування, криміналізацією економічних відносин, 
наявністю в країні організованих злочинних угруповань, що претендують 
на контроль над діяльністю суб’єктів господарювання. Боротьба з 
економічними правопорушеннями сьогодні набула характеру 
надзвичайно актуальної проблеми. Основним завданням правоохоронних 
органів є забезпечення економічної безпеки держави шляхом швидкого і 
повного розслідування злочинів, що вчиняються у сфері економіки. 
Керівництво країни має посилювати державний контроль за економічною 
діяльністю всіх суб’єктів господарювання та основна увага повинна 
приділятися попередженню здійснення економічних правопорушень. 
Пріоритетним напрямком правоохоронної діяльності щодо 
попередження, профілактики і розслідуванні економічних злочинів 
виступає судово – економічна експертиза. 

Спеціальним законом, який встановлює базові засади проведення 
судових експертиз є Закон України «Про судову експертизу». Саме цей 
Закон визначає правові, організаційні та фінансові основи судово-
експертної діяльності [1]. Загалом, метою судово-експертної діяльності є 
забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою та 
об’єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання 
досягнень науки й техніки. 

Економічні злочини вчиняються суб’єктами господарювання у 
процесі здійснення ними професійної управлінської або фінансово-
господарської діяльності та дістають прояв у недотриманні норм і 
правил, що її регламентують. 

Проведення судово-економічних експертиз є однією з форм 
використання спеціальних економічних знань у кримінальному 
судочинстві та має важливе значення для досудового розслідування 
злочинів і судового розгляду в кримінальних провадженнях. 

Проведення експертизи передбачає дослідження експертом 
документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності, 
дослідження документів економічної діяльності підприємств і 
організацій, документів, що відображають проведення фінансово-
кредитних операцій тощо. 

Сутність судово-економічної експертизи полягає у дослідженні 
фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання. Таке 
дослідження здійснюється в межах чинного законодавства особою, яка 
володіє спеціальними знаннями в галузі економіки, з метою надання 
висновку з відповідями стосовно питань, поставлених органами 
досудового розслідування чи суду. 
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За результатами проведення судової експертизи експерт складає 
висновок, який є самостійним джерелом доказів у справі. Згідно із 
нормами кримінального процесуального закону, висновок експерта – це 
докладний опис проведених експертом досліджень і зроблені за їх 
результатом висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені 
особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що 
доручив проведення експертизи [2]. 

Поняття економічної експертизи в багатьох дослідженнях 
ототожнюється з поняттям ревізії та аудиту. Вони мають один предмет 
дослідження – фінансово-господарську діяльність підприємств і 
підприємців, використовуючи при цьому однакові методичні прийоми й 
процедури обліку та контролю, але на відміну від судово-економічної 
експертизи, аудит та ревізія регламентуються не процесуальними, а 
іншими законами та підзаконними актами, їх використовують у процесі 
розслідування лише в непроцесуальній формі використання спеціальних 
знань. Отже, судово-економічна експертиза досить істотно відрізняється 
від ревізії, вона не є методом господарського контролю, а є самостійним 
видом діяльності [4]. 

Таким чином, економічна експертиза, під час вирішення питань, які 
вимагають спеціальних знань у галузі бухгалтерського та податкового 
обліку, економіки, аналізу і контролю, в сучасних умовах 
господарювання стає дедалі доцільнішою й необхідною та може бути 
використана з метою дослідження повноти та достовірності будь-яких 
господарських операцій. 
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У тезах доповіді викладено особливості дослідження ситуаційної експертизи 
та проблемні питання, які виникають під час її дослідження. Запропоновані 
шляхи вири рішення даних проблемних питань при дослідженні ситуаційної 
експертизи. 
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The abstracts of the report outline the features of the study of situational expertise 

and the problematic issues that arise during its study. The ways of the solution of the 
given problematic questions at research of situational examination are offered. 

Key words: expert, forensic ballistic examinations, firearms, crime, shot. 
 
В тезисах доклада изложены особенности исследования ситуационной 

экспертизы и проблемные вопросы, которые возникают во время ее 
исследования. Предложены пути водовороты решения данных проблемных 
вопросов при исследовании ситуационной экспертизы. 
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Метою виступу є узагальнення практичного досвіду експертів-

балістів при виконанні судово-балістичних експертиз.  
Актуальність полягає перш за все у її практичному значенні при 

вчиненні правопорушень де застосовувалась вогнепальна зброя. 
При розслідуванні таких злочинів, одним з основних елементів, який 

підлягає встановленню в процесі доказування, є механізм вчинення 
злочину. Одним із способів його встановлення, є проведення ситуаційної 
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судово-балістичної експертизи, особливо в умовах неочевидності, коли 
відсутні покази потерпілих, свідків, або в них є суттєві розбіжності. 

Завданням ситуаційних судово-балістичних досліджень є визначення 
кількості пострілів із вогнепальної зброї, їх напрямок, послідовність та 
відстань, з якої вони були проведені, місце розташування стріляючого, а 
також положення зброї у момент пострілу щодо об’єкта у який влучив 
снаряд, тощо [2]. 

Використання можливостей ситуаційної експертизи, яка тісно 
пов’язана з предметом доказування, сприяє об’єктивному перебігу подій 
та встановлення істини у справі. 

При проведенні ситуаційно-балістичних експертиз зазвичай 
вирішуються наступні найбільш поширені питання [1]: 

1. У якому напрямі здійснений постріл, який утворив пошкодження на 
перешкоді? 

2. Яка з представлених для експертизи куль була вистріляна першою? 
3. З якої відстані здійснений постріл у перешкоду? 
4. Яким саме снарядом утворене вогнепальне поранення? 
5. Які з вогнепальних ушкоджень є вхідними, і які вихідними? 
6. З якої ділянки місцевості проведено постріл? 
7. Яким було взаєморозташування зброї і потерпілого у момент 

нанесення йому вогнепального поранення? 
Виділяючи ситуаційну експертизу серед інших балістичних 

експертиз, необхідно відзначити її винятковість. 
Якщо при дослідженні вогнепальної зброї, боєприпасів, експерт має 

справу з конкретними предметами (гвинтівка, обріз рушниці, кулі, гільзи, 
тощо), то при проведенні ситуаційних експертиз об’єктом дослідження є 
обставини при яких був вчинений злочин. Вихідними даними при 
проведені ситуаційних експертиз є огляд місця події, покази потерпілих, 
свідків, результати проведених слідчих експериментів на місцевості, а 
також результати первинних криміналістичних та судово-медичних 
експертиз. 

Чим більше таких даних представлено на дослідження експерту, тим 
більш точний та об’єктивний буде його висновок. 

В процесі виконання дослідження експерт стикається з певними 
труднощами, які ускладнюють проведення експертизи. До них можна 
віднести: 

– неповноту наданих на дослідження матеріалів; 
– неякісно зафіксовану обстановку місця події; 
– відсутність належно оформлених схем місця події; 
– суперечливі покази свідка та потерпілого; 
– відсутність висновків первинних експертиз, включаючи балістичних 

та судово-медичних; 
– застосування при вчиненні злочинів новітніх зразків зброї та 

боєприпасів до неї (які володіють новими технічними характеристиками 
та властивостями, які до цього не зустрічалися на практиці); 
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– новітні технічні пристосування для зброї та стрілка; 
– та інші фактори. 
З метою недопущення збору неякісної інформації на місці події, до 

огляду місць вчинення злочинів із застосуванням вогнепальної зброї 
необхідно залучити поруч з іншими фахівцями, спеціалістів у галузі 
судової балістики. Це унеможливить порушення тактики проведення 
огляду місця події по даних категоріях злочинів, забезпечить належну 
фіксацію та вилучення повного комплексу доказової інформації. 

До проблемних питань також необхідно віднести: 
– відсутність єдиної методики проведення ситуаційної експертизи; 
– відсутність інформаційних листів, щодо практичного досвіду 

судових експертів при виконанні ситуаційних експертиз; 
– відсутність програмного забезпечення, щодо моделювання 

обстановки на місці події. 
У зв’язку з цим на наш погляд необхідно: 
1) створити базу нетипових завдань пов’язаних із ситуаційною 

експертизою та шляхи їх вирішення (в подальшому даний матеріал 
можна було б аналізувати, систематизувати для використання в 
експертній практиці); 

2) створити систематизовану інформаційно-довідкову базу в якій би 
містилася: 

– інформаційно-довідкова література; 
– інформація про нові зразки зброї та боєприпаси; 
– методики, які зареєстровані в реєстрі Міністерстві юстиції України; 
– перелік зброї та боєприпасів, які проходять сертифікацію на 

території України; 
– інформацію про досвід зарубіжних експертів у галузі судово-

балістичних експертиз. 
Викладені у виступі проблемні питання проведення ситуаційних 

судово-балістичних експертиз – не є вичерпним і потребує постійної 
уваги з боку практичних працівників досудового розслідування, судових 
експертів, фахівців у галузі судової балістики та науковців. 
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ВИЯВЛЕННЯ СЛІДІВ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ ЖУРНАЛІВ ПОДІЙ 

 
DETECTION OF MALWARE TRACES  

BY ANALYZING EVENT LOGS 
 

ОБНАРУЖЕНИЕ СЛЕДОВ ВРЕДОНОСНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУТЁМ АНАЛИЗА ЖУРНАЛОВ СОБЫТИЙ 

 
Розглядаються способи ідентифікації та аналізу шкідливого ПЗ за допомогою 

журналів подій операційних систем сімейства Windows, визначаються активності 
шкідливого ПЗ у файловій системі, дії шкідливого ПЗ з користувачами системи, 
мережева взаємодія шкідливого ПЗ. Необхідність такого виду аналізу може 
виникнути під час дослідження шкідливого програмного забезпечення на «живій 
системі». 

Ключові слова: шкідливе ПЗ, Журнал подій безпеки, операційні системи, 
Windows, антивірусне ПЗ, Sysmon, PowerShell. 

 
This article discusses how to identify and analyze malware using the Windows OS 

family event logs, identifies malware activity in the file system, the actions of malware 
with users of the system, and the network interaction of malware. The need for this type 
of analysis may arise during the study of malicious software on a "live system". 

Key words: malware, Security event log, operating systems, Windows, antivirus 
software, Sysmon, PowerShell. 

 
Рассматриваются способы идентификации и анализа вредоносного ПО с 

помощью журналов событий операционных систем семейства Windows, 
определяются активности вредоносного ПО в файловой системе, действия 
вредоносного ПО с пользователями системы, сетевое взаимодействие 
вредоносного ПО. Необходимость такого вида анализа может возникнуть в ходе 
исследования вредоносного программного обеспечения на «живой системе». 

Ключевые слова: вредоносное ПО, Журнал событий безопасности, 
операционные системы, Windows, антивирусное ПО, Sysmon, PowerShell 

 
Робоча станція користувача – найбільш вразливе місце 

інфраструктури в інформаційній безпеці. Користувачам може прийти на 
робочу пошту лист начебто з безпечного джерела, але з посиланням на 
заражений сайт. Можливо, хтось завантажить корисну для роботи утиліту 
з невідомого місця. Так можна придумати не один десяток випадків, як 
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через користувачів шкідливе ПЗ може потрапити на внутрішні 
корпоративні ресурси. Тому робочі станції вимагають підвищеної уваги. 

Для виявлення слідів атаки в ОС Windows є три корисних джерела 
подій: журнал подій безпеки, журнал системного моніторингу (sysmon) 
та журнали PowerShell. Для аналізу візьмемо ОС, яку заражено 
невідомим вірусом. Кожна антивірусна програма класифікує шкідливе 
ПЗ по різному, наприклад Microsoft Security Essentials як 
«Trojan:Win32/Tighre!plock», Dr.Web CureIt, як «BackDoor.DarkVNC.2» 
Avast як «Win32. Rovnix-K». Для більш докладного вивчення шкідливого 
ПЗ та для з’ясування, як саме шкідливе ПЗ впливає на систему в якій 
воно знаходиться можна застосувати вбудовані в ОС Windows журнали 
подій. 

 

 
 

Рис. 1. Журнал подій 
 

Системний монітор (Sysmon) 
Sysmon – вбудована в Windows утиліта, яка вміє записувати події в 

системний журнал. Sysmon необхідно встановлювати окремо. Журнали 
Sysmon більш докладно описують кожну подію, та більш докладно 
описують мережеві взаємодії.  

Створення процесу (ID події 1). Системний журнал подій безпеки 
може показати, коли запустився який-небудь файл з розширенням *.exe і 
покаже його ім’я і шлях запуску. Але на відміну від системного журналу 
Sysmon не зможе показати хеш-суму додатку. Шкідливе ПЗ може мати 
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ім’я будь-якого нешкідливого ПЗ, але саме за допомогою хеш-суми 
можна виявити шкідливе ПЗ. 

 

 
 

Рис. 2. Опис події в Sysmon 
 
Сумісність із мережею (ID події 3). Підключень до мережі може бути 

дуже багато, а відстежувати їх всі майже неможливо. Журнали Sysmon на 
відміну від журналів Security Log вміють прив’язати мережеве 
підключення до полів ProcessID і ProcessGUID і показують порт і IP-
адреси джерела та порт IP-адреси приймача. 

 

 
 

Рис. 3. Опис мережевої взаємодії в Sysmon 
 
Створення файлу (ID події 11). Sysmon, на відміну від Security Log, 

покаже не тільки розташування файлу, але і його ім’я. Зазвичай 
відстежуються типові дерикторії зміни в яких можуть означати дії 
шкідливого ПЗ. 
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Рис. 4. Моніторинг створення файлу за допомогою Sysmon 
 
Зміна часу створення файлу (ID події 2). Деякі види шкідливого ПЗ 

можуть підміняти дату створення файлу для його приховування зі 
списків недавно створених файлів. 

 

 
 

Рис. 5. Зміна часу створення файлу зафіксована в Sysmon 
 
Шкідливе ПЗ, яке досліджувалось змінює процес «svchost.exe» та 

створює його копію потім запускає змінений процес «svchost.exe» з 
ключем «svchost.exe –k». Далі намагається підключитися до IP адрес в 
заданому діапазоні «37.##.125.114» при цьому перевіряючи належність 
робочої станції до груп адміністраторів за допомогою запуску 
постачальника подій WSMan в PowerShell. Дивлячись на порт ініціатора 
та порт приймача, які відображає мережева взаємодія в Sysmon можемо 
зробити висновок, що шкідливе ПЗ намагається реалізувати підключення 
RDP через SSH тунель для віддаленого керування робочою станцією. 
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Описані в даній статті методи аналізу шкідливого ПЗ не дають такого 
результату, як реверс інжиніринг та інші статичні та динамічні методи аналізу 
шкідливого ПЗ. Дані методи потребують попереднього налаштування системи 
для моніторингу деяких з описаних подій. Наприклад такий компонент, як 
системний монітор Sysmon потребує попереднього встановлення та 
налаштування. Інші компоненти в більшості операційних систем встановлені 
за замовчуванням, але для повноцінного використання потребують 
налаштування та «підписки» на окремі групи подій, щоб відстежувати зміни в 
системі в режимі реального часу та своєчасно реагувати на них. Тому описані 
вище методи частіше за все будуть використовуватися для аналізу вже 
скомпрометованої системи. 
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Розглянуто особливості та принцип нанесення маркування і значення типової 

термінології, а також розглянута процедура ідентифікації товару на прикладі 
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The peculiarities and principle of marking and the meaning of standard terminology 

are considered, as well as the procedure of product identification on the example of 
women's leather boots, the meaning and location of graphic icons. 

Key words: marking, identification, standard, graphic icons, European sign. 
 
Рассмотрены особенности и принцип нанесения маркировки, значения 

типичной терминологии, а также рассмотрена процедура идентификации товара 
на примере женских кожаных сапог, значение и расположение графических 
пиктограмм. 

Ключевые слова: маркировка, идентификация, стандарт, графические 
пиктограммы, европейский знак. 

 
В процесі формування споживчого ринку України, з урахуванням 

попиту та пропозицій, актуальним питанням є вивчення властивостей 
товарів, встановлення їх натуральності та виявлення підробок 
(фальсифікацій). Ідентифікація товарів є важливою дією при оцінці 
якості та встановлення їх відповідності еталоном або вимогам, які 
передбачаються у відповідній документації. 

Важливим елементом процесу планування продукції є визначення 
маркувальних позначень, а саме товарної марки – імені, знака, або 
символу (чи сполучення таких), з допомогою котрих ідентифікують 
продукцію або послуги виробників і посередників [4]. 

Процедура ідентифікації проводиться для встановлення тотожності 
невідомого об’єкта відомому на основі збігу ознак. Таким чином, 
ідентифікація товарів – це процес виявлення відповідності досліджуваних 
товарів (об’єктів) аналогам (базовим моделям, зразкам) з однорідної 
групи, яка характеризується тією ж сукупністю технологічних показників 
або описом товарів на маркуванні на основі характерних 
ідентифікаційних ознак [6]. 

Ідентифікація по суті є процедурою, за допомогою якої встановлюють 
відповідність наданого на експертизу товару (продукції) вимогам, що 
пред’являються до даного виду товару в нормативній та технічній 
документації, а також в інформації про товар. Водночас засобами ідентифікації 
товарів є нормативні та технічні документи (стандарти, ТУ, та інші), які 
регламентують показники якості, а також товарно-супровідні документи 
(накладні, сертифікати, якісні посвідчення, в яких відображається інформація 
про товар, а саме для непродовольчої групи товару: назва товару, марка, 
модель, артикул, партія, серія, тощо (в залежності від групової належності) [5]. 

Велику роль в процесі ідентифікації відіграє інформація, що 
наноситься на товар або його упаковку, що дозволяє здійснювати 
ідентифікацію продукції, у тому числі й в частині, що стосується 
віднесення його до тієї чи іншої партії. 

Одним із простих методів ідентифікації є органолептичний метод. 
Цим методом визначається співвідношення показників відповідності 
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товару за встановленими критеріями на основі аналізу сприйняття 
органів чуттів людини.  

Слід зазначити, що перевагою органолептичного методу є його 
доступність та простота, а недоліком – недостатня достовірність. Тому, 
органолептика не може бути єдиним критерієм ідентифікації й для 
більшого ступеню ймовірності та об’єктивності слід використовувати 
інші методи в залежності від засобів вимірювань, які в свою чергу 
поділяються на фізичні, хімічні, фізико-хімічні та мікробіологічні. 

Мета ідентифікації – виявити й підтвердити справжність конкретного 
виду та найменування товару, а також відповідність його певним 
вимогам або інформації про нього, зазначеної на маркуванні та/або в 
товарно-супровідних документах. 

Враховуючи те, що одним із основних критеріїв товару та 
найважливішим джерелом інформації про продукцію (товар) є наявність 
маркувальних позначень (маркування), які включають в себе цілий 
комплекс позначень, що складається з тексту, умовних знаків та 
зображень, які нанесені на упаковку, ярлик або етикетку, що надають 
основні відомості про товар споживачеві, ідентифікує товар (доведення 
інформації, що дозволяє встановити відповідність товару чинним 
законам, державним стандартам, вимогам до якості й безпеки) та виконує 
функцію захисту споживчого ринку від неякісної продукції та при цьому 
є обов’язковою інформацією передбаченою законодавством. 

На прикладі жіночих чобіт розглянемо принцип нанесення та 
розташування маркування. Маркування наноситься на кожну півпару 
взуття, споживчу й транспортну тару. Стандартом передбачено такі 
показники маркування: зміст (види реквізитів), місце розташування на 
деталях, порядок розміщення реквізитів, спосіб нанесення, висота 
шрифту, чіткість і розбірливість, стійкість до мокрих обробок, реквізити 
пакувального ярлика. 

На ходовій поверхні підошви кожної півпари вказують номер, 
повноту. Якщо підошва шкіряна, гумова, поліуретанова і прикріплена за 
методом пресової вулканізації або литтям під тиском, на ній 
проставляють товарний знак (бренд) підприємства-виробника. В інших 
випадках його проставляють на вкладній устілці, напівустілці або 
підкладці виробу. 

На підкладці фарбою, що не змивається, вказують модель, розмір, повноту, 
сорт, дату виготовлення, номер стандарту, клеймо з літерами «СТ» або сорту. 
У чоботах або напівчоботах із застібкою-блискавкою ці дані проставляють на 
клапані під застібкою по його довжині. Допускається наносити маркувальні 
дані на ярлику, прикріпленому до підкладки, або на інших деталях. 
Маркування повинне бути чітким і яскравим [1, 3]. 

Маркування, пакування, транспортування, зберігання та догляд за 
шкіряним взуттям – ці процеси здійснюють згідно з вимогами діючих 
стандартів: 

– ДСТУ 2157-93 «Взуття. Терміни та визначення», 
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– ДСТУ 2158-93 «Взуття. Дефекти. Терміни та визначення», 
– ДСТУ 4142: 2002 (ГОСТ 7296-2003) «Взуття. Маркування, упаковка, 

транспортування, зберігання» та ін.). 
Маркування наноситься як на саме взуття, так і на упаковку. 

Маркування на упаковці повинна містити наступні дані: 
– найменування виду взуття; 
– найменування країни-виробника; 
– найменування фірми-виробника; 
– основні споживчі характеристики: колір взуття, вид матеріалу верху, 

підошви і підкладки; 
– розмір і повноту, артикул (номер моделі); 
– для дитячого взуття – інформацію про обов’язкову сертифікацію; 
– юридична адреса виробника (для вітчизняних виробників – повна 

поштова адреса; для імпортних – країна, місто та емейл); 
– позначення нормативного документа, за яким здійснюється взуття 

(для вітчизняних виробників); 
– товарний знак виробника (за наявності); 
– дату випуску (місяць і дві останні цифри року наносяться 

арабськими цифрами). 
У відповідності до наказу від 06.03.2019 № 358 «Про затвердження 

Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для 
виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу 
споживачу» встановлені наступні графічні піктограми, які вказують: 

1) складові взуття, а саме: на верх взуття, на підкладку та устілку 
взуття і на підошву взуття; 

2) визначення матеріалу, а саме: шкіра, шкіра з покриттям, 
натуральний, синтетичний або нетканий текстиль та інші матеріали [2]. 

Взуття, маркована символами «СЕ», відповідає вимогам 
Європейських Директив та пройшло встановлену процедуру оцінки і 
придатне для продажу в кожній країні ЕС. Абревіатура «СЕ» взята з 
французької мови і означає «європейська відповідність» (conformite 
europeenne). 

У 1993 р. в ЄС було запроваджено обов’язкове маркування (директива 
Ради ЄС 93/68/ЕЕС) електричного та електронного обладнання 
європейським знаком відповідності (СЄ – Європейський знак відповідності). 
Цей знак засвідчує, що продукт вироблено відповідно до чинних директив 
ЄС, тобто він відповідає суттєвим вимогам стосовно безпеки його 
експлуатації та не виявляє негативного впливу на довкілля [7]. 

Існують певні вимоги до нанесення символів «СЄ»: 
1) висота буквених символів «СЄ» не повинна бути менше 5 мм, а 

бажано – більше (іншими словами, маркування повинно бути легко 
помітним); 

2) для нанесення маркування «СЄ» застосовуються тільки фарби, які 
мають стійкість до стирання (потріть маркування – і її автентичність 
відразу стане ясна, або навпаки, викличе підозри). 
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Таким чином, ідентифікація товарів повинна мати комплексний 
характер та проводитися згідно з чітко визначеними типовими 
критеріями. 
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Аналіз експертної практики за останні роки показав, що 

спостерігається тенденція до зростання кількості експертиз із 
дослідженням підписів і рукописів від імені осіб похилого і старечого 
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віку. Дослідженню підлягають різноманітні документи: платіжні 
доручення, заповіти, розписки, акти дарування та ін. 

Сьогодні підпис є найбільш розповсюдженим матеріалом, який 
надходить на дослідження в якості об’єкту судово-почеркознавчої 
експертизи. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність більш ретельного 
його вивчення [1, с. 235]. 

Вивченням різних аспектів дослідження підписів займалися такі 
відомі вчені, як К. Є. Ароцкер, О. А. Єлисєєв, Н. І. Клименко, 
З. А. Ковальчук, Н. О. Коміссарова, М. П. Кошманова, Г. А. Куприянова, 
В. В. Липовський, А. І. Манцвєтова, З. С. Меленевська, В. Ф. Орлова, 
С. А. Ципенюк, та ін. 

У наш час об’єктами судово-почеркознавчої експертизи часто стають 
короткі рукописні записи осіб старечого й похилого віку. Такі почеркові 
об’єкти зустрічаються в різного роду нотаріальних і банківських 
документах, заповітах, договорах, дорученнях тощо. 

Аналіз практики проведення експертиз показує, що у судових і 
слідчих органів часто виникає необхідність саме у розв’язанні питань 
відносно дослідження коротких рукописних записів особами похилого 
й старечого віку. 

Дослідження рукописних записів цієї категорії осіб має свої 
особливості, обумовлені впливом вікових змін організму або 
захворювань, властивих особам похилого й старечого віку, на 
ідентифікаційні та діагностичні ознаки почерку виконавця. Для 
успішного вирішення ідентифікаційних і діагностичних завдань з 
метою диференціації записів, виконаних особами зазначеного віку і 
записів, виконаних особами інших вікових груп, необхідний правильно 
зібраний порівняльний матеріал. Це коло питань є доволі складним [2, 
с. 64]. 

Слід зазначити, що дослідження підписів, виконаних від імені осіб 
похилого та старечого віку, часто є одним з найбільш складних при 
проведенні судово-почеркознавчої експертизи. Це обумовлено, перш за 
все, самим характером даного об’єкту, який часто змінювався з причини 
недостатньої письмової практики, впливом на рухові функції пишучої 
руки, вікових змін організму та захворювань тощо [3, с. 56-61]. 

Досліджуючи об’єкти, що розглядаються, експерти зустрічаються зі 
значними труднощами при виявленні ознак та оцінці їх значення, 
з’ясуванні причин появи розбіжностей та визначенні їх істотності. 

Як, приклад, наведемо наступну ситуацію. До Запорізького відділення 
Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз 
Міністерства юстиції України з одного з судів м. Запоріжжя надійшла 
ухвала про призначення судової почеркознавчої експертизи про визнання 
заповіту нікчемним та застосування наслідків нікчемності заповіту. 
Перед експертом було поставлене питання про виконання 
досліджуваного підпису гр. К., якій на момент складання підпису було 78 
років. 
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Раніше, в рамках кримінального провадження, по даному заповіту 
була призначена судово-почеркознавча експертиза. Однак, у зв’язку з 
обмеженою кількістю порівняльних зразків та повідомленням прокурора 
про те, що додаткових зрізків підпису та почерку гр. К. представлено 
бути не може, судовим експертом було складене повідомлення про 
неможливість надання висновку судової почеркознавчої експертизи. 

Для проведення повторного дослідження судовому експерту з суду 
були надані додаткові вільні зразки почерку К. 

При порівняльні досліджуваного підпису із зразками підпису гр. К. було 
встановлені розбіжності по деяким загальним ознакам підписного почерку, які 
відображають: побудову підпису, ступінь і характер сформованості письмово-
рухових навичок, характеристику рухів по їх структурі та просторову 
орієнтацію (див. рис. 1). Однак, у зв’язку з малою кількістю порівняльних 
зразків (лише 3 підписи були виконані в проміжок часу, що і досліджуваний 
підпис – див. рис. 2-4) та незважаючи на їх значний обсяг, вказані розбіжні 
ознаки не дозволили вирішити питання про виконавця досліджуваного 
підпису ні в категоричній, ні в ймовірній формі. 

 

 
 

Рис. 1. Збільшене зображення досліджуваного підпису 
 

         
 

Рис. 2-4. Збільшене зображення деяких зразків підпису гр. К. 
 
Крім того, часте виконання підпису в постійному поєднанні 

пов’язаних між собою елементів призводить поступово до значної 
автоматизації рухів, створення єдиного динамічного стереотипу. У 
зв’язку з цим ознаки підпису часто мають більшу стійкість, ніж ознаки 
почерку [4]. 

Слід також зазначити, що вирішення питання про виконавця підпису було 
ускладнене можливістю його виконання певною особою шляхом 
перекручування (симуляція особою неграмотності, наряду з наявністю у 
розпорядженні експерта тільки вільних зразків підпису особи, які мають 
значну розбіжність у часі їх виконання із досліджуваним підписом) [5, с. 66]. 
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Слід зазначити, що хоч досліджуваний підпис і виконаний в змішаній 
формі, але в більшій мірі має літерну транскрипцію, тому судовим 
експертом було проведено подальше його порівняння з зразками почерку 
гр. К. В ході дослідження були встановлені ознаки порушення 
координації рухів 1-ї та 2-ї групи, при чому ознаки зниження координації 
рухів 1-ої групи проявилися у всьому рукопису. 

Крім того, у зразках почерку гр. К. спостерігались рефлекторні 
штрихи в заключних частинах літер при значному порушенні координації 
рухів, як результат утрудненого перенесення пишучого приладу к місцю 
початку наступної літери; відсутність зв’язності; сильний 
недиференційований натиск та нестійкість напрямку лінії та форми 
основи почерку (див. рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Збільшене зображення деяких зразків почерку гр. К. 
 
При проведенні порівняльного дослідження підпису зі зразками почерку К. 

експертом була встановлена стійка сукупність розбіжних загальних ознак, у 
тому числі діагностичних (зокрема в частині неможливістю зміни ступеню 
виробленості у бік її підвищення за короткий термін), та окремих ознак, яка 
була достатня для категоричного висновку про виконання досліджуваного 
підпису не гр. К., а іншою особою.  

На наведеному прикладі ми бачимо, що узагальнення практики проведення 
почеркознавчих експертиз вказує на те, що, здебільшого, завдання 
розпізнавання віку виконавця експерти-почеркознавці вирішують, виходячи з 
професійного досвіду. Тому науково-обґрунтовані методики вирішення цих 
завдань потребують подальшого удосконалення та розробки. 

Питанням діагностичного дослідження підписів приділялося 
достатньо уваги. Проте слід зазначити, що до сьогодні ці аспекти не в 
повній мірі висвітлені в науковій літературі. Крім того, на сьогоднішній 
день не розроблені в повній мірі методики вирішення ідентифікаційних 
завдань, що обумовлює актуальність дослідження в даній сфері. 
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ПРОИЗВОДСТВА И УГОЛОВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 
 

Досліджено місце заходів забезпечення кримінального провадження в системі 
кримінального процесуального примусу, визначено співвідношення заходів 
забезпечення кримінального провадження і кримінального процесуального 
примусу. 

Ключові слова: кримінальне провадження, заходи кримінального 
процесуального примусу, заходи забезпечення кримінального провадження. 

 
It has been explored the place of measures of ensuring the criminal proceedings in 

the system of criminal procedural coercion, also it has been substantiated the 
correlation of measures of ensuring the criminal proceedings and the measures of 
criminal procedural coercion. 
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Исследовано место мер обеспечения уголовного производства в системе 

уголовно-процессуального принуждения, определено соотношение мер 
обеспечения уголовного производства и уголовно-процессуального принуждения. 

Ключевые слова: уголовное производство, меры уголовно-процессуального 
принуждения, меры обеспечения уголовного производства. 

 
Система, підстави та порядок застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження визначені Розділом 2 кримінального процесуаль-
ного закону. Слід взяти до уваги те, що в обіг національного законодавства 
відповідну категорію уведено лише з прийняттям КПК України 2012 р. До 
цього часу у науковій літературі для їх позначення здебільшого використо-
вувався термін «кримінальний процесуальний примус», що розглядався як вид 
державно-правового примусу і метод регулювання кримінально-
процесуальних правовідносин. Заходами кримінального процесуального 
примусу вважалися сукупність дій осіб та органів, які ведуть кримінальний 
процес, що застосовуються до інших учасників кримінального судочинства й 
спрямовані на виконання ними своїх процесуальних обов’язків. Різновидом 
заходів процесуального примусу були запобіжні заходи, що застосовувалися 
лише до підозрюваної, обвинуваченої, підсудної чи засудженої особи. 

В науковому середовищі на предмет співвідношення понять 
«кримінальний процесуальний примус» та «заходи забезпечення 
кримінального провадження» не спостерігається одностайності думок. 
Деякими фахівцями вони ототожнюються, інші на противагу 
стверджують про те, що система заходів кримінального процесуального 
примусу є значно ширшою і включає систему кримінально-
процесуальної відповідальності, кримінально-процесуальних санкцій і 
заходів кримінально-процесуального примусу. Зокрема, висловлюються 
думки, що кримінальний процесуальний примус охоплює усі випадки 
застосування примусових заходів у зв’язку з реалізацією норм 
кримінального процесуального права, і не лише у зв’язку із 
застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження. 

На сьогодні чинний КПК України не надає визначення поняття «заходи 
забезпечення кримінального провадження». Проте, у різних наукових і 
навчальних виданнях запропоновано низку авторських тлумачень його змісту. 
Так, під заходами забезпечення кримінального провадження вважаються: 
передбачені кримінальним процесуальним законодавством процесуальні 
засоби примусового характеру, що застосовуються у сфері кримінального 
судочинства уповноваженими на те посадовими особами і державними 
органами за наявності підстав і в порядку, передбаченому законом, з метою 
подолання негативних обставин, які перешкоджають вирішенню завдань 
кримінального судочинства, та забезпеченню виконання рішень органів 
досудового розслідування та суду [1]; передбачені кримінальним 
процесуальним законом процесуальні засоби державно-правового примусу, які 
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застосовуються уповноваженими на те органами (посадовими особами) у чітко 
визначеному законом порядку стосовно осіб, як залучаються до кримінальної 
процесуальної діяльності для запобігання та припинення їх неправомірних дій, 
забезпечення виявлення та закріплення доказів з метою досягнення дієвості 
кримінального провадження [2]; заходи примусового характеру, що полягають 
у обмеженні прав та законних інтересів підозрюваних, обвинувачених та 
інших учасників кримінального провадження, що застосовуються 
уповноваженими на те особами на підставі та у порядку, передбачених 
законом з метою досягнення дієвості кримінального провадження [3, с. 102]. 

З огляду на викладене можна дійти висновку, що у запропонованих 
визначеннях основний акцент здійснюється на тому, що заходами 
забезпечення кримінального провадження є передбачені КПК України 
заходи примусового характеру, що застосовуються з метою подолання 
негативних обставин, які перешкоджають або можуть перешкоджати 
вирішенню завдань кримінального провадження, відповідно до ст. 2 
КПК України, забезпеченню його дієвості. 

Якщо виходити з того, що заходи забезпечення кримінального 
провадження є частиною заходів кримінального процесуального 
примусу, то вони мають наступні ознаки: 

– здійснюються від імені держави тільки уповноваженими 
службовими особами; 

– мають юридичний характер, заснований на нормах права, 
застосовуються на законних підставах; 

– мають персоніфікований характер; 
– представляють зовнішній, жорсткий захід дії права, що має за мету 

примусове виконання встановлених приписів; 
– виступають в якості засобу виправлення, перевиховання, тобто 

супроводжуються використанням елементів переконання; 
– здійснюються в особливій процесуальній формі, встановленій 

юридичними нормами, та в їхніх межах за допомогою спеціальних актів 
застосування права; 

– зумовлюються конфліктом між державною волею, яка виражена у 
нормі права та індивідуальною волею осіб, що її порушили; 

– вживаються щодо конкретних суб’єктів права, які порушили правові 
норми; 

– застосовуються для забезпечення виконання норм права, зокрема, 
передбачених у них санкціях. 

Частина 2 ст. 131 КПК України пропонує перелік видів заходів 
забезпечення кримінального провадження, куди відносить: 

1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід (ст. ст. 133-143 
КПК України); 

2) накладення грошового стягнення (ст. ст. 144-147 КПК України); 
3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (ст. ст. 148-

153 КПК України); 
4) відсторонення від посади (ст. ст. 154-158 КПК України); 
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4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя (ст. 155-1 
КПК України); 

5) тимчасовий доступ до речей і документів (ст. ст. 159-166 
КПК України); 

6) тимчасове вилучення майна (ст. ст. 167-169 КПК України); 
7) арешт майна (ст. ст. 170-175 КПК України); 
8) затримання особи (ст. ст. 187-191, 207-213 КПК України); 
9) запобіжні заходи (ст. 176-213 КПК України). 
Іноді в літературі додатково виділяються інші заходи забезпечення 

кримінального провадження, які не віднесені КПК України до їх 
загальної системи: видалення із зали судового засідання (ч. 3 ст. 330 
КПК України); поміщення у приймальник-розподільник для дітей осіб, 
які скоїли суспільно-небезпечні діяння у віці від 11 років і до настання 
віку притягнення до кримінальної відповідальності (ст. 499 
КПК України); примусове залучення особи до проведення медичної або 
психіатричної експертизи (ч. 3 ст. 242 КПК України). 

Запровадження судового контролю за законністю застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження має на меті 
імплементацію європейських стандартів захисту прав людини у 
національне законодавство. Принцип верховенства права виходить із 
того, що втручання органів виконавчої влади у права окремих осіб 
повинно перебувати під ефективним контролем, який звичайно має 
забезпечуватися судовою системою як останньою інстанцією, оскільки 
судовий контроль дає найкращі гарантії незалежності, неупередженості 
та належної процедури. 

У зв’язку з примусовим характером заходів забезпечення 
кримінального провадження, законодавець відніс прийняття рішення про 
їх застосування до виключної компетенції слідчого судді (під час 
досудового розслідування) або суду (у судовому провадженні). Винятком 
є виклик слідчим, прокурором, порядок здійснення якого передбачено 
ст. ст. 133, 135, 136, 137, 138, 139 КПК України; тимчасове вилучення 
майна, передбачене ст. ст. 167, 168, 169 КПК України; законне 
затримання та затримання уповноваженою службовою особою, підстави 
та порядок яких встановлено ст. ст. 207, 208 КПК України. 

Заходи забезпечення кримінального провадження можуть 
застосовуватися до різних суб’єктів – підозрюваного, обвинуваченого, 
потерпілого, свідка, а також інших осіб залежно від характеру 
конкретного заходу, обставин кримінального провадження, а також 
поведінки при його здійсненні. Проте в будь-якому разі в законі стосовно 
кожного виду цих заходів чітко визначено коло осіб, щодо яких вони 
можуть бути застосовані. Це має важливе значення в аспекті захисту прав 
людини у сфері кримінального судочинства, недопущення зловживання 
правом з боку осіб, які здійснюють кримінальне провадження, адже 
кожний із цих заходів тією чи іншою мірою обмежує права людини, у 
тому числі й конституційні, а також може мати негативні наслідки й для 
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інтересів інших фізичних та юридичних осіб. Правообмежувальний 
характер таких заходів обумовлює необхідність встановлення системи 
гарантій, які забезпечують їх законне та обґрунтоване застосування. Тому 
за незаконне застосування заходів забезпечення кримінального 
провадження передбачена кримінальна відповідальність за ст. 371 
КК України «Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт 
або тримання під вартою». 

Отже, на сьогодні у науковій літературі зустрічаються різні точки 
зору щодо співвідношення заходів забезпечення кримінального 
провадження і кримінального процесуального примусу, що дає підстави 
для висновку про відкритість цієї проблематики для подальших наукових 
досліджень. Оскільки заходи забезпечення кримінального провадження є 
примусовими і використовуються з метою досягнення дієвості 
кримінального провадження, вважаємо за доцільне розглядати їх крізь 
призму кримінального процесуального примусу, деталізуючи при цьому 
коло осіб, до яких вони застосовуються, мету і порядок застосування. 
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Проаналізовано засади використання невербальної інформації в тактичних 

прийомах та сформовано відповідні рекомендації з їх застосування. 



112 

Ключові слова: невербальна інформація, тактичний прийом, рекомендація. 
 

The principles of using non-verbal information in tactics are analyzed and 
appropriate recommendations for their use are formed. 

Key words: non-verbal information, tactics, recommendation. 
 

Проанализированы принципы использования невербальной информации в 
тактических приемах и сформированы соответствующие рекомендации по их 
применению. 

Ключевые слова: невербальная информация, тактический прием, 
рекомендация. 

 

Використання невербальної інформації в тактичних прийомах не є 
новиною, проте рекомендації з ефективного використання невербальної 
інформації в тактичних прийомах є затребуваним і необхідним 
доповненням теоретичних надбань у криміналістиці. Тактичний прийом є 
ключовою складовою тактичної операції, тактичної комбінації і 
криміналістичної тактики в цілому. Зазвичай, один і той самий тактичний 
прийом може бути елементом кількох тактичних операцій чи то 
тактичних комбінацій. Так, тактичний прийом в криміналістиці можна 
охарактеризувати як діяння здійснення чогось відносно чогось чи когось 
у специфічних умовах. В свою чергу, невербальна інформація, джерелом 
якої є людина, свідчить про її дійсний психофізіологічний стан та емоції. 

Спробою створення раціонального способу діяння, у визначених 
обставинах його реалізації в межах кримінального провадження, є 
використання невербальної інформації в тактичних прийомах. Можливості 
невербальної інформації в тактичних прийомах криються в її насиченій 
психофізіологічній сутності та обов’язковому застосуванні спеціального 
механізму реалізації такого тактичного прийому через ці психофізіологічні 
особливості. Так, при використанні невербальної інформації в тактичних 
прийомах необхідно враховувати психофізіологічну спрямованість на: 

1) доцільність застосування самого цього прийому та саме цього виду 
невербальної інформації; 

2) отримання достовірних даних та викриття недостовірних даних; 
3) виявлення джерел доказів та на отримання орієнтовної інформації;  
4) актуалізацію забутого та/або на відтворення обставин події, що 

мала місце.  
Окрім цього, при використанні невербальної інформації в тактичних 

прийомах необхідно враховувати криміналістичну ситуацію, її 
особливості та психофізіологічну взаємодію між учасниками 
кримінального провадження. 

З урахуванням викладеного, тактичний прийом з використанням 
невербальної інформації в кримінальному провадженні – це один із 
способів здійснення процесуальної дії, передбаченої Кримінальним 
процесуальним кодексом України або іншого діяння, не забороненого 
чинним законодавством, як найбільш раціональний та результативний у 
ситуації її застосування, спрямований на досягнення поставленої мети 
прийому, що заснований на психофізіологічному механізмі її реалізації. 
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До тактичного прийому з використанням невербальної інформації з 
метою виконання своєї функції в кримінальному провадженні, існує 
низка вимог, таких як: 

1) законність (відповідність та дія в межах чинних нормативно-
правових актів); 

2) науковість (формування тактичного прийому з використанням 
невербальної інформації з наукового джерела, можливість передбачення 
наукових наслідків застосування такого прийому); 

3) допустимість (психофізіологічна етичність застосування в криміна-
лістичній ситуації при проведенні конкретних процесуальних дій); 

4) неприпустимість (заборона застосування тактичних прийомів з 
використанням такої невербальної інформації, яка негативно впливає на 
психофізіологічний стан будь-якої особистості); 

5) ситуаційність (застосування тактичних прийомів з використанням 
невербальної інформації у ситуації вирішення тактичного завдання у 
певних умовах кримінального провадження); 

6) гносеологічна цінність (сприяння пізнанню кримінально-
релевантної події, що мала місце та отриманню орієнтовної або доказової 
інформації). 

Таким чином, ключові рекомендації з ефективного використання 
невербальної інформації в тактичних прийомах мають свої особливості в 
залежності від ситуації кримінального провадження, кількості і стану її 
учасників та полягають у: 

1) попередньому визначенні досяжної мети застосування тактичного 
прийому з використанням невербальної інформації; 

2) розробці плану тактичного прийому з використанням невербальної 
інформації та поділу його на етапи (підготовчий (до виїзду на місце та 
після прибуття), робочий та заключний); 

3) теоретичному ознайомленні з невербальними складовими 
запланованого тактичного прийому та апробуванні його використання на 
практиці до стану власного розуміння і використання; 

4) плануванні власного образу (одяг, зачіска та супутні речі) 
відповідно до ситуації перед застосуванням тактичного прийому з 
використанням невербальної інформації; 

5) обранні місця застосування та інших складових обстановки (меблі, 
предмети, інструменти тощо) тактичного прийому з використанням 
невербальної інформації; 

6) можливості здійснення аудіо- та/або відеозапису застосування 
тактичного прийому з використанням невербальної інформації; 

7) забезпеченні участі запланованих осіб та вчиненні дій щодо 
уникнення перешкод щодо застосування тактичного прийому з 
використанням невербальної інформації; 

8) проведенні аналізу ходу та результатів використання невербальної 
інформації в тактичних прийомах з метою уникнення помилок або 
покращенні результатів у майбутньому. 
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За період після здобуття Україною незалежності здійснено ряд 

реформ спрямованих на удосконалення інституційного середовища 
функціонування податкової системи, адміністрування податків і зборів та 
їх перерозподілу між бюджетами різних рівнів, зокрема щодо: податку на 
додану вартість, податку на прибуток підприємств, акцизного податку, 
податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та інших. 
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Спрощена система оподаткування в Україні являє собою механізм 
справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих 
податків та зборів (встановлених п. 297.1 Податкового кодексу України), 
на сплату єдиного податку та з одночасним веденням спрощеного обліку 
та звітності [1]. 

2020 рік вніс свої корективи в систему оподаткування «єдинників», тому 
на даний час податковим законодавством України визначено чотири групи 
платників єдиного податку. У свою чергу, для платників першої та другої 
груп єдиного податку передбачені фіксовані ставки та для платників третьої 
групи – відсоткові ставки. Для платників єдиного податку четвертої групи 
об’єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь та/або земель 
водного фонду, що перебуває у власності сільськогосподарського 
товаровиробника або надана йому в користування та базою оподаткування 
нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь із 
урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 02.04.2020 
базового податкового року. Для зручності інформацію по першій та третій 
групі наведемо у табличній формі (Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Основні показники для обрання та перебування у І-ІІІ групі 

платника єдиного податку ФОП 

Показники Група 1 Група 2 Група 3
Платники ПДВ Неплатники ПДВ

1 2 3 4 5
Обмеження за 
обсягом доходу 
за календарний 
рік 

1 000 000 грн. 5 000 000 грн. 7 000 000 грн. 
Без ПДВ 7 000 000 грн. 

Обмеження за 
кількістю 
працівників 

0 10 Немає обмежень 

Ставки податку 

Фіксована залежно 
від виду діяльності: 
до 10 % прожит-
кового мінімуму 
для працездатних 
осіб на 1 січня

Фіксована 
залежно від виду 
діяльності: до 
20 % мінімальної 
зарплати на 
1 січня

3 % доходу + 
ПДВ 5 % доходу 

Ведення обліку Доходів Доходів Доходів і витрат Доходів 

Звітність Щороку Щороку Щокварталу Щокварталу 

Реєстрація 
платником ПДВ Ні Ні Так Ні 

 
Розглянемо детальніше систему оподаткування платників єдиного податку 

першої групи. Це фізичні особи, які не використовують працю найманих осіб, 
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здійснюють виключно роздрібний продаж товарів із торгівельних місць на 
ринках та/абo провадять господарську діяльність із надання побутових послуг 
населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 
1 000 000 грн. (до 02.04.2020 було 300000 грн.). 

Щомісячно сплачують єдиний податок не більше 10 % від 
прожиткового мінімуму для працевлаштованих осіб та єдиний 
соціальний внесок – 22 % від мінімальної заробітної плати. Ставка 15 % 
застосовується: 

– до суми перевищення ліміту обсягу доходу; 
– до доходу від видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника 

єдиного податку; 
– до доходу, отриманого із застосуванням іншого способу 

розрахунків, ніж грошового; 
– до доходу від видів діяльності, що не дають права на застосування 

спрощеної системи оподаткування. 
У разі здійснення платником єдиного податку 1 групи кількох видів 

діяльності застосовується максимальний рoзмір ставки єдиного податку, 
встановлeний для таких видів діяльності. 

Раз на рік єдинники 1-ї групи подають декларацію з єдиного податку, 
у ній вони вказують дохід, який заробили за рік, і суму сплаченого 
податку, строк подання якої до 60 днів після закінчення року. Якщо 
останній день подання декларації припадає на вихідний, кінцева дата 
переноситься на наступний за ним робочий день. 

Платники з 1 групи єдиного податку, які у календарному кварталі 
перевищили ліміт доходу, з наступного кварталу за власною заявою 
переходять в 2 чи 3 групу, або відмовляються від застосування спрощеної 
системи оподаткування [1]. 

Для нещодавно зареєстрованих підприємців, які до закінчення місяця, 
коли відбулася державна реєстрація, подали заяву про oбрання спрощеної 
системи оподаткування нa 1 групі, перший звiтний період починається з 
першого чиcла місяця, наступного за місяцeм, в якому виписанo 
свідоцтво платника єдиного податку. Вони вважаються платниками 
єдиного податку 1 групи з першого числа місяця, нaступного за місяцем, 
у якому відбулася їхня держреєстрація [2]. 

Підприємці зобов’язані вести книгу обліку доходів, для запису в ній 
доходів за підсумками кожного дня та на підставі цих сум заповнювати 
декларацію з єдиного податку. Дані в книзі мають підтверджуватися 
первинними документами (товарний чек або розрахункова квитанція), один 
екземпляр яких зобов’язані віддати покупцю, а свій екземпляр зберігати три 
роки з дати подання декларації, у якій використовували дані цих документів.  

Також, не має обмежень у підприємців і щодо виду оплати: готівкою, 
відкрити підприємницький рахунок, поставити POS-термінал або 
приймати безготівкові оплати. 

Дедалі в Україні встановлюються факти, щодо ухилення від сплати 
податків і зборів суб’єктами господарювання, що приводить до 
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фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів 
коштів у значних розмірах. 

Факт ухилення від сплати податків встановлюється в ході проведення 
перевірки, як контролюючими органами так і діями податкової міліції, 
встановлення обставин, що сприяли ухиленню, встановлення осіб, 
відповідальних за повноту, правильність, нарахування та сплату податків. 
Підтвердження встановленого розміру матеріального збитку, нанесеного 
бюджету країни, внаслідок ухилення від сплати податків, здійснюється за 
допомогою призначення органами досудового розслідування, судом – 
судово-економічної експертизи з метою надання висновку, який в 
подальшому є доказом по справі. 

На практиці експертам економістам все частіше ставляться запитання 
стосовно дослідження недостовірних відомостей відображених в 
звітності. 

Так, платники єдиного податку першої групи сплачують до бюджету 
фіксований податок за умов не перевищення ліміту обсягу доходу, та не 
використання видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника 
єдиного податку. 

Оскільки об’єктами дослідження економічної експертизи є первинні 
документи бухгалтерського обліку фізичної особи-підприємця, які 
відображають його господарську діяльність, то для підтвердження або 
спростування визначеного актом перевірки контролюючих органів 
розміру заподіяної шкоди, експерт-економіст, зіставляє суми 
нарахованого доходу та використання видів діяльності, не зазначених у 
свідоцтві платника єдиного податку, по первинним документам з даними 
відображеними в книзі доходів та декларації, та всі виявлені розбіжності 
зазначає у висновку експерта. 

Отже, з метою визначення точної суми шкоди нанесеної бюджету, в 
зв’язку з ухиленням від сплати податків платниками єдиного податку 
першої групи, експертам економістам необхідно надати на дослідження 
не тільки декларації та книгу доходів, а і всі первинні документи які були 
складені під час господарської діяльності фізичної особи-підприємця. 
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оружия. 
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Одним із способів самозахисту особи вважається легалізація 

вогнепальної зброї для громадян. За останній час в Україні збільшилась 
кількість злочинів, пов’язаних саме із застосуванням вогнепальної зброї, 



119 

що є наслідком нестабільної політичної, економічної ситуації та 
бойовими діями на окупованих територіях держави.  

Не дивлячись на зазначені проблеми дослідження показують що 
наразі значно покращилась самосвідомість населення. В людей виникає 
елементарне природне бажання відчувати себе у безпеці, мати право та 
здатність обороняти себе і свою сім’ю, захищати приватну власність. 
Водночас питання щодо легалізації вогнепальної зброї в Україні багатьма 
громадянами сприймається дуже негативно. Зазвичай це викликано 
пропагандою державних органів влади щодо небезпечності такого 
процесу та його наслідків. 

Конституція України визначає право кожної людини на життя та його 
захист від протиправних посягань, право на недоторканність та безпеку 
людини, її життя, здоров’я, честь та гідність, рівність конституційних 
прав і свобод громадян, непорушність права приватної власності тощо, 
але не вказує як саме та у який спосіб людині, захистити себе правильно 
дотримуючись положень закону [1]. 

На сьогодні держава та правоохоронні органи проводять заходи щодо 
стабілізації ситуації у сфері незаконного обігу зброї, такі як «місячник 
добровільної здачі зброї», спеціальними операціями поліції «зброя та 
вибухівка». Проте існує думка (часто такі висловлювання мають 
політичний контекст), що питання з вогнепальною зброєю можливо 
вирішити радикально, легалізувавши її в Україні. Характерним для даної 
ситуації є те, що в інших країнах легалізації зброї спочатку передує її 
статусно-нормативно правове регулювання. Відповідно спочатку 
необхідно прийняття закону, який би давав відповідь, як і що захищати 
такою зброєю. 

За чинним законодавством України громадяни мають можливість 
отримувати дозвіл на придбання та володіння гладкоствольної та нарізної 
мисливської зброї, скористатися нею у певній ситуації для захисту своїх 
прав без подальших негативних наслідків у вигляді притягнення до 
кримінальної відповідальності. Адже у Кримінальному кодексі України 
(далі – КК України), в розділі VIII Загальної Частини, який має назву 
«Обставини, що виключають злочинність діяння», передбачений стан 
необхідної оборони [2], відповідно до якого не підлягають кримінальній 
відповідальності громадяни, які скористалися зброєю для протидії 
незаконному вторгненню в житло чи інше приміщення. 

Зазвичай існує два важливих нюанси. По-перше, рамки між 
необхідною обороною і умисним вбивством дуже тонкі. По-друге, не 
завжди особи, які отримують дозвіл на володіння зброєю, мають 
юридичну освіту або мінімальні знання в тлумаченні правових норм, 
підстав, та доцільності застосування цієї зброї під час необхідної 
оборони, що у майбутньому фактично призведе до нового злочину 
замість необхідної оборони. 

На прикладі зарубіжних країн можливо розглянути позитивний та 
негативний вплив наявності вогнепальної зброї у цивільного населення. 
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Інформація щодо зменшення кількості злочинів у всіх країнах є приблизно 
ідентичною. Проте зростає кількість вбивств, вчинених із використанням 
вогнепальної зброї. На прикладі Сполучених Штатів Америки можна 
визначити, що кількість вбивств та злочинів з використанням вогнепальної 
зброї збільшується, особливо небезпечним є те, що, на жаль, нерідко вбивства 
відбуваються в навчальних закладах. Також збільшується кількість осіб, які 
вирішили піти із життя з використанням вогнепальної зброї. Але позитивний 
вплив введення заборони на володіння вогнепальною зброєю є беззаперечним 
на прикладі Швейцарії та Австралії, адже ці країни лідирують в переліку тих, 
які визначені безпечними для життя людей, де громадяни мають право мати 
вогнепальну зброю, але з відповідними обмеженнями [3, с. 18]. 

В Україні з моменту прийняття незалежності, особливо в тяжкі роки 
для становлення Української державності вчинялись спроби щодо 
лібералізації законодавства, яке регулює право громадян на зброю, але це 
не призвело до змін у нормативно-правовій базі. За весь час наукові і 
політичні діячі робили спроби через суб’єктів законодавчої ініціативи 
подати законопроєкти на розгляд до Верховної ради України, але жоден з 
них так і не було прийнято. Держава має тільки певні інструкції, накази 
та порядки, які є підзаконними нормативними актами. 

Після того як петиція про легалізацію вогнепальної зброї на порталі 
Офіційного інтернет-представництва Президента України набрала 
необхідну кількість голосів до розгляду, думки громадян розділились, і за 
легалізацію вогнепальної зброї виступали всього 11 % населення, а 
відповідно проти були понад 80 % [3, с. 53]. 

Проаналізувавши стан готовності та необхідності запровадження 
реформи у сфері збройної політики держави можна зрозуміти, що в 
Україні це призведе більшою мірою до негативних наслідків, ніж до 
позитивних. Так до негативних наслідків, які проявляться після 
прийняття таких владних рішень щодо легалізації зброї, можна віднести: 

– збільшення кількості вбивств та самогубств від вогнепальної зброї; 
– збільшення кількості осіб, засуджених за перевищення меж 

необхідної оборони; 
– збільшення випадків використання зброї при вчиненні інших 

злочинів, які виникають умисно або спонтанно на підставі алкогольного 
наркотичного сп’яніння або психологічного впливу на свідомість 
людини; 

– створення небезпеки для поліції та інших органів виконавчої влади 
при затриманні злочинців, оскільки навіть після реформи поліції багато 
поліцейських не готові протистояти збройній агресії в умовах вулиці; 

– зброя може опинитися в руках у злочинців, торговців зброєю і 
призведе до розвитку тіньового ринку зброї, який може регулюватися 
через корумповані схеми; 

– у великій мірі може збільшитися кількість акцій, протестів, 
демонстрацій, що будуть випливати у збройні сутички, а відповідно і 
кількість постраждалих зростатиме тощо. 
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До позитивних аргументів легалізації короткоствольної вогнепальної 
зброї можливо віднести: 

– наповнення державного бюджету за рахунок внесків осіб, які 
бажають придбати зброю, розробка нової формули оподаткування для 
власників вогнепальної зброї; 

– більш безпечне перебування вдома, особливо, коли є цінне майно, 
на яке можуть посягнути злочинці; 

– морально-психологічний тиск на осіб, які готують або мають намір 
вчинення злочину; 

– здатність поліції більш швидко розслідувати злочини, пов’язані із 
застосуванням вогнепальної зброї тощо. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо, що доступність зброї може 
теоретично зменшити кількість злочинів, але тільки для певної категорії 
громадян. Міжнародний досвід у цьому напрямку показує, що у підсумку 
така політика може призвести до збільшення кількості потерпілих від 
конкретних злочинів, і такі зміни на законодавчому рівні, коли населення 
масово не готове тримати у себе вогнепальну зброю, може привести до 
великого фізичного знищення, може ускладнити роботу правоохоронних 
органів, виникне страх та бажання самозахисту у громадян. 
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Звернено увагу на проблему відсутності автоматизованої системи слідів низу 
взуття. Охарактеризовано аналогічні автоматизовані системи слідів низу взуття, 
які використовуються у зарубіжних країнах, із порівнянням їх особливостей 
функціонування. Означено перспективи створення розширеної автоматизованої 
системи слідів низу взуття на території України з можливою інтеграцією її у інші 
європейські системи. 
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забезпечення, інтеграція. 

 
Attention is drawn to the problem of the lack of the automated systems of 

footprints. Similar automated systems of footprints are characterised which are used in 
foreign countries with a comparison of their features of functioning. Prospects for the 
creation of the expanded automated system of footprints on territory of Ukraine with its 
possible integration into other European systems are identified. 

Key words: database, trasological database, types of database, expert, software, 
integration. 

 
Обращено внимание на проблему отсутствия автоматизированной системы 

следов обуви. Охарактеризованы аналогичные автоматизированные системы 
следов обуви, которые используются в зарубежных странах с сравнением их 
особенностей функционирования. Отмечено перспективы создания расширенной 
автоматизированной системы следов обуви на территории Украины с возможной 
интеграцией ее в другие европейские системы. 

Ключевые слова: учет, трасологический учет, виды учета, эксперт,, 
программное обеспечение, интеграция. 
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Серед речових доказів, виявлених на місці події, особливе місце 
посідають сліди низу взуття. Адже вони є одним з потенційних резервів 
для підвищення рівня розкриття кримінальних правопорушень, зокрема, 
крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вбивств тощо. 

Сліди низу взуття являються як об’єктами трасологічної експертизи, 
так і «одиницею» колекції трасологічного обліку Експертної служби 
МВС України. За трасологічними обліками слідів низу взуття експерти 
мають можливість ідентифікувати взуття, що належить підозрюваній 
особі, встановлювати факт залишення слідів одним взуттям при вчиненні 
декількох кримінальних правопорушень. Для створення належних умов 
ідентифікації вказаних об’єктів у Експертній службі МВС України 
створюються оперативно-пошукові та інформаційно-довідкові 
колекцій [1]. 

Однак, на сучасному етапі існує потреба в модернізації оперативно-
пошукових та інформаційно-довідкових колекціях слідів низу взуття із 
автоматизацією пошуку по них. З цією метою нами був здійснений аналіз 
зарубіжного програмного забезпечення, та обґрунтована важливість 
створення власної системи, яка буде адаптована до чинного 
законодавства. 

Окремі аспекти досліджуваної проблеми були висвітленні на 
монографічному рівні у працях вітчизняних вчених – В. В. Бірюкова, 
А. Є. Волкової, В. С. Гуславського, В. Г. Хахановського, В. С. Бондаря, 
С. В. Шалімова, Є. Д. Лук’янчикова та ін. [2]. 

Аналіз наданих до Вінницького науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України матеріалів трасологічного 
спрямування показав, що серед них левову частку становлять сліди низу 
взуття, які було виявлено на місці події, а також взуття підозрюваної 
особи. Одним із основних завдань судовому експерту у такому випадку є 
встановлення факту залишення сліду з місця події взуттям 
підозрюваного. 

Проте, є випадки, коли перед експертом постає завдання визначити 
тип, вид і марку взуття за наданими на дослідження слідами. На сьогодні 
відповісти на це запитання не представляється можливим, у зв’язку з 
великою кількістю виробників взуття та відсутністю належної бази даних 
із зазначенням характеристик взуття та особливостей рельєфного 
малюнку підошви. 

Експерти-трасологи сусідніх держав уже давно користуються 
розширеними базами низу взуття, розробленими спеціалізованими 
компаніями або експертами власних лабораторій. 

Нами було розглянуто кілька автоматизованих систем слідів низу 
взуття, які використовують у зарубіжних державах, зокрема: чеська 
система «Trasis», російська програма «Footwear Traces 2», англійська база 
«SoleMate FPX» (раніше «SICAR6») та англійське програмне 
забезпечення «National Footwear Database». 
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Чеська система «Trasis» була розроблена під керівництвом експертів-
трасологів компанією «Mentar» для інституту криміналістики в Празі. У 
ній знаходиться більше 30 000 взірців взуття та підошов. Також є 
можливість її розширення шляхом додавання нових слідів. Користувач 
описує рельєф в різних частинах підошви за допомогою графічних 
символів, створюючи цим «код» даного сліду. Система розділяє нижню 
частину взуття на шість зон, а саме: каблук, вузька частина підошви між 
каблуком і підметкою, права частина підметки, ліва частина підметки, 
носок і ободок підошви. Однак остаточне рішення про розміщення сліду 
в базі даних приймає системний адміністратор, який перевіряє сліди в 
цілях стандартизації. Також система «Trasis» об’єднана з програмою 
«Lucia Forensic», що дозволяє ідентифікувати та порівнювати сліди 
взуття шляхом вимірювання та накладання [3, с. 166]. 

База «SoleMate FPX» (раніше «SICAR6») від компанії 
«Foster&Freeman», має десятки тисяч взірців низу взуття, а також 
дозволяє користувачу додавати свої власні взірці, «кодуючи» малюнок 
сліду у зрозумілий для програми вид. У цій системі підошва розділена на 
п’ять зон (носок, підметка, вузька частина підошви між каблуком і 
підметкою, каблук і ободок підошви), а оператор, який впроваджує слід, 
описує кожну зону, використовуючи геометричні фігури у вигляді 
прямих і хвилястих ліній, зиґзаґів, кіл, прямокутників, трикутників і 
багатокутників. Коли експерт робить порівняння слідів, отриманих на 
місці події, зі слідами наявними у базі даних, він спочатку сканує 
доказовий слід, потім ділить його на кілька зон і описує його окремі 
властивості – за допомогою графічних символів. Ця система із 
закодованими слідами вишукує схожі взірці низу взуття і відображає 
кілька слідів з-поміж десятків тисяч взірців [4, с. 95]. 

Заслуговує на увагу і програма «Footwear Traces 2» російського 
виробництва. Ця програма призначена для співробітників експертно-
криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ, що 
спеціалізуються на роботі з картотекою слідів взуття, вилучених з місць 
нерозкритих злочинів і відбитками взуття, відібраних у затриманих осіб. 
Серед її переваг є: проведення різноманітних вибірок, сортування 
списків, каталогізація, опис та пошук за запитами, імпорт зображень 
слідів зі сканера і з файлу, друк журналів, аналітична система та 
генератор звітів; календар заміток; графічний редактор для порівняльних 
досліджень і т. д. [5]. 

Програмне забезпечення «National Footwear Database», яке розроблено 
«Raven Technology» (Велика Британія), містить у собі чотири окремі 
системи для розслідування від місця злочину до лабораторії. Вона 
зорієнтована на швидкий пошук та аналіз в загальнодержавному реєстрі 
правопорушень за допомогою слідів взуття. Окрім слідів низу взуття, до 
картотеки вносяться протоколи огляду місць подій (разом з 
фотоілюстрацією), висновки експертів тощо. Особливістю програми є 
карта країни в різних масштабах, на якій відмічають місця подій та 
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переглядають сліди за такими відмітками на картах. Програма працює за 
допомогою «хмарних» технологій, завдяки чому є змога співпрацювати зі 
слідчими, оперативними підрозділами та судовими експертами (при 
умові спільного використання програмного забезпечення) незалежно від 
того, де вони перебувають [4, с. 95]. 

Враховуючи те, що за останній час кримінальні правопорушення 
доволі часто вчиняються за межами однієї країни, експерти-трасологи 
вбачають необхідність у створенні загальноєвропейської бази даних 
слідів підошов взуття. Її інструментом є вже створений сайт 
Європейської організації судово-експертних установ (ENFSI). Члени 
ENFSI мають змогу розміщувати на цьому сайті фотографії 
досліджуваних слідів підошов взуття, які їм не вдалося ідентифікувати, 
сподіваючись на допомогу колег з інших країн. 

Розширена автоматизована система слідів низу взуття в Україні 
вирішить низку проблем, що довгий час стоять перед обліково-
реєстраційною діяльністю трасологічного обліку Експертної служби 
МВС України. Це: введення слідової інформації пристроями сканування, 
автоматичне опрацювання з можливістю коригуванням її оператором, 
швидкий пошук та порівняння визначеної інформації про конкретний 
об’єкт (слід взуття) із заданими параметрами. Не менш важливим є 
внесення до такої бази відомостей від виробників про взуття і їх 
особливості рельєфного малюнку підошви, які перебувають у продажі 
для подальшої їх систематизації та розширення баз даних. 

Означена перспектива створення та впровадження розширеної бази 
даних слідів взуття в Україні надасть змогу налагодити співпрацю з 
лабораторіями інших держав для швидкого розкриття кримінальних 
правопорушень, як на території нашої держави, так і усієї Європи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ НА ПОДРЫВНИХ ПЛОЩАДКАХ 

 
З метою зменшення кількості особового складу для проведення експертних 

досліджень проведено аналіз можливостей використання безпілотних літальних 
апаратів на основі узагальнення відомих класифікацій та тактико-технічних 
характеристик існуючих безпілотних літальних апаратів. Запропоновано спосіб 
використання безпілотних літальних апаратів на підривних майданчиках та 
методика проведення польотів безпілотних літальних апаратів при виконанні 
експертних досліджень. 

Ключові слова: вибухові пристрої, безпілотні літальні апарати, спосіб 
використання. 

 
In order to reduce the number of personnel for expert research, an analysis of the 

possibilities of using unmanned aerial vehicles was conducted on the basis of 
generalization of known classifications and tactical and technical characteristics of 
existing unmanned aerial vehicles. The method of using unmanned aerial vehicles on 
blasting sites and the method of flying unmanned aerial vehicles in the performance of 
expert research are proposed. 

Key words: explosive devices, unmanned aerial vehicles, method of use. 
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С целью уменьшения количества личного состава для проведения экспертных 
исследований сделан анализ возможностей использования беспилотных 
летательных аппаратов на основе обобщения известных классификаций и 
тактико-технических характеристик существующих беспилотных летательных 
аппаратов. Предложен способ использования беспилотных летательных 
аппаратов на подрывных площадках и методика проведения полетов 
беспилотных летательных аппаратов при выполнении экспертных исследований. 

Ключевые слова: взрывные устройства, беспилотные летательные аппараты, 
способ использования. 

 
На даний час, проведення експертних досліджень під час виконання 

судових вибухово-технічних експертиз визначено положеннями п. 4.7 Наказу 
Міністерства внутрішніх справ України 09.07.2014 № 653 (Зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.07.2014 за № 870/25647), який затвердив 
«Інструкцію про поводження з вибуховими матеріалами в органах і 
підрозділах внутрішніх справ України. Кількість спеціалістів вибухотехніків 
визначає керівник (старший) підривних робіт, ураховуючи кількість питань, 
які ставляться на вирішення судової вибухотехнічної експертизи. Проведення 
експертних досліджень, з метою визначення здатності об’єктів дослідження до 
вибуху, повинні проводитись у спеціально пристосованих для цього місцях 
(вибухових камерах, вибухозахисних контейнерах закритого типу, підривних 
майданчиках або полігонах). 

Таким чином, як транспортування вибухових матеріалів для 
проведення експертизи так і проведення експертних досліджень для 
встановлення здатності об’єктів до вибуху вимагає значної кількості 
особового складу, що в де яких випадках не виявляється можливим. 

Крім того при проведенні експертних досліджень необхідно проведення 
додаткових заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам та 
травмуванню осіб. Це виставлення оточення, проведення інструктажу осіб, які 
задіяні у оточенні, доведення до всіх осіб, які присутні при проведенні 
експертних експериментів, сигналів та команд, що вимагає відповідно 
збільшення часу на проведення вказаних експертних досліджень. 

Законодавча база для використання і застосування дронів 
фрагментарна та недосконала. Але в багатьох країнах, зокрема в ЕС та 
США робляться цілеспрямовані кроки для врегулювання відповідного 
законодавства. В Європі цим питанням займається Європейська агенція з 
авіаційної безпеки EASA [1]. Загальний підхід у врегулюванні 
використання дронів базується на оцінці ризиків що від них походять. В 
Україні вже є законодавча база щодо дронів – вони підпадають під 
визначення безпілотного повітряного літального апарату (БПЛА), що 
міститься в Повітряному кодексі України. 

Найбільш придатним для проведення експертних досліджень під час 
виконання судових вибухово-технічних експертиз, згідно технічної 
характеристики, є модель Phantom 4 Pro V2.0, яка оснащена системою 
передачі цифрового відео з низкою затримкою в HD OcuSync. Технологія 
також підтримує безпечне підключення окулярів доповненої реальності 
DJI Goggles до квадрокоптера. 
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Запропоновано спосіб використання БПЛА на підривних майданчиках при 
проведенні експертних експериментів під час виконання судових вибухово-
технічних експертиз, що включає проведення облітання і огляду означеної 
території та встановлення факту відсутності людей або тварин на безпечній 
відстані від місця підриву вибухового пристрою, а у випадку не спрацювання 
(не вибухнув) вибухового пристрою, виконується підліт БПЛА до місця 
підриву вибухового пристрою, проводиться його огляд із записом на 
комп’ютерний носій, аналіз ситуації, що виникла та у разі необхідності 
виконується доставка додаткових засобів для екстреного підриву. 

Спосіб [2] реалізується за методикою згідно схеми, яка показана на 
рис. 1 і пунктирною лінією зображено послідовність проведення дій при 
використанні способу. 

 
Рис. 1. Схема послідовності проведення дій при використанні способу по 

застосуванню БПЛА на підривних майданчиках при проведенні експертних 
досліджень під час виконання судових вибухово-технічних експертиз: 

1 – вибуховий пристрій; 2 – траєкторія границі безпечної відстані при вибуху;  
3 – оператор; 4 – БПЛА; 5 – пульт керування БПЛА; 6 – стартовий майданчик; 

7 – траєкторія польоту з метою встановлення факту відсутності людей або 
тварин; 8 – траєкторія польоту для огляду місця вибуху у випадку не 

спрацювання вибухового пристрою; 9 – траєкторія польоту для доставки БПЛА 
додаткових засобів для екстреного підриву. 

 
Спосіб реалізується наступним чином. Проводиться закладка 

вибухового пристрою 1, спеціалісти вибухотехніки відходять на відстань 
за безпечну границю 2, позначену прапорцями. Перед виконанням 
підриву оператор 3 піднімає БПЛА 4 за допомого пульта 5 зі стартового 
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майданчика 6 та проводить обліт вздовж безпечної границі 2 за 
траєкторією 7 з метою встановлення факту відсутності людей або тварин 
та повертає БПЛА 4 на стартовий майданчик 6. Виконується підрив 
вибухового пристрою 1. У випадку не спрацювання (не вибухнув) 
вибухового пристрою 1, оператор 3 виконує підліт БПЛА 4 до 
вибухового пристрою 1 за траєкторією 8, проводиться його огляд із 
записом на комп’ютерний носій, повернення БПЛА 4 на стартовий 
майданчик 6, виконується аналіз ситуації, що виникла та у разі 
необхідності виконується доставка БПЛА 4 додаткових засобів для 
екстреного підриву згідно траєкторії 9. 

Використання БПЛА на підривних майданчиках під час проведення 
експертних досліджень при виконанні судових вибухово-технічних 
експертиз забезпечує ряд значних позитивних моментів, а саме: 
зменшення чисельності осіб, задіяних при проведенні експертних 
експериментів (відпадає необхідність у виставленні оточення; для 
керування БПЛА необхідна лише одна особа); зменшення часу на 
проведення самого експертного дослідження (відпадає необхідність у 
проведенні інструктажів, узгодженні команд і сигналів); у разі не 
спрацювання (не вибухнув) вибухонебезпечного предмету, наявна 
можливість дистанційного огляду місця здійснення його підриву з 
візуальним контролем ситуації, що склалась у реальному часі 
(максимальне наближення БПЛА до місця підриву); можливість 
дистанційної доставки до місця проведення вибуху необхідних 
додаткових матеріалів, наприклад «кішки» з мотузкою або вибухового 
накладного заряду із засобом підриву з метою знищення об`єкта, що не 
спрацював (не вибухнув).  

Таким чином, запропонований спосіб та методика використання 
БПЛА на підривних майданчиках під час проведення експертних 
досліджень при виконанні судових вибухово-технічних експертиз 
зменшує кількість осіб, які задіяні при проведенні експертних 
експериментів та значно зменшує час на їх проведення. Крім того, 
використання БПЛА надає змогу всебічної фіксації етапів проведення 
експертного дослідження та значно зменшує фактори ризику травмувань 
або загибелі особового складу. 
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Висвітлено окремі аспекти щодо сучасної процедури допиту судового 

експерта в судовому засіданні під час розгляду кримінального провадження що 
регламентовано діючим кримінальним процесуальним кодексом України. 

Ключові слова: судовий експерт, висновок судового експерта, допит 
експерта, оцінка висновку експерта, судово-експертна діяльність. 

 
Some aspects of the modern procedure of interrogation of a forensic expert in a 

court session during сriminal proceedings regulated by the current Criminal Procedure 
Code of Ukraine are highlighted. 

Key words: forensic expert, forensic expert's opinion, expert's interrogation, 
evaluation of expert's opinion, forensic activity. 

 
Освещены отдельные аспекты в отношении современной процедуры допроса 

судебного эксперта в судебном заседании во время рассмотрения уголовного 
производства которые регламентированы действующим уголовным 
процесуальным кодексом Украины. 

Ключевые слова: судебная эксперт, заключение судебного эксперта, допрос 
эксперта, оценка заключения эксперта, судебно-экспертная деятельность. 

 
Допит експерта в суді регламентований ст. 356 КПК України. Ця 

процесуальна дія має на меті роз’яснення та доповнення експертом 
наданого ним висновку. Висновок судової експертизи оцінюється за 
критеріями наукової достовірності й доказового значення. Суд, прокурор, 
особа, яка проводить дізнання, можуть і повинні перевірити не тільки 
логіку експертного доказування, але й розібратися у висунутих експертом 
наукових положеннях, щоб упевнитися в достовірності й повноті 
висновків експерта. Будь-яке судження експерта має розглядатися крізь 
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призму внутрішнього переконання суду або слідчого до того як стати 
підставою для судового рішення.  

Слідчий, прокурор, суд можуть повно та всебічно оцінити висновки 
експерта. Слідчі і судді під час оцінки висновку експерта як джерела 
доказів можуть брати за основу оцінку компетенції експерта, який 
проводив експертне дослідження, сучасний рівень застосованих 
дослідницьких методів, повноту, логічну й наукову обґрунтованість 
висновків експерта. 

Оцінка суб’єктами доказування висновку експерта найчастіше 
зводиться до перевірки повноти цих висновків, їх форми та відповідності 
іншим доказам у справі. Слідчий і суд оцінюють лише повноту висновку 
експерта, перевіривши, чи на всі поставлені питання дано відповідь, і 
усвідомивши характер цих відповідей. Вони також визначають 
дотримання експертом необхідних процесуальних вимог і наявність у 
цьому процесуальному документі всіх необхідних реквізитів. 

Усталена форма висновку експерта дає змогу оцінити компетентність 
експерта, який проводить дослідження, позаяк передбачає вказівки не лише 
щодо характеру освіти й стажу роботи експерта, а й стосовно спеціальності 
експерта. Проте орган, який призначив експертизу не оцінює ні наукову 
обґрунтованість висновків експерта, ані правильність вибору й застосування 
ним методів дослідження, ані відповідність цих методів сучасним 
досягненням певної галузі знань, оскільки для такої оцінки вказаний орган 
повинен мати той самий обсяг знань, що й експерт. 

Аргументи на користь можливості повної оцінки слідчим і судом 
висновку експерта є надто далекими від життя, від реальної слідчої й 
судової практики. З цією метою допомоги (консультацій) спеціалістів, 
залучуваних саме для оцінки висновків експертизи. Висновки експерта 
підлягають оцінці особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором, 
судом на загальних підставах. 

Зміст оцінки висновків експерта, як і інших джерел доказів, 
становлять допустимість, автентичність та повнота. Оцінка допустимості 
висновку експерта передбачає визначення рівня дотримання вимог 
Конституції та кримінального процесуального закону під час 
призначення й проведення експертизи. У процесі оцінки висновків 
експерта важливими є також перевірка правильності його оформлення, 
наявність усіх передбачених законом реквізитів означеного 
процесуального документа. Трапляються випадки, коли у висновку 
експерта відсутня вступна або дослідницька частина, немає підпису 
експерта або висновок підписаний не тією особою, котра вказана у 
вступній частині. Якщо експертиза була комплексною, то у висновку 
серед іншого повинно бути вказано, який експерт які саме дослідження 
проводив, і кожну частину дослідження підписує лише той експерт, який 
її здійснював. 

Оцінюючи висновки експерта, необхідно також визначати, чи було 
дотримано права обвинуваченого (підозрюваного) під час призначення та 
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проведення експертизи. Забезпечення обвинуваченому можливості як 
найповніше реалізувати свої права під час проведення експертизи. 
Гарантія не тільки забезпечення інтересів самого обвинуваченого, але й 
успішності та доброякісності проведеної у справі експертизи, 
достовірності її висновків. 

Висновок експерта визнається таким, що не відповідає вимогам 
закону, якщо з нього не може бути встановлено, чи має експерт достатні 
знання, необхідні для проведення дослідження. Оцінка висновку експерта 
з точки зору компетентності останнього полягає у: а) вивченні питань, 
окреслених перед експертом, та їх віднесенні до тієї чи іншої галузі 
знань; б) вивченні фактичних даних, встановлених експертом, а також 
вирішенні питання, які саме спеціальні знання були необхідні для їх 
встановлення; в) ознайомленні з даними, що характеризують експерта як 
спеціаліста в певній галузі знань; г) визначенні того, чи належать до 
компетенції експерта наукові положення й методи дослідження, 
застосовані під час проведення експертизи. 

Допит експерта в суді обмежується предметом виконаної ним судової 
експертизи (це слід розуміти зі змісту ст. 356 КПК України, ст. 12 Закону 
України «Про судову експертизу») й визначений як отримання від нього 
органом дізнання, слідчим, прокурором, суддею, судом роз’яснень та 
доповнень щодо наданого ним висновку. Мета допиту – одержання 
інформації про відомі допитуваному факти. Під час допиту експерта така 
інформація стає додатковою до висновку, який експерт зробив раніше. 

Згідно зі ст. 356 КПК України експерту можуть бути поставлені 
запитання щодо наявності у нього спеціальних знань та кваліфікації з 
досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, наукового ступеня тощо), 
що стосуються предмета його експертизи; використаних методик і 
теоретичних розробок; достатності відомостей, на підставі яких 
підготовлено висновок; наукового обґрунтування та методів, за 
допомогою яких експерт дійшов певного висновку; застосовності та 
правильності застосування обраних принципів і методів до фактів 
кримінального провадження; інші запитання, що стосуються 
достовірності висновку.  

Питання щодо наявності в експерта спеціальних знань та кваліфікації 
з досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, наукового ступеня тощо), 
які стосуються предмета його експертизи, не відповідають предмету 
допиту експерта в суді, позаяк ці дані містяться в Реєстрі атестованих 
судових експертів Міністерства юстиції України. Отож, немає сенсу 
з’ясовувати їх у експерта (якщо відомості про експерта не занесені до 
Реєстру, такі дані містяться в матеріалах кримінального провадження). 

У ході аналізу питання щодо використаних методик і теоретичних 
розробок, а також наукового обґрунтування й методів, за допомогою яких 
експерт дійшов певного висновку у висновку експерт обґрунтовує вибір 
методики дослідження, доцільність застосування інших дослідницьких 
засобів, а також проміжні та результуючі висновки. Аргументація 
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висновків експертизи здійснюється описом перебігу та результатів 
дослідження. Достатність відомостей, на підставі яких підготовлено 
висновок, можна перевірити, ознайомившись із матеріалами справи.  

Отже, всі зазначені питання можуть бути вирішені без залучення 
експерта до допиту в судовому засіданні. Найчастіше експерту в 
судовому засіданні доводиться відповідати на запитання, чи підтримує 
він свій висновок, зроблений раніше. Втім, таке запитання не відповідає 
реальним умовам проведення розслідування та судового розгляду 
кримінальної справи. 

Дійсно, на момент складання свого висновку експерта було 
попереджено за ст. ст. 384, 385 КК України, тобто він підтвердив свою 
відповідальність за достовірність отриманих результатів. Із того моменту 
аж до проведення судового засідання експерту заборонено будь-яким 
чином самостійно ознайомлюватися з матеріалами справи, збирати 
докази, а також вступати в позаслужбові зв’язки з особами – учасниками 
кримінального процесу. 

Із зазначеного слід розуміти, що запитання, поставлене йому в суді, 
неявно передбачає можливість отримання експертом додаткових 
відомостей, окрім наданих йому під час проведення експертизи. У такому 
разі можна порекомендувати експерту звернути увагу суду на 
невідповідність змісту цього запитання процесуальним умовам участі 
експерта в кримінальному провадженні.  

При отриманні такого запитання в суді експерт може спочатку вказати 
на відсутність будь-яких порушень закону під час проведення експертизи 
й за весь минулий період, а потім надати відповідь про повне 
підтвердження свого висновку. В процесі складання запитань експерту 
виключати такі, що не потребують застосування спеціальних знань та 
прирівнюють процесуальний статус експерта до положення свідка.  

У разі якщо ж від учасників судового засідання експерту надходять 
такі запитання то експерту потрібно клопотати перед судом про їх 
відхилення. Реалізація цієї пропозиції сприятиме підвищенню 
ефективності судового засідання за рахунок уникнення запитань, що не 
відповідають компетенції та процесуальному статусу експерта.  

Значення показань експерта як доказу може полягати в такому: 
роз’яснення тексту експертизи та надання йому більшої чіткості, що 
полегшує його розуміння; наведення додаткових аргументів (серед них і про 
надійність застосованої методики) й підвищення ступеня обґрунтованості 
висновків та встановлення нових обставин, які можуть мати самостійне 
доказове значення (під час відповідей на додаткові запитання). 

Інколи суд надсилає експерту запитання від учасників судового 
процесу заздалегідь, до моменту судового засідання. У такому разі 
експерт має змогу ретельно підготуватися до надання роз’яснень та 
доповнень, більш упевнено відчувати себе в судовому засіданні. Зрештою 
запропонувати експертам клопотати до суду про завчасне надання 
переліку запитань у письмовій формі. Варто зауважити, що реальна 
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необхідність у наданні роз’яснень та доповнень виникає, коли експертизу 
визнано недостатньо повною. Якщо існує потреба у вирішенні питань, які 
не були поставлені експерту, тому ж експерту може бути призначено 
додаткову експертизу. В такий спосіб вдається повністю усунути 
фактичні підстави для допиту експерта в суді. 

Таким чином, специфікою предмета допиту експерта в суді є те, що 
суб’єкт оцінки не має спеціальних знань, а отже, висновок експерта 
повинен бути належним чином аргументований та прийнятний до 
розуміння слідчим (судом), іншими учасниками кримінального 
провадження. Доказова значущість залежить від змісту висновку 
експерта, якостей опису в ньому перебігу та результатів досліджень. 
Якщо ж сторони кримінального провадження чи суд виявляють 
суперечливість результатів експертного дослідження іншим матеріалам 
справи або необґрунтованість його результатів, доцільно призначати 
додаткову або повторну експертизу. До того ж, запитання для експерта 
можуть бути поставлені у письмовій формі, що дасть йому змогу 
заздалегідь підготувати повну та обґрунтовану відповідь це сприятиме 
скороченню витрат на відрядження для судового експерта та 
сприятимуть мінімальному відволіканню його від основної роботи. 
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The article considers the issue of using the provisions of graphology in solving of 
certain diagnostic problems during forensic handwriting examination.  

Key words: writing, handwriting, handwriting examination, diagnosis, graphology. 
 
Рассматривается вопрос использования положений графологии в решении 

отдельных диагностических задач при производстве судебно-почерковедческой 
экспертизы. 

Ключевые слова: письменность, почерк, почерковедческая експертиза, 
диагностика, графология. 

 
Останнім часом у судовому почеркознавстві гостро постає питання 

вирішення, поряд з ідентифікаційними, діагностичних задач. Існуючих на 
сьогодні методів вже недостатньо. Коло питань діагностичного 
характеру, що потребують вирішення, розширюється, а існуючих 
методичних напрацювань недостатньо, щоб повністю задовольнити 
потреби практики. 

І. І. Когутич зазначає, що «…унаслідок максимально динамічної 
модифікації злочинності як соціального явища істотно зріс об’єктивний 
інтерес до використання, власне «нетрадиційних» методів дослідження 
криміналістично значимої інформації. …потреба у впровадженні в 
практику роботи органів правопорядку одного з таких методів, а саме 
методу графологічного аналізу, себто графології, є відчутним» [1, с. 249]. 
В даний час графологія в Україні є незаслужено забутою. Її якщо не 
заперечують, то, принаймні, намагаються вголос про неї не говорити. Ми 
вважаємо, що таке відношення до графології є неправильним. 
Є. Ф. Буринський у своїй роботі «Судебная экспертиза документов» 
зазначав, що: «…в почерку – вся людина, з усіма її фізичними і 
духовними властивостями» [2, с. 189]. Дослідження сучасних психологів, 
експертів-почеркознавців підтверджують це міркування. Але, на жаль, 
далі теоретичних розробок справа не йде і широкого практичного 
застосування цих досліджень ми не бачимо. З. С. Меленевська, 
Є. Ю. Свобода, А. В. Кофанов зазначають, що питання про вплив на 
почерк внутрішнього стану людини дуже цікаве, складне, й, на жаль, ще 
недостатньо досліджене [3, с. 92]. Чому так сталось? Ми вважаємо, що 
причиною є недовіра до методів, які були розроблені ще на початку XX 
століття графологами, але не знайшли наукового обґрунтування, 
визнання графології псевдонаукою та її заборона на теренах СРСР. 

На сьогодні гостро постало питання вирішення цілого ряду 
діагностичних питань при проведенні почеркознавчої експертизи, а саме: 

– в якому стані перебувала людина в момент виконання рукописного 
тексту (підпису); 

– чи не виконано рукописний текст (підпис) під тиском (примусом); 
– чи виконано рукописний текст у документі під впливом збиваючих 

факторів (природних, штучних); 
– чи виконано підпис від імені особи у документі під впливом збиваючих 

факторів (природних, штучних). 
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На жаль, ці питання не завжди можуть бути вирішені позитивно чи в 
повному обсязі. В основному, отримані результати ймовірні, обтічні та не 
містять конкретики. Дослідження у даному напрямку тривають, але 
проблема залишається невирішеною. І. І. Когутич зазначає, що «…розробка 
методів сучасної почеркознавчої і перспективної графологічної експертиз, за 
допомогою яких можна виокремити інформацію про змінювані зовнішні та 
внутрішні умови виконання рукопису, була й залишається одним із 
актуальних завдань судового документознавства. Саме тому в його межах, 
поряд із вченням про судово-почеркознавчу ідентифікацію, з’явилось і 
вчення про судово-почеркову діагностику, продовженням якої, сподіваємось, 
стане вчення про психолого-почеркознавчий (графологічний) аналіз» [1, 
с. 198]. 

Теорія розвитку графології тяжіла, передусім, до психології і 
психіатрії, які найоптимальніше могли обґрунтувати вже отримані знання 
та зробити їх науково спроможними» [1, с. 201]. На сьогодні графологія, 
особливо її науковий напрям, в світі залишається витребуваним. 

Інеса Гольдберг, представник ізраїльської школи графології зазначає, 
що наукова графологія ґрунтується на фізіологічних, психологічних, 
психопатологічних та інших знаннях, а також наукових дослідженнях та 
накопиченому багатому статистичному матеріалі [4, с. 11], і тому має 
право на існування поряд з іншими науковими знаннями. 

В Україні, на жаль, графологія не розвинена і знаходиться у 
зародковому стані. Окремі спроби відродити її були зроблені 
В. І. Тараненко [5]. В подальшому дослідження були продовжені 
І. І. Когутичем [1]. Питання використання положень графології у 
судовому почеркознавстві піднімалось нами на міжнародній науково-
практичній конференції «Актуальні питання судової експертології, 
криміналістики та кримінального процесу» (2019 р.) [6]. 

В результаті аналізу наявних джерел було встановлено, що як в 
Україні, так і пострадянських країнах, де займаються дослідженням 
проблем психології почерку (графології), відсутні єдині методологічні 
підходи до вирішення поставлених задач, відсутня уніфікована 
термінологія, не визначені і не систематизовані ознаки почерку та не 
визначена їх інформативна значимість. Значна частина дослідників 
використовують напрацювання графологів кінця XIX, початку та другої 
половини XX століття. В. І. Тараненко було створено власні методики 
дослідження почерку [5], але вони, на наш погляд, не повною мірою 
вирішують поставлені задачі та мають ряд зауважень. Зокрема, 
В. І. Тараненко досліджує рукописи, акцентуючи увагу на особливостях 
написання окремих літер та їх елементів, а вже потім звертає увагу на 
загальні ознаки почерку. Вважаємо, що такий підхід не є правильним, 
оскільки за окремою ознакою, яка відобразилась в літерах, штрихах, не 
можливо дати об’єктивну оцінку виконавцю рукопису. Ці ознаки 
настільки мінливі, що неможливо врахувати всі можливі варіанти. Лише 
комплексне дослідження всього інформаційного поля рукописного 
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тексту, в тому числі і не записаних (порожніх ділянок аркуша), дасть 
змогу оцінити стан виконавця: як внутрішній, психологічний, так і 
зовнішні чинники, що могли впливати на процес письма. 

Інеса Гольдберг зазначає, що не варто досліджувати почерк лише з 
позиції судового почеркознавства. Почеркознавство – більш вузька 
дисципліна, займається технічною роботою з почерком, порівняльною 
перевіркою або дослідженням як матеріального доказу. Почеркознавство 
не передбачає психодіагностичної роботи, не має прямого зв’язку з 
психологією і психіатрією. Графологія – психодіагностична методика, 
яка припускає дослідження психомоторного та підсвідомого підґрунтя 
графічних явищ, а також синтез цілісної картини досліджуваної 
особи [7]. 

Зарубіжними графологами напрацьований багатий теоретичний 
матеріал, розроблені практичні рекомендації по застосуванню 
графологічних методів на практиці, які застосовуються при підборі та 
розстановці кадрів, перевірки благонадійності персоналу тощо. За 
почерком визначають схильність до зловживання алкоголем, азартними 
іграми, хворобливі стани. Окремі питання, зокрема встановлення статі та 
віку виконавця рукописних текстів, графологами досліджуються, але 
остаточних і надійних результатів не досягнуто. Тому графологи, зокрема 
в Ізраїлі, визначають лише психологічний вік виконавця та по якому типу 
виконано рукопис: по чоловічому чи жіночому. Також ними розроблено 
графологічні таблиці, які допомагають більш повно дослідити 
особистість виконавця рукописного документа. 

Діагностичні задачі дещо виходять за межі традиційного 
почеркознавства і тому потребують залучення інформації з інших галузей 
знань. 

Вважаємо, що саме комплексний підхід до вирішення діагностичних 
задач у судово-почеркознавчій експертизі є найбільш перспективним. 
Науковцям і експертам-почеркознавцям слід окреслити можливе коло 
питань діагностичного характеру, які спроможна вирішити судово-
почеркознавча експертиза, спираючись на останні досягнення в галузі 
психології, фізіології, психопатології. Аналізуючи досягнення графології, 
її наукових напрацювань в галузі психології почерку, – визначити, які з 
них можливо використати у судовому почеркознавстві. 
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НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ – ВАЖНЫЙ ЭТАП РАЗРАБОТКИ 

МЕТОДИКИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Пропонована робота містить викладення результатів серії наукових 
експериментів, що проводилися з метою розроблення методики досліджень 
механізму утворення нашарувань рослинного походження плям зелені. На 
підставі аналізу літературних джерел та експериментальних досліджень з метою 
відтворення різних видів контактування на відкритій ділянці місцевості з 
рослинним покровом виявлено систему властивостей та ознак, що впливають на 
механізм утворення нашарувань.  

Ключові слова: судово-експертна методика, плями зелені, переміщення тіла 
волоком, статичний контакт, динамічний контакт, механізм слідоутворення. 

 
The suggested scientific paper summarizes the results of a series of scientific 

experiments conducted with the purpose of developing a methodology for studying the 
mechanism of formation of vegetable origin layers: green stains. Based on the analysis 
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of literary sources and experimental research aimed at reproducing various types of 
contact in an open area with vegetation cover, a system of properties and signs that 
affect the mechanism of layer formation has been identified. 

Key words: forensic methodology, green stains, body dragging, static contact, 
dynamic contact, trace formation mechanism. 

 
Предлагаемая работа содержит изложение результатов серии научных 

экспериментов, проводившихся с целью разработки методики исследования 
механизма образования наслоений растительного происхождения – пятен зелени. 
На основании анализа литературных источников и экспериментальных 
исследований с целью воспроизведения различных видов контактирования на 
открытом участке местности с растительным покровом выявлена система свойств 
и признаков, влияющих на механизм образования наслоений.  

Ключевые слова: судебно-экспертная методика, пятна зелени, перемещение 
тела волоком, статический контакт, динамический контакт, механизм 
следообразования. 

 
Вирішення судовими експертами ситуаційних завдань з установлення 

механізму утворення слідів різної природи – є складним процесом та 
пов’язане з визначення обставин вчинення злочину за слідами. Досить 
часто, коли подія злочину (убивства, дорожньо-транспортної події, 
зґвалтування та ін.) відбулася на відкритій ділянці місцевості, покритій 
рослинністю, виникають питання щодо визначення механізму утворення 
плям зелені на одязі жертви злочину, підозрюваної або інших осіб, що 
приймали участь у контактуванні: переміщенні тіла жертви волоком, 
боротьби злочинця із жертвою, падінні тіла тощо. Саме за слідами 
можливо встановити механізм слідоутворення, на підставі чого слідчим 
під час досудового розслідування встановлюються обставини певної 
протиправної події, висуваються слідчі версії тощо. У зв’язку з 
наведеним, розроблення теоретичних та методичних положень вирішення 
ситуаційного завдання із встановлення механізму утворення нашарувань 
зелені на предметах одягу є вельми актуальним, адже на сьогодні в 
реєстрі методик проведення судових експертиз така методика відсутня.  

Зазначимо, що публікації з питань установлення механізму судово- 
утворення нашарувань від рослинних об’єктів практично відсутні. Так, у 
ряді робіт [1-7] приділялася увага діагностичним й ідентифікаційним 
дослідженням слідів рослинного походження, однак практично не 
розглядалися питання вирішення ситуаційних завдань із установлення 
механізму їх утворення на об’єктах-носіях. Найефективніший спосіб 
встановити ознаки механізму слідоутворення з метою розроблення 
відповідної методики – проведення наукових експериментів, пов’язаних 
із моделюванням різних ситуацій відтворення обставин, близьких до тих, 
що можуть виникати під час вчинення злочину на відкритій ділянці 
місцевості з рослинним покровом. Саме тому, нами проведено серію 
експериментів у два основних етапи. 

Перший етап – експериментальні дослідження з окремими 
контейнерами для отримання одиничних слідів з метою виявлення ознак 
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нашарувань, що свідчать про характер контакту: наприклад, статичний 
(див. рис. 1 – детальний знімок слідів статичного контакту (без 
переміщення) експериментального контейнера, виготовленого з 
трикотажного полотна, що проявляє слабкі гідрофільні властивості з 
поверхнею, вкритою рослинним покровом (луг із рослин з широким 
листям – контейнер 8) та динамічний (див. рис. 2 – детальний знімок 
сліду переміщення експериментального контейнера (тканина, що 
проявляє гідрофільні властивості) з поверхнею, вкритою рослинним 
покровом (газон – контейнер 15) [8]. 

 

    
 

Рис.1.     Рис. 2. 
 

Під час проведення другого етапу експериментів статистами 
відтворювалися різні види контактування безпосередньо в умовах, що 
імітують обставини вчинення злочинів. З цією метою на тіло статиста 
послідовно надягалися комплекти одягу, виготовленого із різноманітних 
матеріалів (тканина, трикотаж, нетканий матеріал тощо), які проявляють 
як гідрофільні, так і гідрофобні властивості. Після кожного перевдягання 
тіло статиста піддавалося різним за характером контактам в умовах, 
наближених до обставин взаємодії з ділянками рослинного покрову 
(падіння тіла, різні види та напрями волочіння, хаотичні переміщення, 
характерні для боротьби тощо). Після фотофіксації всіх утворених 
нашарувань, проводився аналіз виявлених ознак слідів, їх опис, 
узагальнення всіх отриманих результатів та розроблення алгоритму 
послідовних дій судових експертів з метою встановлення механізму 
утворення плям зелені на предметах одягу. На рис. 3 наведено 
ілюстрацію одного з експериментів з метою отримання нашарувань 
зелені на комплекті одягу в результаті переміщення тіла волоком за ноги 
у положенні тіла, лежачи на спині, у напрямку – ногами вперед.  

При цьому отримані експериментальні нашарування плям зелені на 
лицьовому боці спинки фуфайки (див. рис. 4), а також на її виворітному 
боці (див. рис. 5), оскільки під час переміщення одяг вивертався. 
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Зовнішній вигляд нашарування на задній частині брюк наведено на рис. 6 
та детальній знімок нашарування на задній частині брюк – на рис. 7. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
 

     
 

         Рис. 4.             Рис. 5.   Рис. 6.        Рис. 7. 
 
Крім того, проводилися й інші види контактування тіла статиста з 

поверхнею, покритою рослинністю: у положеннях лежачи на спині та лежачи 
на животі тіло переміщувалося одним статистом за руки або за ноги 
(піддавалося волочінню); тіло у положеннях лежачи на спині та лежачи на 
животі переміщувалося двома статистами за руки та за ноги (піддавалося 
волочінню); тіло піддавалося статичному контактові з поверхнею з рослинним 
покровом лежачи на спині або лежачи на животі; тіло піддавалося 
різноманітним багаторазовим хаотичним динамічним та статичним контактам. 

Таким чином, у результаті проведення наукових експериментів 
виявлені певні закономірності утворення плям зелені, що, в першу чергу, 
залежать від характеру контактування – статичний чи динамічний; 
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щільний або нещільний. Певний вплив на відображення ознак мають 
властивості як рослинного покрову, так і матеріалів одягу. Більш 
«соковитий» рослинний покров залишає більш корисні в інформативному 
плані сліди, відповідно, більш сухий – менш інформативні. Властивості 
матеріалів одягу впливають на відображення ознак механізму 
слідоутворення в залежності від того, чи проявляють вони гідрофільність 
(легко всмоктують вологу) або гідрофобність (не всмоктують чи погано 
всмоктують вологу). Адже трав’яниста рослина до 95 % складається з 
води. Зрозуміло також, що гідрофільні матеріали є більш придатними для 
відображення на них інформаційних ознак слідів. Названі властивості 
впливають на «якість» відображення слідів, однак слід зазначити, що 
вони не впливають на сам факт їх утворення. Таким чином, робимо 
висновок, що взагалі, навіть за «слабкими» в інформаційному плані 
слідами можливо встановити механізм слідоутворення. 
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Об’єктами дослідження при проведенні судової товарознавчої 

експертизи є різні товари, зразки, до них можуть відноситися: 
галантерейні, електронно-побутові, текстильні, швейні, парфумерно-
косметичні, культурно-побутові, господарські товари, пушно-хутрові, 
меблеві товари, взуття, харчові жири, зерно-мучні, плодоовочеві, 
кондитерські, м’ясні, рибні, молочні, нафтопродукти, лісоматеріали, 
промислове обладнання, мінеральні добрива тощо. 

Однією із особливостей проведення товарознавчої експертизи, є 
можливість дослідження, як за наявності об’єкта дослідження так і за 
його відсутності, по матеріалах наданих на дослідження. 

На сьогоднішній день експерти товарознавці при проведенні 
досліджень користуються методикою визначення вартості майна [1] та 
загальними правилами при фіксації об’єктів, які надходять на 
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дослідження, дії експерта запозичені з інших видів досліджень при 
надходженні об’єктів на яких, наприклад маються сліди біологічного 
походження. Так, як в подальшому такі об’єкти будуть надходити на інші 
види досліджень, потрібно чітко дотримуватися певного порядку дій. 

Фіксація об’єктів при проведенні товарознавчої експертизи 
здійснюється за допомогою техніки та технічних засобів, завдяки яким 
проводиться дослідження речових доказів на предмет виявлення 
інформації, яка має значення для висновку, і використовується в 
практичній діяльності судового експерта. Тобто у своїй роботі експерт 
користується відповідним інструментарієм, за допомогою якого 
отримуються відповідні дані. 

Під час проведення дослідження експерт може використовувати 
засоби і методи з будь-яких галузей науки і техніки, якщо це необхідно 
для вирішення поставлених перед ним питань. 

Фіксація об’єктів здійснюється за допомогою фотографування та 
опису об’єктів дослідження. 

Судова фотографія має на меті точно передати стан об’єктів, в якому 
вони перебували на момент фотографування.  

Опис об’єкта у дослідницькій частині висновку повинен максимально 
точно та чітко відображати відомості про об’єкт який досліджується, вся 
інформація, яка була виявлена під час фотофіксації повинна бути 
відображена та роз’яснена. Судова фотографія застосовується в поєднанні з 
оформленням висновку, а отримані зображення є наочним додатком до них. 

Одним з найпоширеніших об’єктів дослідження при проведенні 
товарознавчої експертизи є мобільні телефони. 

Мобільний телефон – портативний переносний пристрій із застосуванням 
радіотехнологій, призначений для здійснення телефонних розмов, обміну 
текстовими та мультимедійними повідомленнями тощо в мережах операторів 
рухомого (мобільного) зв’язку, у якому для ідентифікації кінцевого 
обладнання абонента використовується абонентський номер [2]. 

Для фотофіксації мобільного телефону в лабораторних умовах бажано 
застосовувати масштабні планшети, для відображення кращого 
візуального сприйняття розміру. 

Фотофіксація та опис об’єкта починається з моменту надходження на 
дослідження, а саме: в якому стані перебувало упакування, фіксуються 
нанесені на нього написи, відповідність переліку зазначеному в 
документі про призначення експертизи, описується ідентифікація 
об’єкта, за потреби встановлюється його правильна назва (марка, модель, 
бренд, тощо) у чому допомагають інформація, що зазначається у 
матеріалах наданих на дослідження та маркувальні позначення, які 
виявляються під час огляду та фотофіксації об’єкта. Наступним кроком, є 
опис класифікації об’єкта дослідження, щодо приналежності до певного 
класу, підкласу, групи, підгрупи, виду, типу, дається визначення об’єкта. 

Проводиться фіксування маркувальних позначень з метою чіткого їх 
відображення. Об’єкт фотографують з різних боків, а також частинами 
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таким чином, щоб максимально точно відобразити позначення, які 
можуть бути нанесено в різних частинах мобільного телефону, це може 
бути марка, модель, технічні характеристики, серійний номер, тощо. 

У деяких мобільних телефонів маркувальні написи розміщені під 
акумулятором але більшість сучасних мобільних телефонів є 
моноблоками та не розбираються. У випадку коли об’єкт не містить 
маркувальних позначень на корпусі, вихідні дані про нього можливо 
знайти в товаро – супровідних документах до нього таких як чеки, 
технічна документація або упакування від нього (якщо їх надано на 
дослідження). 

При фотографуванні об’єкта потрібно приділити увагу тому, в якому 
стані він знаходиться, передачі присутніх на ньому пошкоджень, 
дефектів, індивідуальних ознак. 

Застосовуються детальний спосіб зйомки з масштабом для передачі 
приблизних розмірних характеристик ушкоджень таких, як подряпини, 
тріщини, сколи, пошкодження фарби, забруднення які маються на 
об’єкті, або дефекти, які можуть суттєво впливати на вартість мобільного 
телефону який досліджується. 

Зазначаються характеристики об’єкта, наприклад, об’єм оперативної 
та вбудованої пам’яті, марка та модель процесора, материнська плата, 
матеріал виготовлення, габаритні розміри, маса (цю інформацію можливо 
отримати з офіційних джерел). 

Особливої уваги потребують об’єкти, на яких містяться сліди 
біологічного походження. При роботі з такими об’єктами експерт не 
повинен залишити на об’єкті сліди пальців рук або інших слідів 
біологічного походження. Тому, при огляді та фотофіксації об’єктів 
експерти повинні працювати в тонких (медичних) гумових рукавичках, 
які мають бути з матеріалу, що не дає змоги перенесення відбитків 
пальців рук та потожирових виділень. 

Не допускається потрапляння сонячних променів на об’єкт так, як це 
спричинить швидке висихання слідів, через це слід використовувати 
штучне освітлення. 

Описується перелік інвентарю та технічних засобів, який використовувався 
під час проведення дослідження: лінійки, комп’ютер яким користується 
експерт, принтер з допомогою якого проводилося друкування, фотокамера з 
використанням якої проводилась фотозйомка. Описується упакування об’єкта 
дослідження, його номер, зазначаються нанесені на ньому написи. 

Під час фотографування та опису мобільного телефону при проведенні 
товарознавчих досліджень необхідно дотримуватися всіх загальних правил та 
методів, а у випадку з об’єктами, на яких присутні сліди біологічного 
походження потрібно звертати особливу увагу при роботі з ними. 
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Вогнепальна зброя не може використовуватися за призначенням без 
засобів ведення вогню. Пістолет, гвинтівка, автомат здатні розкривати 
закладені в них конструктивні особливості та продемонструвати свої 
тактико-технічні характеристики тільки під час стрільби. Стрільба є 
взаємодією зброї і патронів. 

Ця взаємодія має історико-технічний характер. Завдяки відкриттю пороху 
виявився можливим сам факт появи вогнепальної зброї. Її покращення 
пов’язані із заміною ґнотового способу запалювання заряду іскровим, який 
згодом був витіснений більш досконалим капсульним запалюванням; появою 
унітарного патрону; винаходом бездимного пороху тощо [1]. 

Зброя і боєприпаси пов’язані між собою дуже тісно. Використовуючи 
різні боєприпаси в одній і тій же зброї, можливо змінювати його 
вражаючі здібності. 

Як правило, новий вид зброї створюється під патрон, який добре себе 
зарекомендував. Відомі і зворотні приклади, коли специфіка завдань, що 
поставлені перед конструкторами обумовлює одночасну розробку 
принципово нового патрону з новою моделлю зброї. При цьому, і зброя і 
патрон у сукупності називаються комплексом. Так, малогабаритний 
пістолет ПСМ був сконструйований під спеціальний безшумний патрон 
«СП-3», і в сукупності вони отримали назву комплекс «Гроза». 

Термін «комплекс», по відношенню до системи «зброя-боєприпаси» 
влучно відображає той факт, що окремо елементи цієї системи не можна 
використовувати ані в бою, ані в спорті, ані в полюванні чи в злочинній 
діяльності. Незважаючи на це, значимість компонентів комплексу не однакова. 

Зброя, зазвичай, розрахована для багаторазового використання і 
багаторічну експлуатацію, має більшу вартість, може слугувати 
предметом колекціонування, використовуватися для психологічного 
впливу, тренувань, тобто має самостійне значення. Боєприпаси є 
витратними матеріалами – вони одноразові, непорівняно дешевші і 
самостійного (без зброї) ніякого значення не мають. 

У цивільному праві існує поняття головної речі та приналежності, яка 
призначена для обслуговування головної речі і пов’язана з нею спільним 
призначенням (ст. 186 ЦК України) [5]. Абстрагуючись від цивільно-
правого вмісту, можна відзначити, що в комплексі «зброя-боєприпаси» 
зброя служить в якості головної речі, а боєприпаси як приналежності для 
забезпечення її функціонування. 

Оскільки приналежність завжди слідує за головною річчю, незаконне 
володіння зброєю пов’язане з незаконним володінням боєприпасами [1]. 
У свою чергу, факт незаконного зберігання та носіння боєприпасів тільки 
може свідчити про можливість незаконного зберігання зброї. Оскільки 
зброя зазвичай ховається більш ретельно, на практиці є непоодинокі 
випадки коли органам розслідування удається знайти тільки боєприпаси. 
Але знаходження у громадянина тільки патронів (без зброї) у 
відповідності із презумпцією невинуватості не несе на собі прямої 
суспільної небезпеки у зв’язку з тим, що самостійно, окремо від зброї, 
патрони неможливо застосувати для настання тяжких наслідків (на 
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відміну від інших боєприпасів, таких як, наприклад, гранати). В 
особливості, якщо це – поодинокий патрон. А от «підставити» особу на 
тлі неприязних стосунків чи сфабрикувати справу, навпаки, досить легко, 
аби тільки в господарстві особи, а краще в портфелі чи кишені 
«знайшовся» будь-який патрон. 

Сьогодні, коли в інших країнах законодавчо закріплені поняття 
службової, громадянського зброї та відповідних боєприпасів тощо, в 
Україні відсутній «Закон про зброю». Законопроєкт внесений на розгляд 
народними депутатами ще на 4 сесії IV скликання (номер та дата 
реєстрації: 1171-д від 29.10.2003) та прийнятий за основу (постанова 
Верховної Ради України від 04.03.2004 № 1588IV) так і не був 
прийнятий до цього часу. Та й на більшість видів патронів, які мають обіг 
в Україні, до цих пір діють радянські «ГОСТи». 

На сьогоднішній день фактично єдиним нормативним документом, в 
якому конкретизується поняття боєприпасів є «Методика встановлення 
належності об’єкта до бойових припасів вогнепальної стрілецької зброї 
та його придатності до стрільби» [1], в ній вказано, що «боєприпаси – це 
спеціально виготовлені вироби одноразового використання, які 
призначені забезпечити ураження цілей в умовах збройної боротьби, 
самооборони, полювання, спорту. 

Боєприпаси вогнепальної зброї – боєприпаси, призначені для проведення 
пострілу із вогнепальної зброї снарядом, що одержує направлений рух у стволі 
(за допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння 
метального заряду) та має достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що 
знаходиться на визначеній відстані. 

Боєприпаси вогнепальної стрілецької зброї – боєприпаси (патрони), 
призначені забезпечити ураження цілей при стрільбі з вогнепальної 
стрілецької зброї». 

Насичення ринку конверсійною нарізною зброєю призвело до 
практичного стирання граней між мисливськими і бойовими зразками. 
Мисливські карабіни «Сайга», «Тигр», «Вепр» є нічим іншим, як 
незначно переробленими автоматом Калашникова (АК), снайперською 
гвинтівкою Драгунова («СВД»), ручним кулеметом Калашникова 
(«РПК»). А карабін «СКС» надходить у продаж в якості мисливської 
моделі «Архар» і зовсім без будь-якої переробки. 

Патрони до мисливських варіантів бойової зброї відрізняються від 
бойових патронів вкрай незначно, або взагалі не відрізняються. Якщо 
виходити з цільового призначення, то тоді патрон 7,62 х 39 мм без 
сталевого сердечника повинен бути визнаний бойовим боєприпасом, 
якщо входить у боєзапас карабіна «СКС», що знаходиться на озброєнні 
воєнізованих формувань. І визнаний мисливським боєприпасом, якщо 
додається до того ж карабіну, що має статус мисливської зброї. Цілком 
зрозуміло, що це абсурд. 

Застосування правових норм по справах, пов’язаних зі зброєю та 
боєприпасами, практично завжди переломлюється через експертну оцінку 
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речових доказів. Експертні установи обґрунтовано визнають боєприпасами і 
спортивні і мисливські, і службові патрони. Інша справа – настання 
кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 263 КК України, за носіння, 
зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передачу чи збут тільки 
патронів. Тим більше, що до цих пір немає єдиного підходу до визнання 
патронів боєприпасами до бойової зброї або, наприклад, до спортивної. 

Відповідно до п. 2.4, 2.4.1 Методики [1] боєприпаси (патрони) 
вогнепальної стрілецької зброї за цільовим призначенням класифікуються як 
бойові, мисливські й спортивні. Проте вказана Методика не визначає 
механізму віднесення бойових припасів вогнепальної стрілецької зброї до 
жодної з вказаних категорій. Тому, для визначення цільового призначення 
експерти звертаються до офіційної інформації фірм виробників. Наприклад, у 
висновку експертів вказано, що «надані бойові припаси – пістолетні патрони 
марки «AMERICAN EAGLE®» калібру 9х19 mm Luger з кулею типу FMJ (full 
metal jacket) масою 115 гран (7,45 г.) згідно інформації фірми-виробника 
«FEDERAL PREMIUM®AMMUNITION» (США) призначені для цільової 
стрільби, навчання і тренування із вогнепальної нарізної зброї калібру 9х19мм. 
Вказані набої придатні для стрільби із спортивної та бойової вогнепальної 
зброї калібру 9х19мм, розробленої під даний патрон, наприклад, CZ-75 
Compact SP-01, Glock-17,19, Browning HP тощо». 

Але іноді при проведенні комісійних експертиз не вдається дійти 
спільного висновку. Як, наприклад, у висновку експертів комісійної 
експертизи, яка проводилась експертами МЮ, МВС, СБУ, у відношенні 
патронів калібру 9х18мм «Макаrоv», калібру 9х19мм «Luger», калібру 
7,62х25мм «Тоkarev» виробництва торгівельної марки «Sellier&Bellot 
JSC», у зв’язку з різними підходами до вирішення питання щодо 
класифікації патронів, було приведено два різних висновки, а саме: 
перший – відносяться до бойових патронів для стрільби з нарізної 
вогнепальної зброї і не відносяться до патронів для стрільби із 
спортивної зброї (спортивних патронів); другий – є боєприпасами до 
зброї цивільного або спортивного призначення, призначені для стрільби 
зі зброї самооборони (цивільних зразків короткоствольної вогнепальної 
зброї у країнах, де дозволений її обіг), та спортивної зброї (при 
проведенні спортивних змагань або виконанні учбово-тренувальних 
вправ). 

Україна в останні роки активно прямує до сім’ї європейських держав. 
Проте, ми вважаємо, що норми п. 1 ст. 263 КК України [3, 4] в частині, 
яка стосується боєприпасів до стрілецької зброї, залишились нашій країні 
у спадок від Радянського Союзу. 

Таким чином, на нашу думку, на тлі виявлених суперечностей та при 
відсутності чіткого розуміння класифікаційного поділу патронів, 
доречним є відміна кримінального покарання щодо носіння, зберігання, 
придбання, виготовлення, ремонту, передачі чи збуту боєприпасів до 
стрілецької зброї та заміна її адміністративною відповідальністю. 
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Здебільшого поняття «задачі» в різних галузях знань виводять через 
інтерпретацію категорії сущого (буття, сукупності його різноманітних 
проявів) й необхідного та їх зіставлення з діяльністю суб’єкта й умовами 
її протікання (у психології), з більш або менш визначеними системами 
інформаційних процесів (з позиції інформаційного підходу), із 
сформульованими в мові логічними формами висловлювань та висновків 
(у логіці), у стані системи як фіксованим явищем реальної дійсності (у 
загальній теорії задач) [1]. 

Слово «задача» в літературі з криміналістики та судової експертизи 
вживають для позначення: а) мети дії суб’єкта (таке розуміння переважає 
в працях із теорії судової експертизи, де задача тлумачиться як поняття, 
близьке, подібне з питанням, яке поставлене перед експертом); б) мета 
конкретної діяльності, що породжується ситуацією, із закріпленням за 
останньою статусу елемента задачі; в) ситуація, що включає мету та 
умови, за яких вона має бути досягнута (при цьому аналізу умов 
відводиться переважаюче положення); г) цієї ж ситуації з розкриттям 
сутності процесу її вирішення – перетворення потенційної інформації в 
доказову; д) окремого етапу будь-якої діяльності (таке тлумачення має 
місце в наукових працях, присвячених вивченню тактичних питань 
розслідування, коли під задачею розуміють систему дій, об’єднаних на 
окремому етапі розслідування загальною проміжною метою) [5, с. 18]. 

Під криміналістичною задачею О. О. Крестовніков розуміє такий, що 
виокремлений із діяльнісної ситуації, об’єкт пізнання, прийняття якого 
спонукає суб’єкт криміналістичної діяльності до цілеспрямованого його 
перетворення за допомогою відповідної операційної структури. Тобто, 
коли просто говоримо «криміналістична задача», то маємо на увазі задачу 
як об’єкт діяльності. Більш вузькі поняття криміналістичної задачі 
пов’язують не з діяльністю з розслідування, запобігання злочинів взагалі, 
а з її видами, коли цей процес характеризує окреслену задачею галузь 
дійсності (слідча, експертна задача) або коли процес пізнання набуває 
відносно самостійної мети (встановлення певного стану, віднесення до 
певної групи, встановлення індивідуальної тотожності). Усі ці поняття не 
виходять за межі прийнятого загального поняття задачі як об’єкта 
діяльності, а складають її конкретні прояви [5, с. 21]. 

Експертні задачі за природою своєю специфічні, що має прояв, поряд 
із умовами, в об’єктах дослідження, системі професійних знань, 
застосовуваних методах і технічних засобах, в наявності особливих 
підзадач й критеріїв їх складності, що визначають можливість 
індивідуального або колективного рішення, й, наприкінець, у самому 
результаті криміналістичної діяльності [9, с. 76]. 

Ведучи мову про задачі судової експертизи, ще в середині ХХ століття 
науковці виокремлювали такі їх групи – ідентифікаційні та не ідентифікаційні. 
У 70-х-80-х роках минулого століття у зв’язку з появою нових об’єктів і задач, 
які не вкладалися лише в ідентифікаційні та не ідентифікаційні межі, відомими 
вченими Ф. І. Вінбергом та Н. Т. Малаховською була запропонована 
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класифікація експертиз на ідентифікаційні, діагностичні, ситуаційні та 
класифікаційні [2, с. 160]. Ю. Г. Корухов запропонував триелементний поділ 
судових експертиз, а отже їх задач, на класифікаційні, діагностичні та 
ідентифікаційні, наводячи аргументи на користь розподілу класифікаційних й 
ідентифікаційних досліджень в межах встановлення групової належності. Він 
звертає увагу, що об’єкт дослідження є в натурі, властивості його є пізнаними 
за безпосереднього його дослідження, й основною задачею є віднесення 
об’єкта на підставі його властивостей й характеристик до певного класу [4, 
с. 68]. 

Неможливо уявити собі сучасну судову експертизу без застосування 
таких наукових категорій як «ідентифікація», «диференціація», 
«діагностика», «класифікація» та ін. До того ж, категорії з інших галузей 
знань, «поринаючи» у специфіку судової експертизи, набувають дещо 
інший відтінок, отримують додатковий смисл, властивий саме цій науці. 
Так, наприклад, ідентифікація в логіці, психології, соціології, техніці й 
математиці розглядається як процес встановлення тотожності, подібності 
предметів, явищ один одному, а також як відповідність будь-чого будь-
чому (у значенні однаковий, рівний, таки й самий, а у судовій експертизі 
ідентифікація – порівняльне дослідження для встановлення тотожності 
одиничного матеріального об’єкта та його зв’язку з подією, що 
розслідується (рівність об’єкта самому собі за принципом той же самий). 
Мають місце випадки, коли навіть під предметом судової експертизи 
розуміють розпізнавання (діагностику) та встановлення тотожності або 
ідентифікацію особи та розв’язання питань діагностичного характеру. 
Ймовірно, що при цьому «предмет» неправомірно ототожнюють із 
задачами, до яких й відносяться ідентифікаційні задачі із встановлення 
тотожності або діагностичні задачі із встановлення властивостей і станів. 

Відомі вчені В. Ф. Орлова та А. Р. Шляхов критерієм розмежування 
задач експертизи вважали об’єктивно чинні відмінності в їх змісті, котрі 
визначаються метою й умовами її досягнення. Вони виокремлюють два 
компоненти вирішуваної задачі: мету й об’єкт. На їхню думку, мета 
ідентифікаційних досліджень – встановлення індивідуально-конкретної 
тотожності (наближення до нього) [8] й зведення один до одного даного 
об’єкта з усіх йому подібних. Мета діагностичного дослідження – 
встановлення (реконструкція) такої, що відбулася в минулому 
неповторної, унікальної окремої події. Мета класифікаційних 
досліджень – віднесення об’єкта до певного, передбаченого 
класифікацією розряду, класу або іншої категорії. Мета ситуалогічних 
досліджень – відображення динаміки окремої (проте більш загального 
ніж це відбувається в діагностичному дослідженні) чи основної події 
(воно має інтеграційний, комплексний характер) [8]. 

М. Я. Сегай та В. К. Стринжа, аналізуючи основні типи (класи) 
вирішуваних експертних задач за матеріальними слідами-
відображеннями, називали ідентифікаційні та діагностичні задачі 
складовими першого типу, спрямованого на встановлення характеристик 
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об’єктів взаємодії, й ситуалогічні задачі складовими другого типу, 
спрямованими на встановлення характеристик процесу (механізму) 
взаємодії. До того ж, вони підкреслювали, що, виходячи із кінцевої мети 
експертної задачі, теорія ідентифікації розглядає сліди взаємодії як 
функцію одиничності взаємної дії об’єктів самого процесу взаємодії; 
теорія діагностики використовує ці сліди як функцію відображення 
властивостей і станів об’єктів; теорія ситуалогії – як функцію динаміки 
слідоутворення. Кожна з цих теорій розробляє саме їй притаманні методи 
теоретичного пізнання предмету дослідження й практичного розв’язання 
експертних задач [10, с. 50, 51, 54]. 

Питання щодо можливості виокремлення класифікаційних задач з 
ідентифікаційних викликав багато спорів. Зокрема В. О. Снєтков звертав 
увагу, що виокремлення класифікаційних задач в окремий вид є 
недоречним, оскільки вони вирішуються в процесі або ідентифікаційних, 
або діагностичних досліджень [12, с. 21]. Е. Б. Сімакова-Єфремян вважає 
невиправданим виокремлення класифікаційних задач як самостійної 
одиниці в їх загальній класифікації. Зокрема, вона стверджує, що 
дослідження, мета яких спрямована на віднесення об’єкта, явища до того 
або іншого класу, типу, категорії (в медицині, природознавстві, техніці), 
традиційно вважають діагностичними. Для того, щоб віднести об’єкт до 
будь-якої категорії, необхідно встановити його властивості й стан. Саме 
тому встановлення властивостей і станів об’єктів, віднесення їх до певної 
категорії (класу, типу) є задачею діагностичною [11, с. 572]. 

Класифікаційні завдання мають місце і серед діагностичних, і серед 
ідентифікаційних. Класифікація, на думку Н. П. Майліс, є інструментом 
експертного завдання, а не метою експертного дослідження. В процесі 
ідентифікаційного дослідження при вирішенні класифікаційного завдання в 
одному випадку об’єкт, що перевіряється, відносять до певного, заздалегідь 
встановленого класу об’єктів, в іншому – за відсутності об’єкта, що 
перевіряється, можна судити про апріорно визначену класифікаційну групу. 
У процесі діагностичного дослідження вирішення класифікаційного 
завдання буде спрямоване на встановлення тієї або іншої обставини у 
випадку, коли наукою заздалегідь визначені класи певних об’єктів і стан 
досліджуваного об’єкта відповідає одному із них [6, с. 9]. 

Завдання, що вирішуються при встановленні тотожності, в судовій 
експертизі прийнято класифікувати на ідентифікаційні, діагностичні та 
класифікаційні. Ідентифікаційні, залежно від виду, поділяють на 
встановлення тотожності та групової належності. Встановлення групової 
належності – це встановлення належності досліджуваного об’єкта до 
групи об’єктів, що мають певні подібні ознаки. Встановлення групової 
належності – це, по суті, використання методу класифікації як мети 
дослідження, за якої визначається, до якої із існуючих та визнаних 
наукою й практикою груп (класів) відноситься досліджуваний об’єкт. 
Така мета може бути кінцевою, коли перед дослідником не стоїть задач 
індивідуального ототожнення. 
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Діагностичні завдання сприяють вирішенню ідентифікаційних. Вони 
спрямовані на виявлення й фіксацію слідів, визначення їх придатності 
для ідентифікації, встановлення часу й механізму впливу, котрий призвів 
до появи слідів, встановлення послідовності виникнення слідів, 
властивостей досліджуваних об’єктів. До числа діагностичних задач 
можна віднести: 1) власне діагностичні задачі, вирішуючи які 
встановлюють стан об’єктів експертизи, механізм функціонування та ін.; 
2) причинно-динамічні діагностичні задачі – по суті, це розвиток власне 
діагностичних задач із тим доповненням, що в такому разі необхідно 
встановити не тільки властивості й механізм функціонування об’єктів 
експертизи, а й визначити зв’язок між наслідками й причиною. 

Зазвичай під задачею в судовій експертизі прийнято розуміти мету, 
досягнення якої є можливим за дотримання певних умов (правил 
вирішення задачі). Окремі задачі, котрі ставляться «замовником» перед 
експертом за конкретним дослідженням, визначаються питанням у 
вхідному документі (ухвалі слідчого судді). Експерти зазвичай не 
зіставляють ці задачі з тією класифікацією, котра розроблена теорією 
судової експертизи, між тим експерт має чітко уявляти, якого типу 
загальну задачу він вирішує, оскільки така типізація детально розроблена 
в теорії судової експертизи. До того ж ця типізація носить не абстрактний 
характер, а тісно пов’язана з вибором методів дослідження. Це особливо 
важливо розуміти експерту при вирішенні складних, особливо 
комплексних задач. 

Аналізуючи задачу, експерт обробляє інформацію, що є у нього, 
попередньо формулює підзадачі, будує концептуальну модель вихідної 
ситуації, яка є підставою для виокремлення проблемного комплексу, 
висування гіпотези вирішення й наступного планування потенційно 
можливих дій з її перевірки, а також формує для себе потенційну 
можливість вирішення задачі. Мета експертної задачі значною мірою 
обумовлює вибір способів її вирішення. В наукових працях з проблем 
теорії судової експертизи акцентується увага або розглядається лише 
мета експертної задачі, що призводить до тлумачення задачі як близької, 
подібної до питання, котре поставлене перед експертом. 
Г. Л. Грановський у зв’язку з цим зазначав, що має йтися не про «відому 
міру зв’язку, а про структурну єдність умов і шуканого експертної 
задачі» [3, с. 115]. У самому процесі вирішення експертної задачі завжди 
мають місце два моменти: безпосередньо задача, яка стоїть перед 
експертом, та його дії з дослідження й вирішення цієї задачі. 

Природа експертної задачі є подвійною: вона становить собою 
завдання слідчого (суду), різноманітні їх варіанти, інтерпретовані та 
інтегровані експертом. Одночасно з цим задачі визначаються експертом 
на підставі наміченої ним програми й розроблених в науці методів 
дослідження [7, с. 84-87]. Отже, з одного боку, під задачею експертизи 
необхідно розуміти мету, яка має бути досягнута в результаті проведення 
досліджень, з іншого – це вирішення питання, поставленого перед 
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експертом слідчим суддею за клопотанням сторін кримінального 
провадження або судом при розгляді кримінальної справи й 
сформульованого в ухвалі слідчого судді або суду про залучення 
експерта до проведення експертизи. 

 
 
 

Перелік посилань 
 

1. Балл Г. А. О системе основных понятий теории задач. Теория задач и 
способов их решения: сб.статей. Киев, 1974. С. 57-68. 

2. Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная экспертология. 
Общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз: учеб. 
пособ. Волгоград, 1979. 183 с. 

3. Грановский Г. Л. Классификация задач комплексных экспертиз. 
Актуальные проблемы теории судебной экспертизы: сб. науч. трудов. Москва, 
1984. С. 113-134. 

4. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании 
преступлений: науч.-практ. пособ. Москва, 1998. 288 с. 

5. Крестовников О. А. Криминалистические задачи: сущность, анализ 
структурного состава, алгоритмизация процесса решения. Теория и практика 
судебной экспертизы. 2018. Т. 13, № 1. С. 17-25. 

6. Майлис Н. П., Одиночкина Т. Ф., Соколова О. А. Трасология: учеб. Москва, 
2011. 328 с. 

7. Малаховская Н. Т. Понятие экспертных задач и возможность построения их 
иерархической системы. Теоретические и методические вопросы судебной 
экспертизы: сб. науч. тр. Москва, 1985. С. 81-104. 

8. Орлова В. Ф., Шляхов А. Р. Приципы классификации задач 
криминалистической экспертизы. Актуальные проблемы теории судебной 
экспертизы: сб. науч. тр. Москва, 1984. С. 49-54. 

9. Погибко Ю. Н. Исследование процесса решения идентификационной 
задачи экспертом-почерковедом: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1979. 400 с. 

10. Сегай М. Я., Стринжа В. К. Судебная экспертиза материальных следов-
отображений (проблемы методологии). Киев, 1997. 

11. Сімакова-Єфремян Е. Б. Класифікація завдань комплексної експертизи 
контактної взаємодії об’єктів. Теорія та практика судової експертизи і 
криміналістики: зб. наук.-практ. матеріалів. Харків, 2004. Вип. 4. С. 571-578. 

12. Снетков В. А. Криминалистическая диагностика: спорные проблемы. 
Вопросы криминалистики и экспертно-криминалистические проблемы: сб. науч. 
тр. Москва, 1997. С. 39-41. 
  



156 

УДК 343.13:004.085.74 
 

Демура Марина Ігорівна 
 

кандидат юридичних наук,  
асистент кафедри кримінального процесу  

 
Національний юридичний університет  

імені Ярослава Мудрого  
 

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 
INNOVATIVE MEANS OF DETECTION AND INVESTIGATION OF 

CRIMINAL OFFENSES 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ И 
РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
Розглянуто інноваційні засоби виявлення та розслідування кримінальних 

правопорушень. Досліджено основні напрямки використання новітніх технологій 
під час виявлення та розслідування кримінальних правопорушень. 

Ключові слова: діджиталізація, виявлення, розслідування, кримінальне 
правопорушення, безпечне місто, заява, електронні докази. 

 
The innovative means of detecting and investigating criminal offenses are 

considered. The main directions of using the latest technologies in the detection and 
investigation of criminal offenses have been investigated. 

Key words: digitalization, detection, investigation, criminal offense, safe city, 
statement, electronic evidence. 

 
Рассмотрены инновационные средства выявления и расследования уголовных 

преступлений. Исследованы основные направления использования новейших 
технологий при обнаружении и расследовании уголовных правонарушений. 

Ключевые слова: диджитализация, выявление, расследование, уголовное 
преступление, безопасный город, заявление, электронные доказательства. 

 
Неологізм, який увійшов в українську мову лише кілька років тому, є 

транслітерацією англійського «digitalization» та, згідно з визначенням 
словника, означає зміни в усіх сферах суспільного життя, пов’язанні з 
використанням цифрових технологій. Слово являє собою спрощену 
форму більш точного терміну «цифрова трансформація» та є проявом 
глобальної цифрової революції [1]. 

Термін «діджиталізація» поки що майже не вживається в українській 
правовій науці. Однак зрозуміло, сучасна наука, в тому числі, і 
кримінальна процесуальна, не може залишитися осторонь цих процесів. 
Особливо з урахуванням того, що останніми роками кримінальне 
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процесуальне право розвивається саме у напрямку оцифрування 
інформації, використання електронних джерел доказів, створення 
електронних реєстрів тощо. 

Підвищення ефективності діяльності роботи правоохоронних органів 
з виявлення та розслідування кримінальних правопорушень в епоху 
діджиталізації неможливе без використання сучасних цифрових 
технологій. Такі технології базуються на комп’ютерних програмах, 
електронних носіях інформації, базах даних, електронних реєстрах тощо. 

Не дивлячись на те, що термін «діджиталізація» став словом 2019 р., 
ще наприкінці 20-го сторіччя в кримінальній процесуальній діяльності 
почали використовуватися інформаційні технології. Мова йде про такі 
загальновідомі напрямки як оформлення матеріалів справи за допомогою 
стандартних комп’ютерних програм, таких як MS Word, MS Excel, 
обробка зображень у програмі MS Power Point, використання 
інформаційно-довідникових систем, внутрішньо відомчих баз даних 
тощо. 

Переходячи до розгляду новітніх засобів виявлення та розслідування 
кримінальних правопорушень, слід виділити декілька напрямків їх 
використання у сучасному кримінальному процесі. 

В якості першого напрямку, на наш погляд, слід виділити проєкт 
«Безпечне місто». Це програма, якою планується охопити всю Україну. Вона 
не тільки про виявлення та розслідування злочинів, вона і про вчасне 
реагування пожежної, рятувальної, медичної, дорожньої й інших 
комунальних та державних служб, про припинення і ліквідацію кризових 
ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного 
характеру тощо. Наразі складно підрахувати кількість міст, які вже почали 
запровадження «безпечного міста», але можемо зазначити серед них Київ, 
Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Рівне, Житомир, Луцьк, Кропивницький та 
інші. 

Використання означеної програми має декілька напрямків, зокрема, 
встановлення камер для проведення загального спостереження; 
встановлення керованих (роботизованих) камер, які дозволяють 
оператору Системи скерувати камеру на ту чи іншу частину зображення, 
приблизити його до необхідного рівня; встановлення панорамних 
(оглядових) керованих камер, які дозволяють водночас проводити огляд 
значної частини міста; встановлення аналітичних камер (200 LPR) з 
розширеними аналітичними функціями: визначення кольору та марки 
автомобіля, підрахунок кількості транспорту тощо. 

Щодо можливостей використання проєкту «Безпечне місто» задля 
виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, зауважимо, 
що невід’ємною частиною реалізації зазначеної програми є створення 
спеціалізованого ситуаційного центру, в якому постійно працюють 
представники правоохоронних органів і які мають прямий зв’язок з 
екіпажами патрульної поліції, які здійснюють чергування в місті. Також 
використання камер з розширеними аналітичними функціями дозволяють 
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визначити колір та марку автомобіля, а у випадку, коли автомобіль 
знаходиться у розшуку, працівники ситуаційного центру поміщують його 
у чорний список і коли він з’являється у місті, то відбувається 
попередження оператора. Завдяки цій програмі у Києві всього за рік 
функціонування камер спостереження поліція розкрила 2,5 тис. злочинів 
(інформація станом на 31.10.2018) [2]. 

Другим напрямком, який стосується виявлення кримінальних 
правопорушень – це можливість звернутися до правоохоронних органів із 
заявою або повідомленням про вчинення кримінального правопорушення 
шляхом електронного звернення. Наразі кримінальне процесуальне 
законодавство передбачає дві форми заяв: усні або письмові. Електронні 
звернення не виділяються в окремий вид. Водночас п. 1 розд. IV Порядку 
ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень 
про кримінальні правопорушення та інші події передбачає можливість 
звернення до органу (підрозділу) поліції із заявами (повідомленнями) з 
використанням мережі Інтернет, електронного зв’язку (електронні 
звернення) [3]. На сайті Національної поліції є відповідна форма для 
подачі електронного звернення. Подача звернень на сайті Національної 
поліції відбувається в порядку Закону України «Про звернення 
громадян». На сайті Національного антикорупційного бюро України є 
відповідний розділ, в якому можна залишити електронне повідомлення 
про корупційне кримінальне правопорушення. Однак порядок роботи із 
таким зверненням передбачає їх роздрукування на папері і подальшу 
роботу як з письмовою заявою, що звісно не відповідає моделі 
електронного документообігу. Як наслідок, працівники органів, що 
здійснюють досудове розслідування дублюють отриману інформацію, що 
ускладнює процес документообігу. Таким чином зростає обсяг паперової 
роботи, яка як не дивно, пов’язана із зростанням цифрових технологій. 
На нашу думку, закріплення можливості подачі електронного звернення 
має полегшити роботу із реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні 
правопорушення, а не навпаки. 

Зрозуміло, що повна відмова від паперових носіїв інформації наразі 
неможлива і певний час паперовий документ залишатиметься основним 
носієм доказової інформації. Серед переваг використання електронних 
звернень слід навести, наступні. По-перше, це дозволяє безкоштовно (або 
з мінімальними витратами на послуги мережі Internet) відправити будь-
яку за обсягом інформацію в найкоротший строк; по-друге, таким чином 
можна забезпечити вимогу обов’язкового попередження про кримінальну 
відповідальність. Наразі на сайті Національного антикорупційного бюро 
України такий порядок вже реалізований. Так, на офіційному сайті 
органу, до якого надсилається повідомлення про кримінальне 
правопорушення перед заповненням відповідної форми розміщується 
повідомлення про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве 
повідомлення про вчинення злочину за ст. 383 КК України. Тобто перед 
подачею електронної форми буде ознайомлена із цим законодавчим 
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приписом. Чого не можна сказати про ситуацію, коли особа направляє 
поштовим зв’язком відповідний паперовий варіант звернення. 

Випереджаючи час та сучасний стан розвитку системи реєстрації та 
реагування на заяви і повідомлення про вчинення кримінального 
правопорушення в Україні, цікавим буде привести приклад інших країн. 
Так, вчені із Мадридського університету імені Карла ІІІ і Кардіфського 
університету в Уельсі розробили штучний інтелект – алгоритм VeriPol, 
який здатен виявляти неправдиві повідомлення в поліцію на основі 
аналізу їх змісту. Ця технологія була протестована поліцією Іспанії у 
2017 р. Слідчі перевіряли висновки штучного інтелекту на особистих 
зустрічах с заявниками. У 83 % випадків версія заявника не 
підтверджувалася, наслідком чого стало закриття провадження [4]. 

Зрозуміло, що зараз в умовах українських реалій здається, що такий рівень 
технологічності є недосяжним. Однак, в епоху цифровізації все настільки 
швидко змінюється, що ми скоро самі опинимося в епіцентрі схожих подій. 

Наведене вище дає можливість зробити висновок про те, що наразі 
потребують зміни законодавчі підходи щодо порядку роботи із 
електронними зверненнями з заявами і повідомленнями про кримінальні 
правопорушення. 

Розгляд вже існуючих засобів виявлення та розслідування кримінальних 
правопорушень наштовхує на думку щодо дослідження перспективних 
напрямків. Зокрема, мова йде про наступний можливий крок у напрямку 
«діджиталізації» кримінального процесу – запровадження електронного 
кримінального провадження або іншими словами – ведення кримінального 
провадження в електронній формі. В Україні 30.04.2020 було запроваджено 
пілотний проєкт системи електронного кримінального провадження eCase. 
Першими його перевірять НАБУ, САП і ВАС [5]. 
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The article presents cases from expert practice and some problematic issues that 
arise for experts in the process of studying signatures made with a significant gap in 
time, in particular when using comparative material made with a gap in time.  

Key words: signature, signatures made with a significant time gap 
 
Приведены случаи из экспертной практики и некоторые проблемные вопросы, 

возникающие у экспертов в процессе исследования подписей, выполненных со 
значительным разрывом во времени, в частности при использовании 
сравнительного материала, выполненного с разрывом во времени. 

Ключевые слова: подпись, подписи, выполненые со значительным разрывом 
во времени. 

 
На сучасному етапі почеркознавчі дослідження підписів, виконаних 

із значним розривом у часі, проводяться доволі часто. Такими 
об’єктами виступають як досліджувані підписи, виконані у різні 
проміжки часу відносно один одного, так і досліджувані підписи, 
виконані відносно порівняльного матеріалу зі значним розривом у часі. 
Безпосереднім об’єктом є почеркова інформація ідентифікаційного 
характеру, що міститься у вищезазначених підписах. Встановлення 
стійкості ознак підпису залежно від часу виконання, можливе з 
урахуванням стадії формування підписного почерку. Розглянемо 
характерні ознаки кожної стадії. Незважаючи на однаковий 
психофізіологічний процес формування почерку і підпису, стереотип 
підпису більш рухливий в часі, ніж стереотип почерку. Факторами, які 
викликають зміни в підписах, є тривалий процес формування підписної 
навички й обсяг практики виконання підпису (тобто як часто особі 
доводиться розписуватися). Під час дослідження підписів, що 
перебувають на стадії формування, встановлені разом із суттєвими 
збіжними ознаками розбіжні ознаки можуть свідчити про подальше 
вдосконалення рухів. Як правило, це виражається у змінах: 
транскрипції, темпу, будови рухів, розстановки та зв’язності письмових 
знаків, а також виду з’єднання, протяжності та розміщення рухів під час 
виконання літер і їхніх елементів відносно лінії рядка, форми рухів у 
початкових і заключних штрихах літер і штрихів. Ці розбіжності 
експерту необхідно ретельно проаналізувати під час проведення 
порівняльного дослідження. Надалі вони можуть бути визнані 
несуттєвими та пояснюватися вдосконаленням рухів у процесі 
формування підпису. Слід звернути увагу на те, що під час досліджень 
підписів, котрі формуються, за наявних розбіжностях транскрипції, 
деяких загальних і окремих ознак та відсутності збігів експерт не може 
дійти негативного висновку про тотожність. Це пояснюється тим, що 
особа, зразки підпису якої вивчаються, на момент виконання не мала 
сформованого підпису. Внаслідок подальшої підписної практики ознаки 
підпису можуть істотно змінюватися. Тому вирішувати питання про 
виконавців підписів, які тільки формуються, без зразків підписів, 
виконаних у той самий час, у багатьох випадках неможливо. 
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У осіб середнього та зрілого віку (30-60 рр.), які мають сформований 
підписний почерк, суттєвих змін з часом не настає, поки вони не 
перестають займатися письмовою практикою, наприклад, у зв’язку з 
виходом на пенсію.  

Лише у випадках, коли у сформованих підписах, виконаних зі 
значним розривом у часі, матимуть місце окремі несуттєві розбіжні 
ознаки, експерт пояснює це обставинами, відомими йому з матеріалів 
справи (наприклад, різким збільшенням або зменшенням практики 
виконання підпису). У випадку, якщо під час дослідження таких 
підписів встановлені незначні за обсягом розбіжні ознаки, вони 
можуть свідчити про певне вдосконалення рухів. Наприклад, незначні 
розбіжності транскрипції у бік зменшення кількості безлітерних 
елементів підпису, загальних (зв’язності й розстановки) і окремих 
ознак (виду з’єднання рухів під час виконання літер та їхніх 
елементів, розміщення точок початку і закінчення рухів відносно лінії 
рядка). Слід зазначити, що в осіб з великою підписною практикою 
може бути декілька варіантів підпису – від повного, так званого 
«офіційного», до скороченого, притаманного для використання в 
однохарактерних документах великої кількості. Крім того, у цей 
період життя часто відбувається зміна прізвища, наприклад у осіб, що 
беруть шлюб. Це також призводить до зміни транскрипції підпису. 
Наведені розбіжності можуть бути визнані як типові ознаки, 
обумовлені подальшим спрощенням рухів у підписі у зв’язку з частим 
виконанням, а тому – несуттєвими. Збіжності загальних 
ознак (розміру, нахилу), а також стійких, суттєвих і таких, що рідко 
зустрічаються, окремих ознак утворюють індивідуальну сукупність, 
характерну для підпису певної особи. Вони можуть бути достатніми 
для категоричного позитивного висновку про тотожність. Під час 
досліджень підписів осіб похилого та старечого віку разом із 
встановленими збіжними ознаками виявляються розбіжні: ознаки 
атаксії, зниження координації рухів, низька зв’язність письмових 
знаків і велика розстановка, вид з’єднання, звивистість та кутастість 
при виконанні прямолінійних та дугових елементів літер, форма рухів 
в початкових і заключних штрихах, що наявні в пізніших за часом 
виконання підписах. Ці ознаки свідчать про деградацію рухів 
унаслідок фізіологічних змін організму в старості і зменшення 
письмової практики, зокрема, й практики виконання підпису. Ці 
розбіжності мають бути пояснені відомими експертові обставинами 
справи і визнані несуттєвими. Але у підписах осіб похилого віку 
залишаються збіжними транскрипція і такі загальні ознаки, як ступінь 
виробленості, конструктивна простота рухів, розмір, нахил, а також 
окремі ознаки – форма при виконанні основних елементів літер, 
напрямок рухів при виконанні, протяжність та розміщення рухів при 
виконанні літер і елементів відносно один одного. Якщо ці збіжності є 
суттєвими і встановлена їх стійкість у підписах осіб похилого віку, у 
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своїй сукупності вони індивідуалізують підпис певної особи, і є 
підставою для позитивного висновку про тотожність. В окремих 
випадках завдяки ознакам, що характеризують підпис у різний період 
виконання (коли ці ознаки яскраво виражені і є зразки, що належать 
до різних періодів життя людини), можна судити про відносний вік 
особи у момент виконання досліджуваного підпису. Враховуючи 
наведене, дослідження підписів, виконаних із значним розривом у 
часі, – доволі складний процес та нерідко викликає труднощі в 
оцінюванні експертом-почеркознавцем виявлених ознак. Окрім того, в 
деяких випадках дуже складно простежити стійкість підписного 
почерку виконавця за значний проміжок часу. Наведемо приклад з 
експертної практики [1]. До інституту від районного суду для 
проведення повторної судово-почеркознавчої експертизи надійшли 
довіреність на автотранспорт за 2015 р. і реєстр для реєстрації 
нотаріальних дій. Дослідженню підлягали підписи від імені П. Раніше 
за даною справою проводились судово-почеркознавчі експертизи. 
Експерти, які проводили попередні експертизи і які мали у своєму 
розпорядженні зразки підпису П., виконані ним у 2011–2014 рр., 
виявляли в досліджуваних підписах від імені П. і порівняльному 
матеріалі різного об’єму як збіжні, так і розбіжні загальні та окремі 
почеркові ознаки. Однак встановити виконавця (-ів) підписів або «не 
виявлялося можливим», або були дали висновки про виконавця (-ях) в 
ймовірній формі. Для проведення повторного дослідження судовими 
експертами було заявлено клопотання про надання зразків підпису П., 
виконаних у той самий період, в який виконувався досліджуваний 
підпис (а саме у 2000–2005 рр.). Клопотання було задоволено і 
експертам додатково були надані зразки підпису П., виконані ним 
2002 р. Дослідженням вказаних вище підписів було встановлено, що 
вони виконані простими рухами високого ступеня виробленості 
(див. рис. 1-2). 

 

    
 

Рис. 1.   Рис. 2.  Рис. 3.   Рис. 4. 
 
Рис. 1-2. Досліджувані підписи від імені П. Рис. 3-4. Зразки 

підпису П. за 2002 р. 
У якості порівняльного матеріалу були надані зразки підписів П. за 

різний проміжок часу, а саме за 2002-2014 рр. (див. рис. 3-8). 
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Рис. 5-8. Зразки підпису П., виконані в 2011-2014 рр. 
 
Експертами було проведене ретельне порівняння зразків підписів П. 

виконаних у 2002 р., і зразків підписів, виконаних у 2011-2014 рр. між 
собою, і був встановлений ідентифікаційний комплекс збіжних загальних 
і ряду окремих ознак, достатній для категоричного висновку про 
виконання підписів в описаних вище зразках однією особою. При 
проведенні порівняльного дослідження зі зразками підпису П. 
експертами була встановлена стійка сукупність збіжних загальних та 
окремих ознак, яка була достатня для категоричного висновку про 
виконання досліджуваних підписів самим П. Поряд зі збіжними ознаками 
при порівнянні досліджуваних підписів зі зразками підписів П., 
виконаних у 2011–2014 рр., були встановлені розбіжності деяких окремих 
ознак. На синтезуючій стадії експерти визначили ідентифікаційну 
значущість і суттєвість виявлених ознак, пояснили характер і природу 
їхнього походження. Встановлені розбіжні ознаки на зроблений висновок 
не впливали, та були пояснені 9-12 річним розривом у часі виконання як 
самих зразків між собою (2002 р. і 2011-2014 рр.), так і досліджуваних 
підписів і зразків. Таким чином, якщо експертом виявлені суттєві 
розбіжності ознак у зразках і досліджуваних підписах, дійти 
категоричного висновку найчастіше можливо лише за наявності зразків, 
максимально наближених до періоду виконання підписів, що 
перевіряються. При виявленні розбіжних ознак, експерт повинен 
ретельно проаналізувати ці ознаки і визначити ідентифікаційну 
значущість і суттєвість виявлених ознак, пояснити характер і природу 
їхнього походження і дати їм відповідну оцінку. Враховуючи певні 
особливості дослідження підписів, виконаних із великим розривом у часі, 
специфіку і характер об’єктів, значну увагу необхідно приділяти процесу 
підготовки матеріалів для проведення судово-почеркознавчої експертизи. 
Якщо експертом виявлені суттєві розбіжності загальних та окремих ознак 
в досліджуваному підписі й у зразках, необхідно заявити клопотання 
щодо надання порівняльного матеріалу, виконаного у максимально 
близький час до досліджуваного підпису. У випадку незадоволення 
клопотання, враховуючи розбіжності, що спостерігаються у 
досліджуваному підписі, провести ідентифікаційне дослідження та дійти 
категоричного висновку дуже важко, а іноді неможливо. Також необхідна 
достатня кількість порівняльного матеріалу, серед якого мають бути 
зразки підпису особи, яка перевіряється, виконані у різний період часу. 
Це дозволяє експертові простежити індивідуальність підпису у часі на 
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різних стадіях його формування. Крім того, важливу роль відіграє 
інформація про передбачуваного виконавця підпису (рік його 
народження, професія, велика чи мала писемна практика, стан здоров’я 
тощо). На даному етапі варто приділити увагу підписній практиці особи 
та характеру змін, що могли бути обумовлені формуванням підпису у 
часі, враховуючи вік, професію, підписну практику, стан здоров’я. Отже, 
почеркознавче дослідження підписів, виконаних із значним розривом у 
часі, на сьогодні є актуальним і потребує подальшого ретельного 
вивчення. 
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СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

FORENSIC AND ECONOMIC EXAMINATION: CURRENT 
SITUATION AND CURRENT ISSUES 

 
СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Розкрито поняття судово-економічної експертизи, її метод, об’єкти. Показано 
значення судово-економічної експертизи для розслідування злочинів у сфері 
економічної діяльності. Вказані ознаки економічних злочинів. Зроблено 
висновок, що виникнення нових експертних завдань зумовлює потребу у створенні 
нової методичної бази судово-економічної експертизи з використанням сучасних 
наукових досліджень, зокрема методів економічного аналізу та економіко-
математичного моделювання. 

Ключові слова: судово-експертна діяльність, судовий експерт, судово-
економічна експертиза. 

 
The concept of forensic economic expertise, its method, objects are disclosed. The 

importance of forensic economic expertise for investigating crimes in the field of 
economic activity is shown. Indicated signs of economic crimes. It is concluded that the 
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emergence of new expert problems necessitates the creation of a new methodological 
base of forensic economic expertise using modern scientific research, in particular, 
methods of economic analysis and economic and mathematical modeling. 

Key words: forensic expert activity, forensic expert, forensic economic expertise. 
 
Раскрыто понятие судебно-экономической экспертизы, ее метод, объекты. 

Показано значение судебно-экономической экспертизы для расследования 
преступлений в сфере экономической деятельности. Указанные признаки 
экономических преступлений. Сделан вывод, что возникновение новых 
экспертных задач обусловливает необходимость создания новой методической 
базы судебно-экономической экспертизы с использованием современных 
научных исследований, в частности методов экономического анализа и 
экономико-математического моделирования. 

Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, судебный эксперт, 
судебно-экономическая експертиза. 

 
В умовах становлення ринкових відносин та складних змін, які 

відбуваються в окремих галузях господарської діяльності в Україні, 
здійснення протидії вчиненню злочинів у сфері господарських відносин 
відбувається з використанням правоохоронними органами спеціальних 
знань, що виражається у призначенні та проведенні судово-економічних 
експертиз. 

Предметом судово-економічної експертизи (далі – СЕЕ) є 
дослідження фактичних даних про допущені правопорушення 
економічного характеру, зловживань у веденні обліку і контролю, 
порушення методики і нормативів при веденні господарської діяльності, 
завдання матеріальної шкоди. 

Судово-економічна експертиза досліджує виробничу і фінансово-
господарську діяльність підприємств з різною формою власності, 
визначає суму збитків, обґрунтовує наявність або відсутність нестач, 
надлишків товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, інших 
обставин, явищ, що є об’єктом досудового розслідування кримінальних 
правопорушень [1]. 

Серед ознак економічних злочинів, що вчиняються на підприємствах 
різноманітних форм власності та розслідуються органами досудового 
розслідування, можна виділити ряд ознак, які зумовлюються у 
конкретній господарській операції та бути безпосередньо виявленим і 
встановленим під час експертного дослідження. 

Серед таких ознак виділяють: 
– зайняття діяльністю на підприємстві, яка не передбачена 

установчими документами підприємства; 
– встановлення та документальне обґрунтування нестачі або 

надлишків матеріальних цінностей і грошових коштів; 
– встановлення неправильного відображення в бухгалтерському 

обліку надходження коштів, цінностей, визначення результатів 
(прибутків, збитків), зменшення, збільшення витрат, несвоєчасне 
перерахування податків; 
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– виявлення невиконання вимог окремих положень нормативних 
документів з ведення бухгалтерського податкового обліку та звітності; 
неналежне оформлення документами виробничо-господарських, 
фінансових операцій з виконання робіт, надання послуг, надходження і 
витрати грошових коштів [2]. 

Судово-економічна експертиза розглядається як суміжна галузь 
юридичної та економічної наук і є важливим завданням наукових і 
практичних працівників судово-експертних установ. 

Об’єктами дослідження судово-економічної експертизи є документи 
бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності, інформація, 
яка в них відображена та має відношення і значення для конкретного 
кримінального провадження, цивільної, господарської, адміністративної 
справи , справи про адміністративне правопорушення [3]. 

На вирішення судово-економічної експертизи ставляться питання, які 
повинні відповідати вимогам Науково-методичних рекомендацій з 
питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних 
досліджень, відноситися до предмету дослідження та завдань судово-
економічної експертизи. 

Під час проведення судово-економічної експертизи вирішуються 
складні завдання стосовно дослідження різних об’єктів за допомогою 
методів СЕЕ. 

Досить часто судовому експерту ставляться правові питання, 
вирішення яких чинним законодавством віднесено до компетенції суду, 
зокрема про відповідність окремих нормативних актів вимогам закону, 
про правову оцінку дій правопорушників. Недопустимим є порушення 
перед експертом питань, вирішення яких не спрямовано на встановлення 
даних, що входять до предмету доказування у провадженні. 

Методом судово-економічної експертизи є сукупність методичних 
прийомів і способів, які застосовуються експертом- економістом під час 
дослідження документів та інших матеріалів, наданих йому слідчим або 
судом. Розвиток судово-економічної експертизи нерозривно пов’язаний 
зі створенням її методології, яка включає в себе систему 
загальнонаукових і власне наукових методів і прийомів дослідження [4]. 

Експертне забезпечення правосуддя при розгляді справ у сфері економіки 
на сучасному етапі передбачає вирішення нових експертних завдань, які 
принципово відрізняються від питань, що розглядалися традиційною судово-
економічною експертизою. Це стосується наступного: 

– злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів, їх 
нецільовим використанням; 

– відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом; 
– доведенням до банкрутства або приховуванням банкрутством, що в 

подальшому призводить до «рейдерського» захоплення підприємств та 
організацій; 

– значна кількість експертиз призначається у зв’язку із несвоєчасною 
виплатою заробітної плати, що є особливо актуальним в даний час. 
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Виникнення нових експертних завдань зумовлює потребу у створенні 
нової методичної бази судово-економічної експертизи з використанням 
сучасних наукових досліджень, зокрема методів економічного аналізу та 
економіко-математичного моделювання. У зв’язку з чим створюються та 
впроваджуються в експертну практику нові методики судово-економічної 
експертизи. 

На сьогоднішній день існують проблеми по створенню сучасної 
методичної бази, зокрема: 

– необхідність створення комплексних експертних методик, 
застосування яких передбачає участь, крім експертів-економістів, інших 
фахівців. Наприклад, розгляд судових справ, пов’язаних з обігом цінних 
паперів, потребує визначення ринкової вартості акцій підприємств. Для 
цього є потреба у розробленні методики проведення комплексних 
експертиз у поєднанні методів економічної та оціночної експертизи; 

– розроблення методик у поєднанні з методами економічної та будівельно-
технічної експертизи (для проведення експертиз з питань документального 
обґрунтування використання бюджетних коштів на об’єктах бюджетної сфери 
(ремонти шкіл, дитячих садочків, автомобільних доріг тощо); 

– новим напрямком у проведенні судово-економічних експертиз є 
проведення комплексних експертиз судових земельно-технічних та 
економічних експертиз з питань визначення сум збитків внаслідок 
самовільного захоплення земельних ділянок, визначення сум прямих 
збитків та втраченої вигоди на самозахоплених земельних ділянках; 

– заслуговує на увагу і проведення судово-економічних експертиз з 
питань визначення суми збитків при реалізації основних засобів товарно-
матеріальних цінностей по занижених цінах, визначення суми збитків від 
продажу цілісних майнових комплексів. 

На сучасному етапі науково-дослідні установи судових експертиз 
Міністерства юстиції України здійснюють наукові розробки та 
створюють новітні методики дослідження речових доказів, сприяють 
удосконаленню науково-методичної бази судової експертизи, а також 
проводять дослідження практично з усіх її класів, родів і видів. 

Важливу роль у здійсненні судово-експертної діяльності відіграє 
міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи, що здійснюється 
відповідно до розділу ІV Закону України «Про судову експертизу». Так, ст. 22 
Закону передбачає норми щодо проведення судової експертизи за дорученням 
відповідного органу чи особи іншої держави. У разі проведення судової 
експертизи за дорученням відповідного органу чи особи іншої держави, з якою 
Україна має угоду про взаємну правову допомогу та співробітництво, 
застосовується законодавство України, якщо інше не передбачено зазначеною 
угодою. Оплата вартості судової експертизи здійснюється за домовленістю 
між замовником і виконавцем судової експертизи. Стаття 23 Закону України 
«Про судову експертизу» передбачає залучення фахівців з інших держав для 
спільного проведення судових експертиз [5]. 
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Розкрито особливості дослідження мобільних пристроїв на базі операційною 

системи Android. Розглянуто та упорядковано структуру операційної системи 
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Features of research of mobile devices on the basis of Android operating system are 
revealed. The structure of the Android operating system, methods of data extraction 
from mobile devices are considered and organized. The purpose of folders and files of 
the Android operating system, as well as the features of databases and other user data of 
the mobile device are considered. 

Key words: obtaining data from Android devices, mobile forensics, research of 
mobile devices. 

 
Раскрыты особенности исследования мобильных устройств на базе 

операционной системы Android. Рассмотрена и упорядочена структура 
операционной системы Android, методы извлечения данных с мобильных 
устройств. Рассмотрены назначение папок и файлов операционной системы 
Android, а также особенности баз данных и других данных пользователя 
мобильного устройства. 

Ключевые слова: получение данных с Android устройств, мобильная 
криминалистика, исследование мобильных устройств. 

 
В наш час важко уявити життя суспільства без мобільних телефонів. 

Це підвищило комунікаційні можливості – для спілкування більше не 
потрібно гаяти багато часу та витрачати значні кошти. Але такий 
шалений розвиток сучасних технологій не міг лишитися поза діяльністю 
злочинного світу. 

Нормою стає практика використання в спілкуванні, в тому числі з 
питань злочинної діяльності, можливостей аудіовізуального спілкування і 
обміну різною інформацією ресурсів мережі Інтернет, так званих 
месенджерів, технологія автоматичного наскрізного шифрування яких 
виключає можливість їх дешифрування третіми особами. 

У зв’язку з цим актуальним є вивчення і використання в розкритті та 
розслідуванні злочинів цифрових (віртуальних) слідів, що залишаються в 
різних інформаційних базах даних засобів мобільного зв’язку, 
асортимент яких стрімко розширюється. 

Система Android є платформою з відкритим кодом, а отже, існує велика 
кількість модифікованих версій прошивок, операційних систем і програмних 
пакетів. Проте досить часто такі модифікації містять помилки, часто 
працюють некоректно і здатні спричинити збої та неполадки в роботі 
пристроїв. Тому під час проведення дослідження потрібно звести до 
мінімуму здійснення будь-яких операцій і внесення змін. 

Існує безліч способів отримання даних з Android пристроїв. Всі вони 
діляться на такі групи [5]: 

1. Вилучення даних на логічному рівні – найлегший спосіб логічного 
вилучення – це копіювання за допомогою Android Debug Bridge, полягає 
у наступному – досить включити в налаштуваннях Android пристрою 
налагодження по USB, під’єднати його до комп’ютера і ввести команду: 

«adb backup -f "F:\backup.ab" -apk -shared -all». 
Ключ, «-apk», вказує ADB зробити бекап APK-додатка; «-shared», 

включає у бэкап дані додатків і вміст карти пам’яті, якщо остання є; «-
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all», дозволяє додати в резервну копію усі застосування, у тому числі 
системні. У більшості випадків логічне вилучення неможливе для 
заблокованих пристроїв. Важливо зазначити, що на цьому рівні 
неможливо отримати усі дані, а також зробити відновлення видалених 
файлів і записів [2]. 

2. Вилучення на рівні файлової системи передбачає отримання 
побітової копії усієї внутрішньої пам’яті мобільного пристрою, що 
дозволяє, зокрема, відновити видалені записи й файли. Попри 
привабливість цього методу, здійснити вилучення даних на цьому рівні 
представляється можливим далеко не завжди: виробники часто 
обмежують можливість читання внутрішньої пам’яті мобільного 
пристрою в цілях забезпечення максимальної безпеки. Щоб обійти ці 
обмеження, розробники програмного забезпечення для 
криміналістичного дослідження мобільних пристроїв розробляють власні 
завантажувачі, які дозволяють не лише отримати доступ до внутрішньої 
пам’яті, але й іноді, обійти паролі, встановлені користувачами. 

3. Вилучення даних на фізичному рівні – це повне, побітове копіювання 
вмісту пам’яті мобільного пристрою. Цей метод вилучення даних дозволяє 
отримати не лише неушкоджені дані, але і приховані дані, а також ті, що 
були видалені. Видалені дані можуть бути відновлені на різних рівнях. 
Наприклад, перший рівень – це рівень файлової системи. Під час 
відновлення файлової системи, у багатьох випадках можливо відновити 
видалені файли. На другому рівні видалена інформація отримується з файлів 
баз даних. З деяких файлів баз даних, що містяться у мобільних пристроях є 
можливість відновити видалені записи, зокрема такі як журнали дзвінків, 
контакти, повідомлення і т. ін. Дані, що вилучені на фізичному рівні, можуть 
включати неушкоджені й видалені паролі, встановлені додатки, географічні 
теги, файли мультимедіа, такі як фото і відео користувача, GPS-відмітки, 
електроні адреси, історії листування, лог-файли та інше. 

4. Отримання даних з інтегральної схеми пам’яті за допомогою 
налагоджувального інтерфейсу JTAG – Joint Test Action Group. Пристрій 
підключається через порт тестування TAP і його процесор отримує 
команду на копіювання даних, наявних на інтегральній схемі пам’яті. 
Використовувати даний метод досить складно, оскільки інтегральні 
схеми пам’яті, що використовуються у виробництві мобільних пристроїв, 
досить різноманітні. Перевагою вилучення даних на цьому рівні є 
можливість отримати комп’ютерної інформації навіть з пам’яті 
несправних мобільних пристроїв. 

5. Вилучення даних на мікрорівні «micro Read» передбачає вивчення 
інтегральної схеми пам’яті за допомогою електронного мікроскопа і 
подальше перетворення отриманих даних спочатку в послідовність нулів 
і одиниць, потім – ASCII-символи. Даний метод не знайшов широкого 
застосування через його високу вартість та наукомісткість. 

Слід зазначити, що отримати повний доступ до файлової системи для 
користувача розділу неможливо, для цього потрібні права суперкористувача 
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(root) [1]. Root, або як його ще називають, Cуперкористувач, потрібен, для 
того, щоб розширити функціональність операційної системи Android. Даний 
термін взяв свій початок з Unix подібних систем. Cуперкористувач має право 
на виконання всіх без винятку операцій. Це надає безліч можливостей, у 
тому числі можливість змінювати системні файли, запускати виконувані 
файли [4]. Існує три види root прав: 

1. Full Root – це постійні root права, які залишаються після 
перезавантаження пристрою, з можливістю запису і перезапису в розділ 
system (системний розділ, в якому знаходяться всі, файли, необхідні для 
роботи Android) та знімають встановлені обмеження виробника. 

2. Shell Root – аналог Full Root, але без можливості запису і 
перезапису папки system. 

3. Temporary Root – тимчасовий root доступ (діє тільки до 
перевантаження пристрою). 

Кінцевим результатом отримання прав root є можливість отримати 
дамп пам’яті пристрою. 

Отже, можна зробити наступні висновки. Експертиза мобільних 
пристроїв – напрям, що активно розвивається, висновки за результатами 
проведених досліджень можуть слугувати джерелом доказів при 
розслідуванні правопорушень у сучасних умовах. Найважливішим при 
проведенні таких досліджень є уміння правильно виявити та вилучити дані з 
мобільного пристрою, що вимагає від експерта глибоких знань і 
компетентності, а також ґрунтовної підготовки, обережності й великої 
кількості досліджень і тестувань перед експертизою мобільного пристрою, 
та, в свою чергу, вимагає значних витрат часу. Поєднання традиційних 
програмно-апаратних комплексів і методів для аналізу мобільних пристроїв, 
використовуються при проведенні комп’ютерно-технічних експертиз, дає 
найкращі результати при аналізі дампів мобільних пристроїв, що дозволяє 
отримати більше даних, у тому числі видалених, і, відповідно, надати 
повний, обґрунтований та об’єктивний висновок з питань, що мають 
значення при розслідуванні правопорушень. 
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Кілька років тому криміналістичні серіали стали надзвичайно популярними у 

всьому світі. Шоу «CSI: Розслідування на місці злочину» показало стандарти, 
точність, надійність криміналістичної науки в кримінальному процесі. Після 
цього з’явилася концепція, відома як «CSI-ефект». Спостерігались наслідки для 
суспільства, пов’язані з новою поведінкою, освітою та прийняттям рішень у залі 
судових засідань систематичних глядачів серіалів, орієнтованих на 
криміналістичну науку. Пропоноване дослідження показує позитивний та 
негативний вплив цього «CSI-ефекту». 

Ключові слова: CSI-ефект, криміналістичні серіали, докази, кримінальний 
процес. 

 
A few years ago forensics series have become extremely popular around the world. 

The show “CSI: Crime Scene Investigation” has showed standards, accuracy, reliability 
of forensic science in criminal procedure. After that the concept known as the “CSI 
effect” appeared. The consequences in society, which were connected with the new 
behavior, special education and decision-making in a courtroom of systematic viewers 
of the forensic science-focused series were observed. The current study shows positive 
and negative impact of this “CSI effect”. 

Key words: CSI-effect, forensic series, evidence, criminal procedure. 
 
Несколько лет назад криминалистические сериалы стали чрезвычайно 

популярными во всем мире. Шоу «CSI: Расследование на месте преступления» 
показало стандарты, точность, надежность криминалистической науки в 
уголовном процессе. После этого появилась концепция, известная как «CSI-
эффект». Наблюдались последствия для общества, связанные с новым 
поведением, образованием и принятием решений в зале судебных заседаний 
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систематических зрителей сериалов, ориентированых на криминалистическую 
науку. Текущее исследование показывает позитивное и негативное влияние этого 
«CSI-эффекта». 

Ключевые слова: CSI эффект, криминалистические сериалы, доказательства, 
уголовный процесс. 

 
CSI-ефект  це наслідки, які зумовлює систематичне споживання 

суспільством медіа-продукту криміналістичного жанру. CSI – є 
абревіатурою Crime Scene Investigation, що дослівно означає 
«розслідування місця злочину» або «розслідування на місці злочину». 
Йдеться, передусім, про такі серіали та фільми, основним завданням яких 
показати не сам злочин, а ретельний аналіз його слідової картини, 
взаємодію між органами поліції, детективами, криміналістичними 
лабораторіями, прокуратурою та судом у процесі збирання, дослідження, 
оцінки та використання доказів за допомогою криміналістичних засобів 
та методів, досягнень судової експертології. Для таких фільмів типовою є 
демонстрація досліджень ДНК, дактилоскопії, дослідження матеріалів та 
речовин, трасологічні, балістичні, почеркознавчі, фоноскопічні, 
пожежно-технічні та інші експертизи. Епізоди розпочинаються як кейси 
тяжких злочинів, а далі фахівці-криміналісти, детективи, аналітики 
завдяки високому професіоналізму та інноваційним технологіям 
збирають докази та з майже 100 % впевненістю викривають злочинців. 
Відтак CSI-ефект виникає не тільки в результаті перегляду класичних 
кінопродуктів групи Crime Scene Investigation («CSI: Місце злочину Лас-
Вегас», «CSI: Місце злочину Маямі», «CSI: Місце злочину Нью-Йорк», 
«CSI: Кібер»), але й інших серіалів: «Закон і порядок», «Кістки», 
«Елементарно», «Касл», «Мислити як злочинець» і т. д. 

За деякими даними аудиторія систематичних оглядачів 
американських «CSI-шоу» (або як їх ще називають «CSI-драми») сягає 
понад 100 млн. [1, с. 1], що підтверджує думку, що телебачення є певного 
роду духовним наркотиком [2, с. 127], а такі серіали й поготів. Великою 
мірою успіх серіалів зумовлений тим, що це спосіб відійти від дійсності. 
За словами фахівців, серіал «впливає на глядача так само як і 
комп’ютерна гра. Під час перегляду телесеріалу глядач переміщується у 
іншу реальність, де він / вона відчуває себе в безпеці, знаходячись десь в 
іншому світі, однак увесь час залишаючись лише спостерігачем» [3, 
с. 112]. 

Відтак цілком обґрунтованим є припущення, що систематичне 
споживання такого медіа-продукту не може не чинити вплив на 
розуміння, що таке криміналістична діяльність, які існують можливості 
судових експертиз у кримінальних провадженнях, які докази необхідні 
для підтвердження обвинувачення. На початку 2000 років з’явилася 
низка перших публікацій у періодичному виданні «Time», в яких 
надавалися підтвердження зі звітів правоохоронних органів, що 
стосувалися впливу CSI-ефекту на правозастосовну практику [4]. 
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Найбільша проблема вбачалася в тому, що в американській системі 
права, де справи про вчинення тяжких злочинів розглядаються судом 
присяжних, присяжні внаслідок формування під впливом 
криміналістичних сералів внутрішнього переконання про значні 
можливості спеціальних служб у сфері збирання доказів, мають значно 
вищі очікування та вимоги до тих доказів, які в судовій залі надає 
прокурор, вимоги до категоричності та точності висновків експертів. Як 
наслідок, такі присяжні більш схильні виносити виправдувальні вироки 
через брак наукової доведеності вини, що загалом негативно впливає на 
систему правосуддя, адже у фільмах та серіалах часто реальність не 
відповідає практиці, а така лояльність до злочинців через об’єктивну 
неможливість надати більш точну та науково обґрунтовану доказову 
інформацію невиправдана. Саме з цим пов’язані скарги правників та 
суддів [1, с. 2]. 

Натомість наукова спільнота більш скептично ставилася до цього 
питання, а заголовки з попередженнями про вплив CSI зі шпальт газет та 
інших ЗМІ називали «міськими легендами, які поширюють поліцейські та 
прокурори» [5, с. 92]. Та все ж попри скептицизм чимало фахівців таки 
провели серію емпіричних, аналітичних та інших досліджень, аби 
підтвердити чи спростувати докази існування CSI-ефекту в суспільстві, і 
що є більш важливим  з’ясувати його вплив. Отже, такий вплив можна 
розділити на позитивний і негативний. 

Позитивний CSI-ефект. Для справедливості слід зауважити, що CSI-
драми є не тільки розважальним контентом, але й таким медіа-
продуктом, який має позитивний вплив на суспільство, що виражається у 
наступних трьох основних напрямах: «ефект іміджевий», адже така 
кінематографічна продукція продукує загалом позитивний образ 
діяльності правоохоронних органів, показує високу ефективність роботи, 
інноваційні можливості, що формує у глядача почуття безпеки і 
розуміння того, що існує дієва система захисту прав людини. Винні 
завжди будуть покарані; «ефект освітній», оскільки такі серіали 
сприяють підвищенню рівня правових знань та розуміння окремих 
процесів, пов’язаних зі збиранням доказів. Деякі вчені навіть говорять 
про підвищення правової свідомості громадян. І дійсно, вагома частина 
кіноматіералу продукується з урахуванням вимог кримінального, 
кримінального процесуального законодавства. З цією метою навіть 
запрошуються спеціальні фахівці-консультанти, які є практикуючими 
юристами; «ефект мотиваційний», коли під впливом культивування 
позитивної харизми, лідерських якостей та високого професіоналізму 
фахівців-криміналістів зростає зацікавлення, особливо молоді, до 
здобуття такої професії, мотивація служби в спеціальних службах, 
бажання бути причетним до справи протидії злочинності [6, с. 3]. 

Негативний CSI-ефект виявляється у наступних напрямках: 
 ріст очікування та вимоги громадськості, зокрема щодо: 



176 

оперативності розслідування (у серіалі розслідування триває в 
середньому 40 хв., що випливає з цілком очевидних закономірностей 
підготовки медіа-продукту такого ґатунку, а в житті такі темпи збирання 
доказів, виконання експертиз, прийняття процесуальних рішень просто 
нереальні. У багатьох випадках у фільмі спрощується процедура 
отримання дозволів, не враховується час доби (приміром прокурор і 
суддя на постійному зв’язку в режимі 24/7), інші питання міжвідомчої 
взаємодії і, будемо відверті, банальної бюрократії); 

мультифункціональності спеціалістів (у серіалі поширеною є модель, 
коли криміналіст вміє і може зробити все фактично сам, тоді як в 
реальній практиці розслідування для цього потрібна співпраця з різними 
фахівцями);  

інноваційності забезпечення (часто у серіалі презентуються досконалі 
системи криміналістичної реєстрації, бази даних, технічні засоби для 
виявлення маловидимих слідів, аналітичні системи, які в реальному житті 
або взагалі не існують, або існують, але більш обмеженими 
можливостями. Навіть пакувальний матеріал (спеціальні пакети, 
контейнери, набори) є лімітованим ресурсом для спеціальних служб, а в 
фільмі вони завжди доступні у необмеженій кількості); 

точності і категоричності висновків експертів (у серіалах 
затримання, обвинувачення, засудження особи часто ґрунтується на 
висновках експертів, які виводяться з аналізу фрагментарних слідів, 
мікрокількостей об’єктів, що в реальному житті малоймовірне, 
наприклад, через брак кількості збігів ідентифікаційних ознак. Ймовірні 
висновки зустрічаються доволі часто в експертній практиці. При цьому за 
даними окремих американських досліджень значна частина присяжних 
схильна виправдати особу, якщо сторона обвинувачення не надасть 
наукових доказів, які будуть поза сумнівом. В основному ці вимоги 
стосуються дактилоскопії та слідів ДНК); 

ефективності розслідування та високої «мотиваційної включеності» 
поліцейських та криміналістів до кожної справи (у серіалі, як уже 
зазначалось, кількість випадків успішного розслідування наближається 
до 100 %, тоді як в житті такий відсоток розкриття забезпечити є «місією 
неможливою», як і зберегти високу мотивацію до роботи щодо кожного 
злочину, адже у фільмі вся команда працює тільки над одним чи двома 
справами, тоді як в реальному житті навантаження, яке лягає на плечі 
слідчих, інспекторів, експертів значно більше). 

 презентація знання щодо способу не тільки вчинення злочину, але й 
щодо того, як майстерно приховати, замаскувати, знищити сліди злочину. 
Безумовно, це ускладнює практичну роботу викриття винних. І хоча одні 
вчені звертають увагу, що немає достатніх підстав вважати, що певні 
злочини були вчинені саме під впливом CSI-фільмів, інші наголошують на 
тому, що реально ми й не знаємо число латентних злочинів, які досі не 
виявлені (не заявлені), а modus operandi (спосіб дії) було взято з телебачення. 
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 зростання нетерпимості громадськості до помилок та прорахунків в 
роботі правоохоронних органів. Суспільство вважає себе добрим знавцем 
справи і вимагає публічного звітування про вжиті заходи, проведені дії в 
рамах розслідувань реальних кримінальних правопорушень, хоча це 
може зашкодити ефективній роботі служб і відомств [6, с. 3]. 

В Україні тема впливу криміналістичних серіалів на суспільство 
ґрунтовно не вивчалась. Проведені перші власні емпіричні дослідження 
доводять, що явище CSI-ефекту поки що маловідоме у середовищі 
здобувачів вищої освіти та серед працівників поліції різних підрозділів 
(йдеться про анкетування 150 здобувачів вищої освіти Львівського 
державного університету внутрішніх справ та 50 практичних працівників 
впродовж 2019-2020 рр.). Водночас результати першої хвилі опитувань 
показали, що переважаюча більшість респондентів є постійними 
оглядачами серіалів криміналістичного жанру. Аналіз даних ще триває, 
тому більш розлогі результати будуть опубліковані у наступних 
публікаціях. 
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Криміналістика виникла у зв’язку з потребами практики, а тому має 

багатовікову історію становлення, оскільки здавна зустрічаються в 
законодавчих пам’ятках окремі рекомендації криміналістичного характеру.  

Дослідженню суті призначення криміналістики приділяли увагу такі 
вчені, як В. П. Бахін, Р. С. Белкін, А. І. Вінберг, В. А. Журавель, 
А. В. Іщенко, Н. І. Клименко, В. О. Коновалова, С. І. Коновалов, 
І. І. Котюк, В. С. Кузьмічов, Г. А. Матусовський, С. П. Мітричев, 
М. В. Салтевський, В. Ю. Шепітько та інші. 

Сама ж історія виникнення криміналістичних знань розпочинається з 
появою перших типів держави та права, коли встановлювались і 
порушувались певні правила поведінки, звичаї й закони. При виникненні 
перших порушників законів зумовило потребу у введенні спеціальних правил і 
методів щодо розкриття та розслідування злочинів, встановлення злочинців. А 
тому й призначаються певні чиновники, які повинні були розкривати окремі 
види злочинів, встановлювати істину (наприклад, у Стародавньому Єгипті – 
чиновники-писці, нубійські негри та ін., у Стародавньому Вавилоні – писці та 
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судді). Правові документи (Закони царя Хаммурапі, Артхашастра, Книга 
законів та ін.) містили деякі рекомендації криміналістичного характеру щодо 
збору, дослідження та оцінки доказів судом, але вони мали окремий, 
розрізнений характер і були пов’язані з певними присягами, випробуванням 
вогнем, каліченням та клеймуванням засуджених.  

Ще з прадавніх часів для розслідування злочинів та встановлення 
особи правопорушника застосовувався певний арсенал криміналістичних 
знань, а також, як засіб доказування, судова експертиза. Проте, активного 
і системного використання вони набувають з середини – кінця XIX ст. 

Криміналістика як самостійна наука бере початок з кінця XIX ст. 
Засновниками її вважають австрійського професора Г. Гросса (1847-1915) 
і французького криміналіста А. Бертильона (1853-1914), які зробили 
великий внесок у створення цієї важливої для правосуддя науки. 

Формування криміналістичних знань нерозривно пов’язане з 
розвитком кримінально-процесуальної науки. Саме у працях 
процесуалістів порушувалися питання про прийоми збирання, виявлення 
й дослідження речових доказів, тактику виконання слідчих дій тощо. У 
Росії одними з перших таких видань були праці П. Раткевича «Зерцало 
правосуддя» (1805), невідомого автора «Керівництво зі слідчої 
частини» (1831), М. Орлова «Досвід короткого керівництва для 
проведення слідства» (1833), Я. Баршева «Підстави карного судочинства 
стосовно російського карного судочинства» (1841), М. Калайдовича 
«Вказівки для проведення судового слідства» (1849), Е. Колоколова 
«Правила й форми проведення слідства, складені за Зводом 
законів» (1850). 

Поштовхом для виникнення криміналістичної науки стала поява у 
XIX столітті в Німеччині, Франції, Англії, США, інших країнах нового 
для того часу феномену – організованої злочинності – та нездатність 
каральних органів протистояти їй. Таким чином, життя саме створило 
соціальний заказ на систему, яка б об’єднала зусилля правоохоронних 
органів і науки з метою дати відсіч злочинності нового зразка. 

Формування криміналістичних знань здійснювалося в межах процесу, 
який був притаманний суспільству. 

Криміналістичні знання, на думку А. В. Іщенка, використовували для 
розслідування злочинів ще на ранніх етапах діяльності державних 
органів. Водночас, як слушно зауважує дослідник, на той час узагалі не 
було такої системи знань, як криміналістика. Зважаючи на це, під час 
аналізу ранніх етапів протидії злочинності термін «криміналістичні 
знання» слід трактувати як знання з різноманітних галузей практики, 
ремесла, мистецтва та науки, які використовували юристи для виконання 
завдань правосуддя [1, c. 40–41]. 

І. О. Возгрін виникнення криміналістичних знань пов’язує зі 
становленням засобів і методів розкриття злочинів, а саме: «Розшук і 
викриття винних уже в ті часи потребували не лише наполегливості, 
винахідливості, рішучості, а й специфічних умінь, які згодом, за багато 
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століть потому, стануть криміналістичними прийомами, способами й 
методами запобігання, розкриття та розслідування злочинів» [2, с. 9]. 

«Криміналістика у своєму розвитку пройшла досить тривалий і 
складний шлях – від розрізнених знань й емпіричних накопичень, що 
стосувалися злочинів, їх слідів і процесу розслідування, до комплексу 
узагальнених науково обґрунтованих знань про ці об’єкти, які 
детерміновані й перевірені практикою та перебували в певній 
залежності», саме так розглядає становлення криміналістики та розвиток 
криміналістичних знань В. В. Тіщенко [3, с. 230]. 

На думку Г. М. Мухіна, етапи та стадії в історії криміналістичної 
науки пов’язані з: 1) розвитком держави, права, владних структур 
правопорядку; 2) змінами уявлень про предмет криміналістики; 
3) життям структурних підрозділів (кафедр) вишів; 4) появою значущих 
наукових праць, періодичних видань, підручників з криміналістики; 
5) виникненням та історією науково-дослідних установ криміналістики й 
судових експертиз; 6) науковою діяльністю вчених-криміналістів 
тощо [4, с. 5]. 

Періодизацію криміналістики в Україні певним чином пов’язували з 
історією Радянського Союзу та розвитком експертних закладів. Зокрема, 
перший її етап – це розвиток криміналістичних знань і створення перших 
експертних закладів (початок ХХ ст.). Другий етап пов’язаний з 
відбудовою зруйнованого господарства України в складі колишнього 
СРСР, запровадженням нової економічної політики (цей етап охоплює й 
роки Великої Вітчизняної війни). Третій етап розвитку криміналістики 
розпочався вже після Другої світової війни з відновлення діяльності 
інститутів науково-судових експертиз [5, с. 42]. 

Критерієм періодизації криміналістики А. М. Кустов вважає певний 
соціальний запит, зокрема потребу у використанні спеціальних знань під час 
розслідування злочинів (до першого етапу розвитку криміналістики); 
соціальне замовлення держави та суспільства на формування нової галузі 
наукового знання, головним завданням якої має бути розроблення нових 
ефективних засобів і методів протидії злочинності (до другого етапу). На цій 
підставі виокремлено чотири етапи розвитку російської криміналістики: 
перший етап – передісторія виникнення криміналістики (період з IХ-ХI ст. і 
до середини ХIХ ст.); другий етап – 1864-1930 рр.; третій етап – 1930-
2000 рр.; четвертий етап – з 2001 рр. й донині [6, с. 30]. 

Надання криміналістиці юридичного статусу дозволило визначитися з 
її місцем у загальнонауковій класифікації як суспільної науки, а в 
середовищі правознавства – як спеціальної юридичної науки. Вирішення 
цього завдання вплинуло на сприйняття криміналістики як суто технічної 
або переважно технічної дисципліни (хоча уявлення про призначення 
технічних наук здебільшого відрізняється від призначення суспільних). 
Отже, визначеність з класифікаційним статусом криміналістики стала 
значним досягненням, спираючись на яке вже можна було говорити про 
плідну роботу в галузі розробки методологічних засад науки. Завдяки 
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цьому поступово створювалася основа для побудови загальної теорії 
криміналістики [7, с. 15]. 

На думку С. П. Мітричева, криміналістика є наукою про розкриття та 
розслідування злочинів, головне завдання якої полягає в тому, щоб 
шляхом вивчення та узагальнення слідчої, судової, експертної практики й 
активного використання даних природничих і технічних наук розробляти 
найбільш досконалі прийоми й методи розкриття та розслідування 
злочинів. Автор додає до цього визначення ще й розробку наукових 
методів запобігання злочинам. При цьому наголошується, що в боротьбі 
зі злочинністю головним є саме запобігання злочинам, в основі якого 
лежить виховання людини [8, c. 3]. 

С. А. Голунський назвав криміналістику наукою про розслідування 
злочинів з метою їх розкриття та запобігання їм. Завдання криміналістики він 
вбачав у розширенні наукових основ розслідування за допомогою втілення у 
слідчу практику наукових методів розслідування. Це, на його думку, сприяє 
зміцненню законності у діяльності органів дізнання, слідства та суду [9, с. 5]. 
О. М. Васильєв підкреслював, що спеціальні засоби криміналістики покликані 
надавати ефективну допомогу в розкритті та розслідуванні злочинів, а також у 
запобіганні їм [10, c. 4]. 

Початок 90-х років XX ст. можна вважати новим етапом розвитку 
науки криміналістики. Основні національні школи криміналістики, які 
сформувалися та той час, продовжували розвиватися вже у межах 
відповідних суверенних держав. Спільна історія виникнення та розвитку 
цих національних шкіл сприяє тісним взаємозв’язкам та науковому 
обміну здобутками [7, c. 18]. 

На сьогодні в Україні працюють відомі криміналісти Ю. П. Аленін, 
Т. В. Варфоломеєва, А. Ф. Волобуєв, В. А. Журавель, В. О. Коновалова, 
В. Г. Лукашевич та інші. Українські вчені-криміналісти вивчають 
питання щодо призначення криміналістики. Н. І. Клименко вважає, що 
цілі та завдання криміналістики визначаються її соціальною функцією. 
Головна мета криміналістики визначається її функцією, яка полягає у 
вдосконаленні розкриття, розслідування злочинів та запобігання їм. 

Вона досягається шляхом розв’язання її загальних та конкретних 
завдань. Загальні завдання є відображенням особливостей розвитку, 
формулюються для криміналістики в цілому. Часткові завдання 
ставляться для окремих галузей,часткових теорій, теоретичних 
конструкцій. Конкретні завдання відображають тенденції розвитку 
криміналістичних знань [11, c. 61-65]. 

Отже, ми можемо беззаперечно зробити висновок, що криміналістика 
виникла у зв’язку з потребами практики, а формування криміналістичних 
знань нерозривно пов’язане з розвитком кримінально-процесуальної науки. 
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The forensic characteristics of crimes committed by organized criminal groups are 
considered. The problem of investigating certain types of crimes and bringing to justice 
not only the perpetrators, but also the organizers of these groups is revealed. 

Key words: crime, criminal gang, criminalist, investigation, evidance. 
 
Рассматривается криминалистическая характеристика преступлений, 

совершенных организованными преступными группами. Раскрывается проблема 
расследования определенных видов преступлений и привлечения к 
ответственности не только исполнителей, но и организаторов этих групп. 

Ключевые слова: преступление, преступная группировка, криминалист, 
следообразование, следственная картина. 

 
Одним зі структурних елементів криміналістичної методики є 

криміналістична характеристика окремих видів і груп злочинів, яка має 
важливе практичне і теоретичне значення. Згадування про 
«криміналістичну характеристику злочинів» уперше зустрічається в 
роботах Л. О. Сергєєва й О. Н. Колісниченко. Значимими для 
розроблення поняття криміналістичної характеристики злочинів є 
публікації В. Г. Лукашевича, Р. С. Бєлкіна, І. Ф. Герасимова, 
Л. Я. Драпкіна, В. О. Образцова, І. Ф. Пантелєєва, М. В. Салтевського, 
М. О. Селіванова, В. Г. Танасевича, О. О. Хмирова, М. П. Яблокова й ін. 

Найбільш правильним, на наш погляд, є інформаційний підхід при 
конструюванні даного визначення, наприклад, як у найвідомішого вченого-
криміналіста України М. В. Салтевського, який визначав криміналістичну 
характеристику як інформаційну модель, що являє собою якісно-кількісний 
опис типових ознак конкретного виду (групи) злочинів [1, с. 75]. 

Елементами, що відіграють важливу роль у розкритті злочинів, 
вчинених організованими злочинними групами є: 1) обставини злочину; 
2) способи злочину; 3) типовий механізм слідоутворення; 4) сукупність 
даних про матеріальні сліди злочину, їхні особливості і локалізацію; 
5) способи маскування, спрямовані на приховання злочинного діяння й 
винних осіб, здійснювані як у процесі вчинення злочину, так і після 
нього; 6) сукупність відомостей про типові обставини, що сприяють 
вчиненню даної групи злочинів; 7) безпосередній об’єкт злочинного 
посягання; 8) предмет злочинного посягання; 9) мета й мотив злочину; 
10) особа злочинця (особливості, що мають криміналістичне значення); 
11) узагальнені дані про криміналістичні особливості співучасті в 
злочині. 

Вивчаючи практику розслідування злочинів, вчинених 
організованими злочинними групами, можна вважати, що до найбільш 
важливих елементів криміналістичної характеристики розглянутого виду 
злочинів, розвиваючи основні положення криміналістичної 
характеристики, дані М. В. Салтевським, варто віднести: відомості про 
предмет злочинного посягання; про типову «слідову картину»; про 
обставини вчинення злочину; про особливості предмета доказування; 
типологічні риси, структури організованого злочинного угруповання. 
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Це, звичайно, не повний перелік факторів, які становлять 
криміналістичну характеристику. Однак, ми переконані, що при вивченні 
даної проблеми, перераховані вище елементи криміналістичної 
характеристики є основними й специфічними. 

Розглянемо більш докладно виділені нами елементи криміналістичної 
характеристики злочинів, вчинених організованими злочинними групами. 

Предмет злочинного посягання – це той елемент криміналістичної 
характеристики, що багато в чому визначає особливості як вчинення, так 
і розкриття злочинів, вчинених організованими злочинними 
угрупованнями. Предмет злочину, вчиненого організованим злочинним 
угрупованням, свідчить про те, що злочин скоєний групою осіб, ретельно 
продуманий і підготовлений, як правило, вчинений способом, що 
відрізняється особливою складністю й витонченістю. До особливостей 
злочину, вчиненого групою осіб, варто віднести сліди переміщення, 
перенесення громіздких і важких речей, що не під силу одній дорослій 
людині. Про це свідчить значний обсяг і вага викраденого, використання 
транспортних засобів і характер цих засобів. Також свідчення 
численності учасників злочину – зміни в обстановці місця події 
співвідносно із тривалістю перебування на ньому злочинців. 

«Слідова картина» – типові сліди містять у собі відображення 
предметів та речовини. До слідів-відображень належать сліди рук, ніг, 
транспортних засобів, знарядь злому і т. ін. До слідів-предметів належать 
зброя вогнепальна і холодна, кулі, гільзи, частини вибухових пристроїв, 
недопалки, предмети, що належать злочинцям і залишені на місці події й 
т. д. До слідів-речовин належать кров, ґрунт і т. ін. Особливу увагу в 
цьому випадку варто звертати на виявлення й вилучення мікрооб’єктів, 
включаючи запахові сліди, волосся, мікрооб’єкти різних речовин 
рослинного й тваринного походження. 

Обстановка вчинення злочину являє собою сукупність умов за яких 
вчиняється злочин і включає такі найважливіші з них як місце й час. 

Очевидно, що вивчення структури злочинної організації, доказування вини 
окремих учасників угруповання зараз є надзвичайно актуальною й складною 
проблемою як для органів розслідування, так і для науковців. Відзначається, 
що зараз для кримінальних структур все більше характерна наявність 
«бюрократичної надбудови», у яку виділяється група лідерів, які здійснюють 
стратегічне управління, формують ідеологію групи, консолідують зусилля 
різних членів групи, визначають інвестиційну політику. Для криміналістів 
найбільш складною проблемою є проблема визначення шляхів доказування 
вини цієї категорії членів злочинного угруповання. 

У структурі обстановки вчинення злочинів організованими 
злочинними групами, ми вважаємо, варто виділити фактори протидії 
розслідуванню. Можна назвати наступні негативні фактори кримінальної 
ситуації, що ускладнюють проведення слідчих дій за участю 
обвинувачуваних, підозрюваних – учасників злочинних угруповань і 
пов’язаних з ними осіб: 1) наявність колективних установок на протидію 
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органам розслідування; 2) можливості злочинного угруповання 
фінансувати окремих обвинувачуваних, підозрюваних, а також їхні 
родини залежно від позиції, зайнятої ними на досудовому слідстві; 
3) шантаж і погрози відносно цих осіб залежно від показань, які вони 
дають на досудовому слідстві; 4) формування у злочинному угрупованні 
колективної моралі, що заперечує співробітництво зі слідством; 
5) попередня підготовка учасників злочинного угруповання до протидії 
органам розслідування в період до їхньої затримки з використанням 
допомоги адвокатів, колишніх працівників правоохоронних органів, а 
також корупційних зв’язків у цих органах; 6) можливості встановлення 
зв’язку із затриманими й заарештованими учасниками злочинного 
угруповання; 7) активна й найчастіше протизаконна протидія захисників, 
які беруть участь у проведенні слідчих дій, встановленню істини по 
кримінальній справі (розголошення даних досудового слідства, 
залякування та шантаж потерпілих і свідків, участь у підкупі посадових 
осіб правоохоронних органів і т. д.); 8) участь захисників на досудовому 
слідстві дає можливість обвинувачуваним координувати свою діяльність, 
впливати на свідків; 9) використання допомоги залучених у злочинну 
діяльність корумпованих працівників правоохоронних органів, у тому 
числі керівних, для виявлення осіб, що співпрацюють із слідством. 

Ці фактори є основними, але не єдиними, що впливають на позицію й 
поведінку учасників організованого злочинного угруповання під час 
проведення слідчих дій. 

Тут буде доречним відзначити й фактори, врахування яких, на нашу 
думку, дозволить слідчому подолати протидію розслідуванню з боку 
учасників організованих злочинних угруповань – це так звані 
«позитивні» фактори розслідування. Позитивними факторами 
кримінальної ситуації, якими може скористатися слідчий, є: 1) внутрішні 
суперечки й конфлікти у середині угруповання, зумовлені особистими 
взаєминами, сперечаннями із приводу розподілу доходів і т. ін.; 
2) суперечки й конфлікти, що виникають у процесі самого розслідування 
внаслідок обрання учасникам організованих злочинних угруповань 
різних запобіжних заходів, конкуренції у визначенні ролі того або іншого 
учасника в злочинному угрупованні, розходжень у позиції окремих 
учасників, залучених до процесу досудового слідства; 3) можливості 
дезорієнтації окремих учасників злочинних структур відносно даних, 
отриманих від співучасників; 4) можливість перевірити правдивість тих 
або інших показань шляхом зіставлення результатів допиту декількох 
осіб. 

Особливості предмета доказування. Як одне з найважливіших тактичних 
завдань, яке розв’язується органами дізнання й досудового слідства в цей 
час, може бути назване завдання виявлення й викриття співучасників 
злочинної діяльності, встановлення ролі кожного з них у злочинній 
структурі. Актуальність його визначається ростом організованої злочинності, 
особливою складністю доказування участі в злочинній діяльності 
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організаторів злочинних структур й інших осіб, що не брали особистої участі 
в події вчинення злочину, але сприяли даному діянню. 

Кінцевий результат діяльності по боротьбі з організованою злочинністю 
завжди пов’язаний з підсумками розслідування й судового розгляду справи. 
А це завдання стає з кожним днем складнішим в міру зрощення 
організованої злочинності з комерційними й державними структурами, у 
міру розвитку й удосконалювання злочинних організацій. 

В цей час для злочинних угруповань характерна наявність «керівного 
ядра», групи лідерів, яка характеризується відносною єдністю й внутрішніми 
сперечаннями. Керівне ядро злочинного угруповання здійснює стратегічне 
управління, формує ідеологію групи, координує дії різних членів групи, 
визначає зовнішню політику у сфері вкладення злочинних капіталів. В 
організованому злочинному угрупованні виділяється середня управлінська 
ланка – менеджери, які організують діяльність по різних злочинних 
напрямках. Як правило, «ділові» й особисті контакти між керівниками 
середньої ланки не допускаються. У структурі злочинного угруповання 
виділяється ланка рядових виконавців, бойовиків. Звичайно вони мають 
легальне прикриття – працюють охоронцями, вахтерами, експедиторами, 
водіями й т. п., але в будь-який момент можуть бути залученні 
організаторами для виконання злочинного завдання. 

Таким чином, криміналістична характеристика злочинів, вчинених 
організованими злочинними угрупованнями, це інформаційна модель, що 
містить якісно-кількісний опис типових ознак даної групи злочинних 
діянь. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених 
організованими злочинними угрупованнями, містить наступні елементи, 
що відіграють вагому роль у розкритті злочинів: обставини вчинення 
злочину; способи вчинення злочину; типовий механізм слідоутворення; 
сукупність даних про матеріальні сліди злочину, їхні особливості і 
локалізацію; способи маскування, спрямовані на приховання злочинного 
діяння і винних осіб, здійснювані як у процесі вчинення злочину, так і 
після нього; сукупність відомостей про типові обставини, що сприяють 
вчиненню даної групи злочинів; безпосередній об’єкт злочинного 
посягання; предмет злочинного посягання; мета й мотив злочину; особа 
суб’єкта злочину (особливості, що мають криміналістичне значення); 
узагальнені дані про криміналістичні особливості співучасті в злочині. 

На нашу думку, найбільш важливими для практики розслідування 
злочинів є наступні елементи криміналістичної характеристики: 
відомості про предмет злочинного посягання, про типову «слідову 
картину» – сукупність даних про матеріальні сліди злочину, їхні 
особливості й локалізацію; про обставини вчинення злочину, про 
особливості предмета доказування, типологічні риси і структуру 
організованого злочинного угруповання. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СИМПЛЕКС-МЕТОДУ ЯК ПІДХОДУ ДЛЯ 

ВИРІШЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ 
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОМІСІЙНИХ 

СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ (ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) 
 

APPLICATION OF SIMPLEX METHOD AS AN ALGORITHM 
FOR SOLVING THE OPTIMIZATION TASKS 

OF COMMISSION FORENSIC EXPERTISE (EXPERT RESEARCH) 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СИМПЛЕКС-МЕТОД КАК ПОДХОД ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОМИССИОННЫХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
(ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

 
Проаналізовані особливості проведення комісійних судових експертиз 

(експертних досліджень), запропоновані напрямки щодо удосконалення та 
оптимальності розподілу задач (етапів) під час проведення комісійних судових 
експертиз (експертних досліджень) з метою оптимізації часових та кількісних 
(статистичних) показників. 

Розроблені пропозиції щодо алгоритму застосування симплекс-методу для 
вирішення оптимізаційної задачі проведення судових експертиз (експертних 
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досліджень) за оптимальних умов оптимізації часових та кількісних 
(статистичних) показників. 

Ключові слова: комісійна експертиза, лінійне програмування, оперограма, 
порядок проведення експертиз, симплекс-метод, судова експертиза. 

 
The article analyzes the features of commission forensic expertise (expert research), 

suggests areas for improvement and optimal distribution of tasks (stages) during 
commission forensic expertise (expert research) in order to optimize time and 
quantitative (statistical) indicators. 

Proposals for the algorithm of application of the simplex method for solving the 
optimization problem of forensic expertise (expert research) under optimal conditions 
for optimization of time and quantitative (statistical) indicators are developed. 

Key words: commission expertise, linear programming, operogram, procedure of 
expertise, simplex method, forensic expertise. 

 
Проанализированы особенности проведения комиссионных судебных 

экспертиз (экспертных исследований), предложенны направления по 
совершенствованию и оптимальности распределения задач (этапов) при 
проведении комиссионных судебных экспертиз (экспертных исследований) с 
целью оптимизации временных и количественных (статистических) показателей. 

Разработаны предложения по алгоритму применения симплекс-метода для 
решения оптимизационной задачи проведения судебных экспертиз (экспертных 
исследований) при оптимальных условиях оптимизации временных и 
количественных (статистических) показателей. 

Ключевые слова: комиссионная экспертиза, линейное программирование, 
оперограма, порядок проведения экспертиз, симплекс-метод, судебная 
экспертиза. 

 
Аналіз наукових робіт свідчить про важливість та актуальність даного 

питання, що полягає у Порядку (послідовності, алгоритмі) проведення 
комісійних експертиз [1, 2]. Взаємозв’язок поняття експертної технології 
з категоріями предмета, об’єкта, задач судової експертизи, а також 
врахування інтегрованого характеру предмета судової експертизи в 
експертній технології розглянуто у роботах [3, 4]. Про методи складання 
опорного плану розв’язуння транспортної задачі та обрання найбільш 
ефективного алгоритму розглянуто в [5]. Проведений аналіз судово-
експертної практики свідчить, що неоптимальна послідовність вирішення 
задач експертних дій у перебігу експертного дослідження конкретного 
об’єкту, матеріалів справи, об’єктів призводить до втрати часу в процесі 
застосування експертних методик чи залишенні важливих трудозатрат 
поза увагою експерта [4]. Оптимізаційне застосування наявних 
експертних засобів та підходів з метою забезпечення повного та 
ефективного розв’язання експертних задач визначається як експертна 
технологія, яка має бути оптимізована за показниками часу, 
ефективність.  

У даній статті розглянуто можливість застосування методу 
послідовного покращення плану та реалізації поставленої задачі 
проведення судових експертиз за допомогою симплекс-методу як 
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алгоритму вирішення оптимізаційної задачі для проведення комплексних 
судових експертиз (експертних досліджень). У зв’язку із відсутністю 
уніфікованого підходу щодо впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, декларативності та недостатньою 
обґрунтованістю в цій сфері, з метою подальшої розробки алгоритму, 
рекомендацій, в якому здійснюється скерований рух по опорних планах 
до знаходження оптимального розв’язку оптимізаційних за часом дій 
експерта, розроблені пропозиції щодо алгоритму застосування симплекс-
методу як алгоритму вирішення оптимізаційної задачі для проведення 
комплексних судових експертиз (експертних досліджень). 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про судову експертизу», судова 
експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, 
техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою 
надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового 
розгляду [1]. Як відомо, у своїй діяльності судовому експерту 
потребується не тільки розроблення та застосування нових методик 
експертного дослідження, а й удосконалення процедури їх застосування. 
Тому при вирішенні завдань судовий експерт потребує конкретної форми 
їх вирішення. 

Відповідно до абз. 4 п. 1.2.13 Інструкції про призначення та проведення 
судових експертиз та експертних досліджень: «Комісійною є експертиза, яка 
проводиться двома чи більшою кількістю експертів, що мають кваліфікацію 
судового експерта за однією експертною спеціалізацією (фахівцями в одній 
галузі знань). Комісія експертів може утворюватися органом (особою), який 
(яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), або керівником 
експертної установи» [3]. Особливості проведення комісійних судових 
експертиз (експертних досліджень) полягають у системі робочих операцій, які 
складають раціональні дії з оптимального використання судовим експертом 
наявних ресурсів (матеріальних, технічних, трудових, інтелектуальних, 
нормативно-правових тощо) для забезпечення достовірного, науково-
обґрунтованого та аргументованого результату судової експертизи, що є 
«експертною технологією» [2]. 

Симплекс метод – це універсальний метод вирішення задач лінійного 
програмування, ідея якого полягає у «першочерговому плані» дій експерта. 
Послідовно здійснюється, перевіряється, чи є план оптимальним. Якщо так, то 
задача вирішена. Якщо ні, то є перехід до другого, більш удосконаленого 
плану – до іншої вершини алгоритму дій. Значення цільової функції в цьому 
плані (на даній вершині) завідомо кращий, ніж попередній. Алгоритм 
переходу здійснюється за допомогою мінімального вирахуваного кроку, який 
необхідно записувати у вигляді таблиць, що мають назву «симплекс-таблиці». 
Так як вершина – злічуване число, то за злічуваним числом кроків ми 
приходимо до оптимального рішення, такого, що відповідає визначеному 
критерію оптимізації – час, якість. 

Слід врахувати, що транспортна задача – це задача лінійного 
програмування, яка ставиться як задача знаходження оптимального плану 
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перерозподілу певних обсягів ресурсів від постачальників до споживачів, 
з урахуванням витрат, певних ресурсів на транспортування. Транспортна 
задача по критерію часу – в якій важливим параметром є час виконання 
роботи. У сфері судової експертизи з урахуванням транспортної задачі по 
критерію часу, постає питання вибору оптимального плану проведення 
судової експертизи з найменшими часовими затратами. 

При проведенні судових експертиз (експертних досліджень) 
пропонується використовувати наступний алгоритм симплекс-методу: 

– одержання постанови/ухвали, об’єктів, матеріалів; 
– перевірка на відповідність компетенції судово-експертної установи; 
– визначення провідного підрозділу та накладення резолюції; 
– передання постанови/ухвали, об’єктів, матеріалів до провідного 

підрозділу; 
– визначення комісії експертів, її голови та розподіл завдань між 

експертами; 
– перевірка матеріалів наданих на дослідження; 
– проведення дослідження та оцінка результатів; 
– оформлення частини висновку, її передання голові комісії; 
– узагальнення формулювання висновків та оформлення висновку; 
– перевірка на обґрунтованість, аргументованість, повноту, точність; 
– підписання супровідного документа та відправка висновку 

замовникові. 
Таким чином, даний алгоритм відображає перебіг комісійної 

експертизи в науково-дослідних установах судових експертиз 
Міністерства юстиції України. 

В статті проаналізовано особливості проведення комплексних 
судових експертиз (експертних досліджень, розглянуто можливість та 
доцільність використання симплекс-методу як алгоритму вирішення 
оптимізаційної задачі під час проведення комісійних судових 
експертиз (експертних досліджень)) для збільшення числа виконаних 
робіт судовими експертами. 

Узагальнення та висновки, надані за результатами дослідження, 
сприятимуть проведенню об’єктивних та науково обґрунтованих 
досліджень за напрямком «Інформаційні управляючі системи та 
технології спеціального призначення», експертиза програмно-апаратних 
комплексів.  

Перспективою подальших досліджень є розробка методичних 
рекомендацій із застосуванням таких цілей як оптимізація часових витрат 
із одночасним забезпеченням максимальної кількості проведених 
судових експертиз (експертних досліджень) із дотриманням вимог 
чинного законодавства України. 
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ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

INSTITUTE OF CRIMINAL LIABILITY IN UKRAINE 
 

ИНСТИТУТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ 
 

Інститут кримінальної відповідальності є одним із важливих у кримінальному 
праві, з його допомогою реалізуються охоронні правові відносини, що виникають 
в результаті вчинення злочину. Сучасний стан кримінальної ситуації в Україні, 
особливості пенітенціарної системи, дія нового кримінального законодавства, а 
також подальші його зміни і доповнення, вимагають переосмислення поняття 
кримінальної відповідальності, законодавчого його закріплення. 

Ключові слова: кримінальна відповідальність, кримінальне право, суспільна 
оцінка, санкція, покарання особи, державне регулювання, кримінально-правові 
відносини. 

 
The institute of criminal responsibility is one of the most important in criminal law, 

with its help the protective legal relations arising as a result of commission of a crime 
are realized. The current state of the criminal situation in Ukraine, the peculiarities of 
the penitentiary system, the new criminal legislation, as well as its subsequent changes 
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and additions, require rethinking the concept of criminal liability, its legislative 
consolidation, clear delineation of grounds and procedures, release, implementation in 
various forms. 

Key words: criminal liability, criminal law, public evaluation, sanction, punishment 
of a person, state regulation, criminal law relations. 

 
Институт уголовной ответственности является одним из важных в уголовном 

праве, с его помощью реализуются охранные правовые отношения, возникающие 
в результате совершения преступления. Современное состояние криминальной 
ситуации в Украине, особенности пенитенциарной системы, действие нового 
уголовного законодательства, а также дальнейшие его изменения и дополнения, 
требуют переосмысления понятия уголовной ответственности, законодательного 
его закрепления. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовное право, общественная 
оценка, санкция, наказание лица, государственное регулирование, уголовно-
правовые отношения. 

 
Інститут кримінальної відповідальності є одним із важливих у 

кримінальному праві, за його допомогою реалізуються охоронні правові 
відносини, що виникають у результаті вчинення злочину. Сучасний стан 
кримінальної ситуації в Україні, особливості пенітенціарної системи, дія 
нового кримінального законодавства, а також подальші його зміни і 
доповнення, вимагають переосмислення поняття кримінальної 
відповідальності, законодавчого його закріплення, чіткого розмежування 
підстав і порядку виникнення, звільнення, реалізації в різних формах і видах. 

Багаторічний світовий і вітчизняний досвід формування і розвитку 
інституту кримінальної відповідальності увібрав у себе багато 
позитивних положень, закріплених до ККУкраїни, який, зокрема, містить 
десятий розділ, присвячений покаранню та його видам, одинадцятий 
розділ, присвячений правилам призначення покарання, дванадцятий 
розділ, присвячений звільненню від покарання та його відбування. 

Разом з тим, до теперішнього часу немає законодавчого закріплення 
самого поняття кримінальної відповідальності, діють спірні і суперечливі 
підходи, що визначають різні форми її реалізації, підстави звільнення від 
покарання та його відбування. 

Концептуально в юридичній науці інститут кримінальної 
відповідальності, на якому базується все кримінальне право, комплексно 
і повно до теперішнього часу не досліджений, в учбовій літературі 
всесторонньо не освітлюється, понятійно-категоріальний апарат 
кримінальної відповідальності всебічно і системно не розроблений. Деякі 
принципові питання інституту кримінальної відповідальності не 
знаходять єдиного тлумачення. Інші залишаються нерозробленими або 
дискусійними. У розумінні третіх (особливо це стосується понятійно-
категоріального апарату кримінальної відповідальності) панує таке 
різноманіття поглядів, що їх наукова цінність і практична значимість 
зводяться до нуля [1, с. 44]. 
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Дійсно, кримінальна відповідальність – центральна категорія 
кримінального права, яка має не тільки важливе методологічне, але й 
велике наукове і практичне значення. По суті кримінальне право – є 
право застосування і реалізації кримінальної відповідальності в порядку, 
формах і за правовими підставами, що передбачені в кримінальному 
законодавстві. 

Кримінальна відповідальність стала предметом дискусій у спеціальній 
літературі з середини 50-х років минулого століття. Початок обговорення 
проблеми відповідальності у кримінальному праві був покладений 
Б. С. Утевським у рамках дискусії про підстави кримінальної 
відповідальності. З цього ж часу в учбовій юридичній літературі також 
стали розглядати питання про кримінальну відповідальність. Лише після 
ухвалення в 1958 р. Основ кримінального законодавства СоюзуРСР і 
союзних республік, кримінальна відповідальність стає самостійним 
предметом вивчення в курсі кримінального права, тоді як раніше 
підручники з кримінального права питання кримінальної 
відповідальності не зачіпали, обмежувалися, в основному, аналізом суті, 
юридичної природи і політичного значення кримінального 
покарання [2; 3]. 

Серед величезної кількості існуючих поглядів на розуміння сутності й 
змісту кримінальної відповідальності можна виділити декілька основних. 
Кримінальну відповідальність розуміють як обов’язок особи, що вчинила 
злочин, понести покарання, яке пов’язане з обмеженнями особистого або 
майнового характеру. У 60-ті роки ХХ ст. ця точка зору була 
переважною. Не втратила вона свого значення і сьогодні, оскільки її 
прихильниками залишається низка сучасних дослідників. 

Кримінальну відповідальність розглядають і як реальне застосування 
кримінально-правових санкцій. Існує група науковців, які під 
кримінальною відповідальністю розуміють зазначену у вироку суду 
негативну оцінку суспільно небезпечного діяння і осуд особи, яка його 
вчинила.  

На думку Н. О. Лопашенко, кримінальна відповідальність являє 
собою, по-перше, реакцію держави на вчинення особою злочину, яка 
виражається у негативній оцінці подібної поведінки, по-друге, у 
покладанні на особу обов’язку піддати кримінально-правовому впливу у 
встановлених законом формах, і, по-третє, у зазнаванні особою вказаного 
впливу. При цьому негативна оцінка вчинення особою злочину є завжди; 
покладання обов’язку піддати кримінально-правовому впливу – у 
більшості випадків; реальне зазнавання такого впливу – у більшості 
випадків. Кількісне неспівпадіння різних елементів кримінальної 
відповідальності пояснюється тим, що законом передбачена можливість 
осуду особи без призначення покарання. Таким чином, у кримінальній 
відповідальності мають місце зовнішні щодо ставлення до особи 
(негативна державна оцінка і примус) і вимушені особистісні (зазнавання 
особою, яка вчинила злочин, кримінально-правового впливу, 
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забезпеченого силою державного примусу) наслідки факту вчинення 
конкретною особою суспільно небезпечного діяння, що є злочинним [4, 
с. 82]. 

Більшість думок заслуговують на увагу, але вони підкреслюють лише 
основні риси кримінальної відповідальності. Ми розділяємо думки тих 
науковців, які критикують позицію, згідно з якою кримінальна 
відповідальність визначається через категорію «обов’язок». Особа може 
бути довгий час зобов’язаною, але не зазнати у кінцевому результаті 
відповідальності. Обов’язок особи відповідати за вчинене суспільно 
небезпечне діяння – це ще не відповідальність. Занадто вузьким є 
визначення кримінальної відповідальності лише як санкції за вчинення 
злочину, тому, що зводить відповідальність до однієї із форм її реалізації 
– покарання. Безумовно, кримінальна відповідальність і покарання мають 
спільні риси, але вони не тотожні, кримінальна відповідальність – 
категорія більш широка, аніж покарання. Кримінальна відповідальність, 
зазвичай, реалізується в покаранні особи, що вчинила злочинне діяння, 
але вона може бути реалізована і без покарання, в самому акті винесення 
обвинувального вироку. Про це свідчить зокрема, положення ч. 4 і 5 
ст. 74 КК України. 

Важко погодитися з думкою представників позиції, які ототожнюють 
кримінальну відповідальність із кримінально-правовими відносинами, 
оскільки останні є значно ширшими від відповідальності за своїм 
змістом. А. І. Рарог з цього приводу зазначає, що кримінальна 
відповідальність може існувати і реалізуватися  у рамках кримінально-
правового відношення. Це визнається практично усіма науковцями. 
Проте співвідношення між кримінальною відповідальністю та 
кримінально-правовим відношенням розуміється по-різному [5, с. 39]. 

У теорії кримінального права також існує думка, що кримінальну 
відповідальність доцільно розглядати у двох аспектах: 
1) «перспективному» (позитивному), під яким розуміється усвідомлене 
дотримання вимог кримінального закону; та 2) «ретроспективному» 
(негативному), що означає державну репресію стосовно особи, яка 
вчинила злочин. 

Далі, кримінальна відповідальність, індивідуалізована судом, 
здійснюється у межах кримінально-правових відносин. Ці відносини 
виникають з моменту вчинення особою злочину. На цьому етапі 
виконавча влада здійснює кримінальне переслідування цієї особи, у 
рамках кримінально-процесуальних відносин. Суд в обвинувальному 
вироку констатує, що дана особа дійсно вчинила певний злочин, і 
індивідуалізує її кримінальну відповідальність у порядку, визначеному 
вище. Така індивідуалізація здійснюється у рамках кримінального 
правовідношення в порядку, встановленому нормами кримінально-
процесуального права. Індивідуалізація визнається завершеною з дня 
набрання законної сили обвинувальним вироком суду. У певному вигляді 
вона існує до дня звернення цього вироку до виконання. 
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Відзначимо, що вказані погляди, без сумніву, є актуальними і з 
позицій їх майбутньої правової регламентації у вітчизняному 
кримінальному законодавстві. Відтак, враховуючи доктринальний досвід 
у цьому аспекті російських науковців, а так само сучасні вітчизняні 
наукові розробки з цієї проблематики, візьмемо на себе сміливість de lege 
ferenda сформулювати наступний варіант теоретичної моделі 
кримінально-правової норми, що закріплює поняття та цілі кримінальної 
відповідальності. 

«Стаття … Поняття кримінальної відповідальності та її мета 
1. Кримінальна відповідальність – це вимушене зазнавання особою, 

яка вчинила злочин, державного осуду, а також передбачених 
кримінальним законом обмежень особистого, майнового чи іншого 
характеру, які визначаються обвинувальним вироком суду і 
покладаються на винного спеціальними органами держави. 

2. Метою кримінальної відповідальності є захист прав і свобод 
людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської 
безпеки, довкілля, конституційного устрою України, забезпечення миру і 
безпеки людства від злочинних посягань». 
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В роботі висвітлено особливості застосування одного з криміналістичних 
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The study sheds light on peculiarities of one of forensic techniques application 

physical evidence investigation – infrared microspectroscopy. The significance of this 
examination technique for forensic expert activity is proved. 

Key words: infrared microspectroscopy, forensic expert activity, forensic expert. 
 
В работе отражены особенности применения одного из криминалистических 

методов исследования вещественных доказательств – инфракрасной 
микроспектроскопии. Доказано важность этого способа исследования для 
судебной экспертной деятельности. 

Ключевые слова: инфракрасная микроспектроскопия, судебная экспертная 
деятельность, судебный эксперт. 

 
В умовах швидкого зростання науково-технічного прогресу 

актуальності набувають питання застосування новітніх методів протидії 
злочинності на стадії досудового розслідування кримінальних 
правопорушень. Одним з таких методів є інфрачервона 
мікроспектроскопія, використання якої надає сучасній криміналістиці 
нові можливості. Так, методи мікроспектроскопії потребують для аналізу 
невеликої кількості (близько пікограма) досліджуваного зразка. 
Найважливіше, інфрачервона мікроспектроскопія – це неруйнівний 
метод. Такі переваги роблять інфрачервону мікроспектроскопію 
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оптимальним засобом дослідження зразків, що доступні в обмеженій 
кількості, наприклад, речових доказів у суді. За допомогою 
інфрачервоної мікроспектроскопії можна досліджувати волосся як 
специфічний вид речових доказів.  

Волосся – це один із найпоширеніших типів слідів, що виявляються в 
місцях вчинення кримінального правопорушення. Оптична мікроскопія 
використовується для встановлення можливості походження невідомого 
зразка волоса від відомого джерела. Якщо встановлені за її допомогою 
окремі ознаки волосся доповнюються інформацією про його хімічний 
склад, можливість зіставлення невідомого волоса з відомим джерелом 
суттєво зростає. Завдяки цьому інфрачервона мікроспектроскопія стає 
необхідним інструментом отримання додаткової інформації в суді. 

Так, використовуючи інфрачервоний спектроскоп, можна отримати 
більш повну інформацію про зразок. Наприклад, якщо волосся зазнало 
змін із плином часу та під дією зовнішніх умов, можливість його 
ототожнення за зовнішніми особливостями може бути втрачена [1]. У 
такому випадку інфрачервона мікроспектроскопія дає змогу 
ідентифікувати волосся. До того ж, за допомогою інфрачервоних методів 
можна виявити деякі ознаки хімічної обробки волосся (наприклад, 
відбілювання). Інфрачервона мікроспектроскопія може 
використовуватися для виявлення хімічних пошкоджень уздовж 
індивідуальних волокон волосся, що може допомогти у визначенні 
тривалості природного потрапляння волосся під атмосферні впливи або 
періодичності хімічної обробки. Також мікроскопія ППВВ (порушене 
повне внутрішнє відбивання) дає можливість аналізувати дискретні 
ділянки зовнішньої поверхні індивідуальних волокон волосся для 
відшукання залишків косметичних засобів, таких як лак для волосся. 

Інфрачервона мікроспектроскопія надає інформацію, необхідну для 
ототожнення і визначення можливого джерела походження невідомих 
волокон. Зокрема, із одиничного волокна волоса вирізалася ділянка 
довжиною приблизно 100 мкм і вирівнювалась роликовим ножем на 
чистій скляній пластині. Вирівняне волокно було підняте зондом із 
вольфраму і переміщене на нижнє віконце KBr у мікрокомпресійній 
кюветі разом із маленьким кристаликом KBr та накрите верхнім віконцем 
KBr. Мікрокомпресійна кювета стискувалась до досягнення оптичного 
контакту між волокном і віконцями [2; 3]. 

Кювета була розміщена у полі зору мікроскопа Nic-Plan™, 
пов’язаного із спектрометром MAGNA-IR FT-IR. Спектр фону був 
одержаний через кристал KBr, спектр зразка – через волокно. Обидва 
спектри були зняті із спектральною роздільною здатністю 4 cм-1,  
64 сканування для кожного. Розмір зразка становив 50100 мкм. 

Збільшення поглинання в області хвильових чисел 1175 і 1040 cm-1 
вказує на окислення дисульфіду цистину в кератині. Це окислення може 
бути зумовлене взаємодією з лужним водневим перекисом, тобто 
відбіленням. Смуга 1040 cm-1 пов’язана із симетричними коливаннями 
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S=O в цистеїновій кислоті, смуга 1175 cm-1 – з асиметричними 
коливаннями S=O. 

Другий приклад ілюструє виявлення косметичного засобу, що 
міститься на поверхні волокон волоса. Якщо цей зразок досліджувати 
методом пропускання, як у першому прикладі, отриманий спектр буде 
характерним для протеїну. Волосся – це дуже сильний поглинач 
інфрачервоного випромінювання, і виявити будь-які нашарування на 
його поверхні традиційними методами пропускання світла через волосся 
вкрай важко. Проте, використовуючи мікроскопію ППВВ, спектр основи 
лаку на волосі отримати нескладно. У цьому випадку волокно волоса 
розміщувалося на предметному скельці і фіксувалося з обох кінців 
липкою стрічкою. При розміщенні зразка на предметному скельці нижнє 
освітлення може використовуватися для просвічування зразка в режимі 
спостереження через об’єктив ППВВ. В об’єктиві ППВВ 
використовувався кристал ZnSe (n=2.4), який дає діаметр проби 42 мкм 
при використовуванні верхньої апертури діаметром 2,5 мм 
(100/2.4=42 мкм). Спектр фону був знятий через повітря (кристал ні з чим 
не контактує). Спектри фону і зразка були отримані при 64 скануваннях 
із роздільною здатністю 8 cm-1. 

Натомість при відніманні спектра чистого волоса від спектра волоса, 
вкритого лаком, отримано спектр, який дає змогу ідентифікувати основну 
смолу в лаку, а саме, полівінілацетат. 

Отже, інфрачервона мікроспектроскопія є одним із важливих 
інструментів у криміналістиці. Використання цього методу дає змогу 
аналізувати індивідуальні волокна волосся і виявляти їхні особливості, 
що виникають від хімічних пошкоджень, природних атмосферних 
впливів та використання косметичних засобів. Інформація, отримана за 
допомогою інфрачервоної мікроспектроскопії, має вагоме значення для 
судової експертної діяльності. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ДОРОЖНО-
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Висвітлюються можливості використання сучасних методів фіксації слідової 

інформації при огляді місця дорожньо-транспортної події (ДТП), що в 
подальшому може бути предметом експертного дослідження. 

Ключові слова: дорожньо-транспортна пригода (ДТП), сліди, метод, 
безпілотний літальний апарат (БПЛА), квадрокоптер, відеокамера. 

 
The possibility of using modern methods of fixing parameters that characterize the 

mechanism of development of a traffic accident (traffic accident), which in the future 
may be the result of the investigation into the basis of input data for car technical 
expertise. 

Key words: traffic accident, accidental experiment, method, unmanned aerial 
vehicle (UAV), kvadrokopter, video camera. 

 
Освещаются возможности использования современных методов фиксации 

следовой информации при осмотре места дорожно-транспортного происшествия 
(ДТП), что в дальнейшем может быть предметом экспертного исследования. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие (ДТП), следы, метод, 
беспилотный летательный аппарат (БПЛА), квадрокоптер, видеокамера. 

 
Метою даної статті стало вивчення можливостей використання цивільних 

безпілотних літальних апаратів (БПЛА) з функцією відео-фіксації, за 
допомогою яких можуть бути зафіксована слідова інформація на місці ДТП, 
яка характеризує механізм розвитку дорожньо-транспортної події (ДТП), що в 
подальшому може бути предметом дослідження при проведенні транспортно-
трасологічних, автотехнічних, фототехнічних експертиз. 
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На даний час, під час проведення огляду місця ДТП відповідними 
органами поліції, фіксація слідової інформації здійснюється методом 
вимірювання у системі прямокутних координат за допомогою звичайної 
рулетки. Отримані замірами дані замальовуються власноруч у документ 
під назвою схема огляду ДТП. В цілому фіксація полягає у вимірюванні 
зони огляду, який включає ділянку дороги зі слідами, що виникли в 
результаті ДТП, а також фіксацію об’єктів, які могли вплинути на процес 
розвитку ДТП [1, с. 25-34]. 

В практиці проведення експертиз ДТП все частіше трапляються випадки 
неналежної фіксації відповідними органами, що прибувають на місце ДТП 
для його оформлення та оформлення наслідків події. В багатьох випадках 
огляд місця ДТП проводиться поверхнево, фіксація транспортних засобів та 
слідової інформації відбувається без дотримання елементарних базових 
законів геометрії, що в деяких випадках ускладнює можливість дослідження 
обставин і механізму розвитку ДТП при проведенні експертиз. Результатом 
неналежної фіксації місця ДТП стають спори, в частині відповідності тих чи 
інших слідів або вимірів, вирішення яких судові та слідчі органи покладають 
на експертів. Нажаль не завжди, при неналежно оформлених матеріалах 
ДТП, такі спори можуть бути усунуті експертами. 

В сучасному світі, в багатьох сферах діяльності, вже 
використовуються розумні машини та пристрої, які призвані полегшити 
людський труд, а в деяких випадках виключити людський фактор. Тому, 
на думку автора, більш ефективного фіксування слідів на місці ДТП, з 
метою виключення похибок при їх вимірюванні, можливо досягнути 
шляхом використання БПЛА, які в сучасному світі широко 
використовують для вирішення найрізноманітніших наукових, 
прикладних, військових, цивільних завдань, а найчастіше під час 
спостережень та моніторінгу. За допомогою відеозйомки з БПЛА можна з 
максимальною повнотою і оперативністю відзняти ділянку дороги, де 
сталося ДТП, а також зафіксувати всі сліди і об’єкти на місці події, їх 
характер і взаємне розташування. Використання БПЛА дозволить 
складати ситуаційний план (схему) місця ДТП, що значно полегшить 
експерту автотехніку можливість реконструювати загальну картину 
розвитку події при проведенні дослідження, а відтак надати повний та 
об’єктивний висновок. Дані фото, відеозйомки з БПЛА також можуть 
бути корисними при аналізі ДТП за допомогою сучасного, професійного 
експертного програмного забезпечення PC Crash і PC Rect інтерфейс яких 
дозволяє роботу з фотозображенями. 

Основне завдання при зйомці ділянки місця ДТП за допомогою БПЛА 
– фіксування загального виду ділянки і його особливостей (в кадр 
повинна потрапити загальна конфігурація проїжджої частини та 
розташування засобів організації дорожнього руху в місці ДТП), а також 
загальна візуалізація слідової інформації та положення транспортних 
засобів в місці ДТП. На рис. 1 проілюстрований приклад використання 
фотозображення, що виконане БПЛА на місці ДТП, яке може бути 
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додано відповідними органами, що прибувають на місце події для його 
оформлення, до протоколу та схеми огляду місця ДТП. В подальшому 
таке фотозображення може бути предметом експертного аналізу при 
встановленні або аналізі механізму розвитку ДТП. 

 

 
 

Рис. 1 Фотозображення з місця ДТП, яке виконане камерою БПЛА 
 
Безумовно, такий ілюстративний матеріал найбільш повно та 

об’єктивно відображає загальну картину місця ДТП та її наслідків, а 
відтак надасть експерту більше інформації для проведення повного та 
об’єктивного дослідження. 

Для забезпечення максимальної ефективності запуск БПЛА необхідно 
проводити таким чином, щоб точка зйомки була рівновіддалена від початку та 
кінця слідової інформації (сліду гальмування, подряпин, тощо) при цьому в 
ракурс відеокамери БПЛА, за можливості, повинні потрапляти не лише 
об’єкти, сліди та транспортні засоби в місці ДТП, але і загальна конфігурація 
проїжджої частини та розташування засобів організації дорожнього руху в 
місці ДТП. З метою забезпечення найкращої деталізації висота запуску БПЛА, 
для сканування місця ДТП, повинна бути мінімально можливою для 
загального сприйняття конфігурації слідів або розташування об’єктів відносно 
меж проїзної частини. Для дотримання масштабування в місці фіксації ДТП 
необхідно розмістити масштабну лінійку зі шкалою достатньою для її 
візуалізації з висоти, або, з метою можливості пропорційного співставлення, 
провести вимірювання інших сталих орієнтирів (довжини розмітки, 
бордюрного каменю, тощо) в зоні розташування слідової інформації. 

Якщо ділянка зі слідовою інформацією після ДТП займає велику 
площу, то з метою забезпечення найбільшого масштабування, сканування 
БПЛА такої ділянки необхідно розділити на декілька ділянок або 
окремих слідів (об’єктів). Слідова інформація, яка не може бути 
зафіксована БПЛА з висоти (наприклад під транспортними засобами або 
іншими об’єктами), повинна додатково фіксуватись у протоколі та схемі 
огляду місця ДТП. 

Оскільки з висоти зйомки БПЛА структура, характер та інші 
особливості слідів можуть бути не достатньо помітними, то з метою 
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подальшої можливості проведення детального аналізу конкретної 
слідової інформації їх фіксація повинна дублюватись загальновідомими 
методами фотозйомки з використанням масштабування. 

Після закінчення проведення огляду місця ДТП всі отримані дані 
заносяться у протокол (схему), до якого додається електронний носій з 
відео та фото-файлами, які отримані за допомогою БПЛА. 

На думку автора основними перевагами використання БПЛА в ході 
огляду місця ДТП, є: 

– візуалізація та деталізація наслідків події, що є важливим при 
подальшому аналізі експертами, які не були присутні в ході огляду місця ДТП; 

– збільшується точність фіксації слідової інформації в місці ДТП та 
подальша можливість використання цих даних при проведенні 
автотехнічних, транспортно-трасологічних та фототехнічних експертиз; 

– виключається можливість втручання в результати фіксації слідової 
інформації або її спотворення. 
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Визначено роль судової експертизи у виявленні та запобіганні техногенного 
впливу на природне середовище та здоров’я людини. Розглядаються наукові 
основи та завдання інженерно-екологічної експертизи та експертизи 
встановлення шкідливих речовин у навколишньому середовищі (пестицидів). 
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The role of forensic examination in the detection and prevention of man-made 

impact on the environment and human health is defined. Scientific bases and tasks of 
engineering-ecological examination and examination of establishment of harmful 
substances in the environment (pesticides) are considered. 
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Определена роль судебной экспертизы в выявлении и предотвращении 

техногенного воздействия на природную среду и здоровье человека. 
Рассматриваются научные основы и задачи инженерно-экологической экспертизы 
и экспертизы установления вредных веществ в окружающей среде (пестицидов). 

Ключевые слова: инженерно-экологическая экспертиза; экспертиза 
установления вредных веществ в окружающей среде (пестицидов); экспертное 
исследование. 

 
У сучасних соціально-економічних умовах у процесі реформування 

правової системи України в судочинстві важливу роль відіграє якісне 
підвищення рівня експертного забезпечення правосуддя. З кожним роком 
роль судових експертиз істотно зростає не тільки в кримінальному, а й у 
цивільному, адміністративному й господарському судочинстві. У 
контексті вищесказаного важливу роль у виявленні та запобіганні 
техногенного впливу на природне середовище та здоров’я людини 
відіграють інженерно-екологічна експертиза та криміналістична 
експертиза встановлення шкідливих речовин у навколишньому 
середовищі (пестицидів). 

Інженерно-екологічна експертиза, як і будь-який клас (рід, вид) 
судової експертизи, базується на певних наукових засадах – теоретичних 
і методичних положеннях. Її зміст і деякі загальні положення відображені 
в спеціальній літературі, наукових дослідженнях. Однак багато її 
положень ще вимагають поглибленого й систематизованого теоретичного 
обґрунтування і розвитку. Ця експертиза базується на використанні 
спеціальних знань у галузі інженерно-екологічних та суміжних наук. 

Сьогодні дуже важливим питанням є розробка теоретичних основ 
судової інженерно-екологічної експертизи, оскільки на даний час вони в 
повному обсязі не визначені та потребують уточнення таких її категорій, 
як предмет, об’єкт, завдання, методи та навіть саме поняття судової 
інженерно-екологічної експертизи. Суттєвою проблемою є відсутність 
якісно розроблених методик проведення судової інженерно-екологічної 
експертизи. Як наслідок у ході судового розгляду постійно виникає 
питання про якість отриманого експертного дослідження. Важливо 
продовжити наукові дослідження, розробляти нові методики проведення 
судової інженерно-екологічної експертизи, а також удосконалювати 
існуючі. Необхідно аналізувати результати досліджень і виявляти 
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найбільш прогресивні експертні технології та рекомендувати їх до 
використання [1]. 

Основними завданнями інженерно-екологічної експертизи є [2]: 
визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної 
ситуації; встановлення технічних та організаційних причин порушень 
технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню 
забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин і 
накопиченню промислових відходів; встановлення відповідності дій осіб 
(або їх бездіяльності), причетних до надзвичайної екологічної ситуації, 
вимогам нормативних актів у сфері екологічної безпеки, охорони 
навколишнього природного середовища та використання природних 
ресурсів; встановлення причинно-наслідкових залежностей між 
діями/бездіяльністю спеціально уповноважених осіб (у галузі охорони 
навколишнього природного середовища, використання природних 
ресурсів та екологічної безпеки) і наслідками, що настали, та інші. 

Основними завданнями експертизи встановлення шкідливих речовин 
у навколишньому середовищі (пестицидів) є: встановлення належності 
пестицидів до стандартизованої групи (виробничої, хімічної, гігієнічної 
тощо) відповідно до існуючої класифікації; встановлення спільної 
(різної) родової (групової) належності, єдиного джерела походження, 
належності до єдиної маси тощо [2]. 

Прийняття рішення щодо проведення експертизи є важливим для 
полегшення вибору сторонами стратегії дій у суді. Таким чином, у першу 
чергу, учасникам процесу необхідно визначитись із варіантом залучення 
судового експерта в залежності від їх цілей і можливостей. 

Відповідно чинного законодавства України, яке регулює процесуальні 
питання експертної діяльності, на сьогодні є можливими кілька варіантів 
залучення експерта. 

Зокрема, відповідно до ст. 102 Цивільного процесуального кодексу 
України, ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, ст. 101 
Кодексу адміністративного судочинства України висновок експерта може 
бути підготовлений: 

– на підставі ухвали суду про призначення експертизи, коли стороні 
чи сторонам необхідно подавати клопотання до суду щодо призначення 
експертизи або суд самостійно приймає рішення щодо призначення 
експертизи; 

– на замовлення учасника справи, коли сторона судового процесу 
самостійно може звернутися до експерта на договірній основі. 

Останнім часом все частіше до експертів та експертних підрозділів 
надходять запити щодо проведення експертних досліджень у сфері 
охорони навколишнього середовища в досудовому порядку. Це цілком 
прогнозоване, оскільки експертне дослідження є єдиним варіантом 
звернення до експерта, якщо судовий процес ще не розпочато. 
Проведення експертного дослідження у сфері екології дасть змогу 
отримати об’єктивну, повну та обґрунтовану інформацію щодо обставин, 
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що потребують аналізу, можливого забруднення навколишнього 
середовища, зокрема у м. Маріуполі; допоможе озброїтися додатковими 
аргументами задля формування позиції в можливому судовому процесі 
заявника такого дослідження; сприяє швидкому вирішенню певних 
питань сторін без відкриття судового провадження через досягнення 
взаємної згоди (наприклад, шляхом переговорів) тощо. Отримавши 
висновок експертного дослідження від експерта, замовник може краще 
будувати стратегію подальших дій з тих чи інших питань чи проблем, що 
в нього виникли.  

Аналіз чинного законодавства України дозволяє наразі виокремити 
такі спільні та відмінні аспекти судової експертизи та експертного 
дослідження. По-перше, експертне дослідження, на відміну від судової 
експертизи, може проводитися поза судовим процесом, тобто коли 
судове провадження ще не розпочато. По-друге, за змістом та 
структурою висновок експерта та висновок експертного дослідження 
схожі. У судовому процесі висновок експертного дослідження має таку ж 
доказову силу як і висновок експерта. По-третє, різняться підстави 
залучення експерта для проведення судової експертизи та для 
експертного дослідження. Так, підставою для проведення експертного 
дослідження є замовлення – письмова заява (лист) ініціатора експертного 
дослідження (юридичної або фізичної особи), а судової експертизи – як 
замовлення сторони судового процесу, так і ухвала суду. 

Проте на сьогодні проблемою є те, що порядок проведення 
експертного дослідження не врегульовано на рівні профільного 
законодавства. Законом України «Про судову експертизу» (п. 6 ч. 1 
ст. 13) серед інших прав судового експерта визначається право проводити 
на договірних засадах експертні дослідження з питань, що становлять 
інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, 
передбачених законом. Окремі аспекти проведення експертного 
дослідження регламентовані відомчими нормативно-правовими актами 
(зокрема, Наказом МВС України від 17.07.2017 № 591 «Про 
затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення 
експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства 
внутрішніх справ України»). Тож вважаємо за необхідне унормувати 
чинне законодавство у сфері експертної діяльності, визначивши порядок 
проведення не лише судової експертизи, а й експертного дослідження. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УМОВАХ СТАНДАРТИЗАЦІЇ  
СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
SOME ASPECTS OF THE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL 

SUPPORT OF FORENSIC EXAMINATION IN THE CONDITIONS OF 
STANDARDIZATION OF FORENSIC EXPERT ACTIVITY 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В УСЛОВИЯХ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Розглядаються аспекти науково-методичного забезпечення судово-експертної 

діяльності в перспективі стандартизації судово-експертної діяльності та 
акредитації експертних лабораторій, які дозволяють створити дієвий механізм, 
який би забезпечив перехід на новий рівень судово-експертних технологій. Крім 
цього порушуються питання сертифікації та валідації методичних матеріалів, 
компетентності судових експертів. 

Ключові слова: стандартизація судово-експертної діяльності, акредитація 
експертних лабораторій, валідація, сертифікація. 

 
In this paper are considered the aspects of scientific and methodological support of 

judicial expertise activity in the perspective of standardization this activity and 
accreditation of the forensic laboratories, which make it possible to create an effective 
mechanism that will ensure the transition to a new level of forensic expert technologies. 
In addition, the issues of certification and validation of methodological materials, 
competence of judicial experts are discussed. 

Key words: standardization of forensic expert activity, accreditation of forensic 
laboratories, validation, certification. 
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Рассматриваются аспекты научно-методического обеспечения судебно-
экспертной деятельности в перспективе стандартизации судебно-экспертной 
деятельности и аккредитации экспертных лабораторий, позволяющие создать 
действенный механизм, обеспечивающий переход на новый уровень судебно-
экспертных технологий. Помимо этого затрагиваются вопросы сертификации и 
валидации методических материалов, компетентности судебных экспертов. 

Ключевые слова: стандартизация судебно-экспертной деятельности, 
аккредитация экспертных лабораторий, валидация, сертификация. 

 
Стандартизация имеет огромное значение для развития любой страны, 

содействуя выпуску безопасной и качественной продукции, повышению 
ее технического уровня и конкурентоспособности, унификации 
требований к технологиям, экономии ресурсов. Стандартизация 
охватывает практически все области человеческой деятельности. 
Главные цели стандартизации заключаются в установлении и 
поддержании порядка, а также нахождении оптимальных решений для 
повторяющихся задач в различных сферах, включая судебную 
экспертизу. 

Развитие судебных экспертиз обуславливается необходимостью 
повышения качества доказательств по уголовным и гражданским делам. 
Вполне очевидно, что все мероприятия, направленные на достижение 
этой цели, в конечном итоге должны содействовать повышению 
объективности, результативности и обоснованности выводов 
проводимых экспертиз и исследований. 

Представляется, что наиболее приоритетными направлениями 
развития судебно-экспертной деятельности являются совершенствование 
организации производства экспертиз, их научно-методического и 
информационного обеспечения, помимо улучшения материально-
технического оснащения экспертных учреждений. 

Поэтому в сложившейся обстановке именно организационные 
мероприятия следует выдвинуть на первый план, поскольку они могут 
служить реальной основой повышения результативности судебных 
экспертиз, создания условий для разработки и внедрения научно-
обоснованных экспертных методик, совершенствования системы 
подготовки экспертов и повышения их квалификации, а также 
осуществления эффективного контроля [2, c. 1]. 

В этом аспекте заслуживает внимания перспектива стандартизации 
судебно-экспертной деятельности. Большинство авторов уже не 
оспаривают необходимости стандартизации судебно-экспертной 
деятельности, и не вызывает сомнений тот факт, что она должна 
осуществляться на основе соответствующего законодательства каждой 
страны [4, c. 8]. 

В последнее время все больше и больше судебно-экспертных 
лабораторий аккредитовано согласно требованиям ИСО 17025 и 17020, 
т.к. на данный момент именно требования этих международных 
стандартов адекватны судебно-экспертной деятельности. 
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Нами была исследована научная литература в плане 
позиционирования мнения о научно-методическом обеспечении судебно-
экспертной деятельности с точки зрения требований указанных 
международных стандартов. Анализировались данные из специальной 
исследовательской литературы, включительно рабочих групп ENFSI, 
также были рассмотрены практические подходы ведущих судебных 
экспертов Румынии, Украины, Молдовы и других стран, в этой связи. 

По мнению многих исследователей, отмечается, что аккредитованные 
судебно-экспертные лаборатории в своей деятельности должны 
использовать сертифицированные экспертные методики, 
удовлетворяющие определенным требованиям. Прежде всего, методики 
должны обеспечивать получение достоверных результатов при 
проведении исследований и измерений. Для этого лаборатория должна 
подтвердить, что все используемые методики прошли проверку в других 
авторитетных организациях (обычно методики публикуются в 
международных или национальных стандартах) или прошли валидацию 
внутри лаборатории [2, c. 4]. 

С другой точкой зрения выступают исследователи, которые отмечают, 
что в теории судебной экспертизы унификация и стандартизация 
зачастую рассматриваются как процессы установления единого научно-
методического подхода к экспертной практике. Однако данные понятия 
не являются синонимами. 

Стандартизация методических материалов по производству судебной 
экспертизы – завершающая ступень их унификации, доведение ее 
результатов до уровня обязательной правовой нормы. Требования 
стандартов, как правило, имеют рекомендательный характер в пределах 
сферы их распространения. Как правило, унификация выполняется как 
предварительный этап стандартизации или как самостоятельный вид 
работ [3, c. 157]. 

Так или иначе, эти обе точки зрения рассматривают стандартизацию 
судебно-экспертной деятельности как процесс, который в отношении 
научно-методического обеспечения требует строгую «стандартизацию» 
экспертных методик либо их «сертификацию». Это обеспечивало бы 
соответствие данных методик единым требованиям. 

Некоторые практики понимают аккредитацию как процесс 
обязательный для эксперта использовать исключительно «специальную 
процедуру», по которой аккредитован метод. Однако нами думается, что 
это неправильно, т.к. только эксперт вправе определить какие именно 
методы и в каком порядке будет применять в целях решения экспертной 
задачи. В поддержку нашей точки зрения, приводим в качестве 
дополнений следующие умозаключения: 

1. Процедуры, по которым проходят аккредитации лаборатории, 
предусматривают строгий процесс исследования определённой лаборатории и 
должны перечислить, кроме всего прочего и конкретно технические средства, 
предусмотренные для проведения исследований. Естественно, что не все 
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лаборатории, проводящие такой же спектр экспертиз, должны/могут 
оснащаться одинаковыми техническими средствами. 

2. С правовой точки зрения, вне зависимости от государственной 
принадлежности, судебный эксперт является независимым в вопросах 
выбора методов исследования. Только эксперт вправе определить 
последовательность применения методов, перечень объектов в 
отношении которых будет использовать те или иные технические приемы 
и т. д. Невозможно обязать эксперта применять те или иные методы для 
решения экспертной задачи, тем более решать вместо него в какой 
последовательности проводить исследования и какие именно 
технические средства использовать при этом [1, c. 61]. 

3. Ввиду того, что при производстве судебных экспертиз, как правило, 
исследуются нестандартные объекты, следовательно, и подходы всегда 
должны быть нестандартными. 

Другое дело, когда, в свете рассматриваемого вопроса, процедуры 
подлежащие аккредитации, основываются на базовых научных 
положениях, методических рекомендациях, общепринятых Best Practice 
Manual (МВР) и др. пособиях, которые так же носят рекомендательный 
характер, при этом обязательным должно быть соблюдение 
последовательности всех четырех этапов экспертного исследования, как 
показано на рисунке № 1. 

Результаты проведенных исследований практики научно-
методического обеспечения аккредитованных судебно-экспертных 
лабораторий нашей страны, а так же и других стран, на протяжении 8 лет 
(2012-2020), указывают на то, что не использование так называемых 
«сертифицированных» или «стандартизированных» экспертных методик, 
является показателем соответствия деятельности лаборатории 
требованиям международного стандарта, в плане требований 
относительно процесса (п. 7) [4, с. 13], а полученные результаты 
межлабораторных сличений, тестов компетенции, использование 
валидных методов. 

В данном смысле важным является насколько результаты 
межлабораторных сличений и тестов компетентности соответствуют 
истинным значениям. Чем эти значения ближе к истинным, тем 
лаборатория больше удовлетворяет требованиям стандарта в области 
относительно процесса (п. 7.2.2) [4, с. 15]. В отношении валидации 
метода, хотим отметить, что чем больше способов были использованы 
для валидации того или иного метода, тем этот метод устойчивее и 
результаты полученные при применении этого метода обладают большей 
достоверностью.  

Мнение о том, что аккредитация судебно-экспертных лабораторий 
предусматривает обязательную унификацию или сертификацию методик, 
является ошибочным. Аккредитация предусматривает лишь унификацию 
подхода к процессу экспертного исследования и требует постоянного 
доказывания лабораториями, того факта что исследование проводится 
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валидными методами, а полученные результаты обладают достаточной 
достоверностью, в пределах допустимых стандартом. 

 

 
 

Рис 1. Графическое изображение процесса экспертного исследования 
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Протягом багатьох десятиліть папілярні візерунки рук людини були 

об’єктом пильного вивчення фахівцями в галузі медицини та 
криміналістики. У 1904  році було опубліковано книгу аргентинського 
антрополога та криміналіста Хуана Вучетича під назвою «Порівняльна 
дактилоскопія», в якій були викладені питання, пов'язані з 
ідентифікацією людини за відбитками пальців рук. З того часу дана 
галузь знань отримала назву «дактилоскопія» і даний термін 
використовується як в світовій, так і у вітчизняній криміналістиці [1]. 

До недавнього часу термін «дактилоскопія» не викликав у криміналістів 
жодних сумнівів і заперечень. Деякі розбіжності і різні точки зору мали 
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місце лише при визначенні поняття дактилоскопії, що стосувалося в 
основному її місця в криміналістиці, об’єктів дослідження та завдань. 

Визначаючи об’єкти дактилоскопії, усі автори вважають основним 
об’єктом дослідження папілярні візерунки пальців рук, що відповідає 
дійсності і відображає етимологічне значення даного слова. Проте, на 
даний час об’єктами дактилоскопічних досліджені також є сліди долонь, 
ступень ніг, а також шкіряного покрову різних частин тіла людини. Крім 
того, не зважаючи на широкий потенціал дактилоскопії, в судово-
дактилоскопічних експертизах дуже рідко знаходять своє відображення 
діагностичні дослідження, у зв’язку з чим залишається поза увагою 
широкий спектр потенційно прихованих можливостей дослідження слідів 
рук та шкіри людини іншими видами досліджень. 

В експертній практиці досить часто виникає необхідність у вилученні 
і дослідженні слідів шкіряного покрову голови (головним чином чола, 
губ і вушних раковин), зовнішніх поверхонь кисті руки, ребра долоні, 
шкіряного покрову ліктя, плеча та передпліччя, а також шкіряного 
покрову коліна. Будова і властивості шкіряного покриву на даних 
частинах тіла людини досить добре вивчені як у медицині, так і у 
криміналістиці, за їх відображенням успішно проводяться експертні 
дактилоскопічні дослідження. При цьому все частіше виникає питання 
про невідповідність самої назви експертизи і тієї області 
використовуваних знань реальним об’єктам дослідження. У зв’язку з цим 
виникає необхідність поставити питання про виділення окремої області 
криміналістичних знань, яка буде вивчати та досліджувати не тільки 
папілярний візерунок долонь і стоп, але і шкіряний покрив інших частин 
тіла людини [1]. 

З тим, що на даний час термін дактилоскопія не відображає реальний 
стан речей згодні багато авторів, деякі з яких навіть ставлять питання про 
виділення нового напрямку дактилоскопії, зокрема криміналістичної 
дерматогліфіки [2]. 

Дерматогліфіка – розділ морфології людини, який вивчає шкірний 
рельєф долонних і підошовних поверхонь, де шкіра вкрита численними 
папілярними лініями, що утворюють певні візерунки. Дані 
дерматогліфіки використовуються в криміналістиці, судовій, клінічній 
медицині, медичній генетиці. Дерматогліфіка допомагає встановити, як 
малюнок папілярних візерунків пальців рук пов’язаний з характером і 
поведінкою людини. 

Дактилоскопія та дерматогліфіка вивчають один і той же об’єкт – 
шкірний рельєф долонних і підошовних поверхонь. Однак основне 
завдання дактилоскопії – ідентифікація конкретної людини, а 
дерматогліфіки – діагностика її біологічних властивостей [3]. 

Отже, якщо дактилоскопія вивчає лише будову папілярних візерунків, то 
дерматогліфіка вивчає зв’язок морфології (зовнішньої будови) шкіри людини з 
її внутрішнім середовищем (ендокринною, імунною системою організму), 
національними, расовими, географічними та іншими факторами [2]. 
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Проте, аналіз оперативно-розшукової, слідчої та експертної практики 
свідчить про те, що можливості використання методів дерматогліфіки в 
криміналістиці вельми обмежені, у зв’язку з чим деякі автори більш 
вдалим вважають введення терміну «дерматоскопія», який існує у 
медицині протягом багатьох років і означає загальну назву методів 
візуального дослідження шкіри. При цьому мова повинна йти про назву 
самостійної області криміналістичних знань про будову і властивості 
шкірного покриву окремих частин тіла людини і використанні їх 
відображень для її ідентифікації [1]. 

Якщо за слідами нігтьових фаланг пальців рук рішення діагностичних 
завдань на практиці дуже обмежено, то сліди інших частин тіла людини 
досить часто дозволяють з достатньою точністю визначити деякі 
властивості людини. Так, за слідами долонь рук, ступень ніг, губ, вушних 
раковин можливо встановити анатомічні особливості будови окремих 
частин тіла, стать, вік, зріст, основну спрямованість професійної 
діяльності, захворювання людини [1]. 

Губна поверхня володіє не тільки комплексом окремих ознак, але й 
сугубо індивідуальними особливостями (шрами, тріщинки й т. п.), що має 
велике ідентифікаційне значення. Це можуть бути не обов’язково 
нафарбовані, але й потожирові сліди губ. Попередні дослідження слідів 
губ на місці події зазвичай не дають значної інформації діагностичного 
характеру, однак можуть бути зроблені приблизні висновки про стать та 
вік людини, яка залишила сліди губ (жінка з нафарбованими помадою 
губами, доросла людина або підліток) [4]. 

У ряді випадків під час оглядів місця події відображаються певні 
ділянки шкіряного покрову голови людини. У цих слідах можна виділити 
мікроознаки у вигляді пор, мікроборозенок, відображається рельєф 
шкіри, які є додатковими окремими ознаками [4]. 

У слідах вуха можуть відобразитися мочка, козелок, протикозелок, 
протизавиток і вушна раковина. Значення мають форма, розміри і 
взаємне розташування зазначених елементів. Наведені елементи мають 
свою форму і в них вдається виділити окремі ознаки. 

Інформація про людину, що залишила сліди шкіряних ділянок 
поверхні голови, найчастіше дає можливість констатувати факт слідового 
контакту, встановити механізм утворення слідів (контакт чола з 
поверхнею скла, коли людина дивилася у вікно) і окремі обставини події. 
Особливе значення має встановлення того, якою конкретною ділянкою 
шкіри залишений слід. 

До ряду об’єктів, що рідко зустрічаються відносяться і сліди від змін 
шкіряного покриву рук, що зустрічаються в осіб різних професій. Наявність 
професійних ознак у слідах рук може служити підставою для припущень про 
приналежність особи до певної професії. У слідах рук добре відображаються 
мозолі, шрами – найпоширеніші види професійних прикмет. 

Досить стійкими професійними ознаками є шрами. На поверхні 
шрамів механічного, хімічного й термічного походження папілярні лінії 
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відсутні. Шрами відображаються в слідах у вигляді білих плям, прямих і 
вигнутих ліній, овалів і інших фігур, що відповідають формі ушкодження 
кисті. 

У слідах також відображаються шрами, що утворюються в результаті 
різних професійних захворювань – екзем, дерматитів і т. д. [4]. 

Зазначені види і об’єкти дослідження підтверджують факт 
об’єктивного існування дерматоскопії як самостійної області 
криміналістичних знань.  

Таким чином, механізм утворення слідів частинами тіла живої 
людини має свої закономірні особливості й у значній мірі відрізняється 
від залишення слідів іншими об’єктами неживої природи. Це вимагає 
окремого наукового аналізу будови і властивостей шкірного покриву 
частин тіла людини, виявлення комплексу ознак, що характеризують 
конкретні ділянки тіла та адекватності їх відображення, а також 
вдосконалення методів і засобів виявлення, вилучення й дослідження 
слідів шкірного покриву людини. Як відомо, концентрація наукових 
досліджень в рамках одного напряму галузі знань допомагає знайти 
оптимальні рішення та піднімає рівень знань на вищий рівень. 
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Намагання держави вдосконалити правове регулювання судово-
експертних відносин є очевидним: 

1) наприкінці 2019 р. Указом Президента України [1] Кабінету 
Міністрів України доручено вжити заходів до 31.12.2020 стосовно 
розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України 
законопроєкту, в тому числі, й про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо створення системи самоврядування судових 
експертів, запровадження рецензування висновку судового експерта та 
визначення граничних строків проведення судових експертиз; 

2) з 03.07.2020 набрав чинності закон [2], яким вносяться зміни до 
Закону України «Про судову експертизу» (далі – закон про СЕ) [3] щодо: 
– охоплення поняттям «судова експертиза» термінів «обстеження» та 
«дослідження»; – доповнення суб’єктного кола судово-експертної 
діяльності (далі – СЕД) такими суб’єктами як «територіальні філії 
державних спеціалізованих установ» та «експертні установи комунальної 
форми власності»; – доповнення підстав проведення судової експертизи 
(обстеження і дослідження) підставою для отримання такого 
процесуального джерела доказів у кримінальних провадженнях про 
кримінальні проступки як «висновок спеціаліста»; 

3) до листопада 2020 р. Міністерство юстиції України (далі – 
Мін’юст) вважаючи, що закон про СЕ потребує доопрацювання та 
оптимізації, планує внести його нову редакцію до розгляду у Верховній 
Раді [4]. 

Отже, питання забезпечення правосуддя України незалежною, 
кваліфікованою і об’єктивною експертизою, орієнтованою на 
максимальне використання досягнень науки і техніки, залишається 
актуальним і таким, що потребує перманентних наукових пошуків. 

Одним з останніх, законодавчо визнаних видів судової експертизи та 
експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового 
експерта, є гемологічна експертиза. При чому, якщо в системі Експертної 
служби Міністерства внутрішніх справ України (далі – ЕК МВС) цей вид 
експертизи відповідає одній експертній спеціальності (індекс 17.1) 
«Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного 
каміння» [5], то в системі науково-дослідних установ судових експертиз 
Мін’юсту одразу п’ятьом: – 17.1.1 «Дослідження дорогоцінного 
каміння»; – 17.1.2 «Дослідження діамантів»; – 17.1.3 «Дослідження 
дорогоцінного каміння органогенного походження»; – 17.1.4 
«Дослідження напівдорогоцінного каміння»; – 17.1.5 «Дослідження 
декоративного каміння» [6]. 

На відміну від судової гемологічної експертизи, Державний 
гемологічний центр України (далі – ДГЦУ) відповідно до 
законодавства [7], проводить незалежну гемологічну експертизу: – 
діамантів і дорогоцінного каміння; – напівдорогоцінного каміння (далі – 
НДК); – декоративного каміння (з видачею висновків за її 
результатами); – експертну оцінку прогнозної вартості діамантів, 
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дорогоцінного, НДК і декоративного каміння та мінеральних продуктів; – 
встановлення природи утворення дорогоцінного, НДК та декоративного 
каміння; – лабораторні дослідження мінералогічного складу, фізико-
механічних властивостей декоративного каміння, його ідентифікацію та 
діагностику, визначення наявності внутрішніх тріщин і пор 
ультразвуковим тестером, оцінку декоративності та визначення 
ідентифікаційних ознак, оцінку радіоактивності. Так само по п’яти 
напрямам атестації та експертної оцінки ДГЦУ проводить навчання та 
підготовку експертів-гемологів: 1) діаманти; 2) дорогоцінне каміння; 
3) дорогоцінне каміння органогенного утворення; 4) НДК; 5) декоративне 
каміння [8]. 

Втім, незважаючи на наявність різних поглядів на універсалізацію та 
спеціалізацію судової гемологічної експертизи, об’єднує їх один з 
принципів СЕД, відповідно до якого незалежність судового експерта та 
правильність його висновку забезпечуються, у тому числі, створенням 
необхідних умов для його діяльності. 

Оскільки експертне дослідження розглядається як дослідження, що 
проводиться експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, 
явищ і процесів, які містять інформацію про обставини події, за зверненням 
юридичних або фізичних осіб, то саме суб’єктно-об’єктний склад дослі-
дження є тим головним чинником, що визначає якість, рівень кваліфікації й 
об’єктивності експертного гемологічного провадження в цілому. 

Особливу роль при проведенні судової гемологічної експертизи, як 
одного з інструментальних видів судової експертизи, відіграє 
порівняльний матеріал, який за експертною термінологією [9], по-перше, 
є складовою поняття «об’єкти дослідження», і, по-друге, являє собою 
будь-які матеріальні носії інформації (сліди або їх копії, документи, 
речовини, зображення, вихідні дані тощо) та/або відомості про них, які 
надходять до ЕК МВС та використовуються для проведення 
порівняльного дослідження. 

В свою чергу, останнє, як метод наукового дослідження, пізнання 
дійсності, покликане встановити спільні й відмінні ознаки між об’єктами 
(наданим зразком та наявним еталоном). вимагає послідовного 
проведення наступних процесів (операцій): а) кількісне та/або якісне 
зіставлення різних властивостей (подібностей, відмінностей, переваг і 
недоліків) двох (і більше) об’єктів (зразки – еталони); б) з’ясування, який 
з двох (і більше) об’єктів краще в цілому (інтегральне зіставлення); в) 
твердження, що дані об’єкти однакові, подібні або різні (прирівнювання, 
уподібнення, відмежування). 

Саме за допомогою цього методу можна сформулювати відповіді на такі 
питання гемологічної експертизи як: – «Яким є походження зразків каміння, 
наданого для дослідження?»; – «З якого родовища було видобуто 
декоративне каміння, надане для дослідження?»; – «Яка країна походження 
бурштину, наданого для дослідження?» [10]. Проте, для відповіді на ці 
питання необхідний порівняльний гемологічний матеріал, тому, в умовах, 
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коли гемологічні відносини з 16.10.2020 будуть виведені зі сфери державних 
стандартів та технічних умов, особливої актуальності для суб’єктів СЕД 
набувають проблеми створення еталонів, колекцій і критеріїв визначення 
генетичного типу кожного з відомих гемологічних родовищ, таких, як, 
наприклад, «Музей коштовного і декоративного каміння» Міністерства 
фінансів України, еталонна колекція мінералів та їх синтетичних аналогів, 
гірських порід та органогенних утворень ДГЦУ тощо. 
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Однією з новел чинного Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України) стало надання права на оскарження 
бездіяльності під час досудового розслідування. Так, відповідно до п. 1 
ч. 1 ст. 303 КПК України може бути оскаржена бездіяльність слідчого, 
дізнавача, прокурора яка полягає у невнесенні відомостей про 
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне 
правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з 
вимогами ст. 169 КПК України, а також у нездійсненні інших 
процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим 
Кодексом строк. Таким чином, чинний КПК України передбачає три 
компоненти бездіяльності, що підлягає оскарженню під час досудового 
розслідування. У межах нашого дослідження звернемо увагу на 
проблемні питання оскарження третього компонента бездіяльності, а 
саме нездійснення інших процесуальних дій. 

У контексті зазначеного не можна оминути увагою позицію Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ (далі – ВССУ) з цього приводу, який зазначає, що результати 
аналізу судової практики свідчать, що у зв’язку з хибним розумінням 
скаржниками саме цього виду бездіяльності слідчі судді приймають 
багато ухвал про відмову у відкритті провадження відповідно до ч. 4 
ст. 304 КПК України з тих підстав, що скарга подається на бездіяльність 
слідчого чи прокурора, яка не підлягає оскарженню. Так, бездіяльність, 
яка підлягає оскарженню відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, 
передбачає три обов’язкові ознаки: 1) слідчий або прокурор наділені 
обов’язком вчинити певну процесуальну дію; 2) така процесуальна дія 
має бути вчинена у визначений КПК України строк; 3) відповідна 
процесуальна дія слідчим чи прокурором у встановлений строк не 
вчинена. Таким чином, наведена норма дозволяє звернутися до суду зі 
скаргою не на будь-яку бездіяльність, а лише щодо обов’язків, строк 
виконання яких чітко регламентований кримінальним процесуальним 
законодавством (курсів наш – Д. Клепка) [1]. Водночас такий підхід 
судових органів до тлумачення бездіяльності призводить до того, що поза 
межами судового контролю залишається невиконання слідчими, 
прокурорами обов’язків, строк виконання яких чітко не визначений 
КПК України, що у свою чергу позбавляє доступу до правосуддя особи, 
чиї права та законні інтереси порушуються такою бездіяльністю. 

З цього приводу варто звернути увагу на ст. 113 КПК України відповідно 
до якої процесуальні строки – це встановлені законом або відповідно до 
нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких 
учасники кримінального провадження зобов’язані (мають право) приймати 
процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна 
дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути 
виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше 
граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу. 
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Крім того, однією з загальних засад кримінального провадження є засада 
розумності строків. Так, відповідно до ст. 28 КПК України під час 
кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне 
рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними 
вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання 
процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не 
можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих 
процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. 

Тож, системне тлумачення норм КПК України надає підстави 
стверджувати, що будь-яка процесуальна дія має бути вчинена у певний 
строк, який або визначається у годинах, днях, місяцях, вказівкою на певну 
подію (відповідно до ч. 1 ст. 115 КПК України), або не має чітких часових 
визначень, водночас відповідає критеріям розумності строків. Крім того, 
одним з критеріїв ефективності досудового розслідування відповідно до 
міжнародних стандартів та практики Європейського суду з прав людини 
(далі – ЄСПЛ) є вимога розумної швидкості досудового розслідування, що 
передбачає здійснення процесуальних дій на цьому етапі судочинства без 
зайвих затримок, їх своєчасність, відсутність необґрунтованого зупинення 
кримінального провадження [2, с. 14]. 

З огляду на викладене вбачається, що під час тлумачення поняття 
бездіяльності як складового елементу предмету оскарження має 
використовуватися сутнісний підхід а не суто формальний. Як справедливо 
зазначається у науковій літературі. Пріоритетну роль у цьому плані має 
відігравати верховенство права як засада кримінального провадження, 
нормативний зміст якої закріплено у ст. 8 КПК України. Згідно з нею 
кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу 
верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи 
визнаються найвищими соціальними цінностями та визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у 
кримінальному провадженні застосовуються з урахуванням практики ЄСПЛ. 
Верховенство права надає можливість змінити сталі підходи у 
правозастосуванні з позиції слідування винятково букві закону на позицію 
його застосування з урахуванням його «духу» [3, с. 78] Саме пріоритетність 
проголошених прав людини, їх гарантованість повинні стати вирішальним 
чинником при здійсненні правозастосовного тлумачення норм права [4, c. 281]. 

Таким чином, вважаємо, що вирішуючи питання щодо визначення 
бездіяльності як предмету оскарження слідчим суддям необхідно 
застосовувати раціональне тлумачення правових норм відповідно до 
якого нормативний припис тлумачиться крізь призму сучасних уявлень 
про загальнолюдські цінності, нових підходів до осмислення кореляції 
«право-закон», не допускаючи введення до змісту норми права нових 
обставин. З’ясовуючи обсяг норми права в процесі тлумачення, 
правозастосовник доходить висновку, що справжній зміст норми права 
ширше за її буквально-текстуальну формулу, у зв’язку з чим норму права 
слід тлумачити поширювально [4, c. 282]. 
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На підставі вище викладеного вважаємо можливим зробити такі 
висновки.  

1. Під час досудового розслідування може бути оскаржена будь-яка 
бездіяльність слідчого прокурора, яку необхідно розуміти як 
невиконання або неналежне виконання своїх процесуальних обов’язків. 

2. Якщо строк на виконання певного обов’язку не визначений годинами, 
днями, місяцями, вказівкою на певну подію мають застосовуватися критерії 
розумних строків з метою визначення невиконання певного обов’язку як 
бездіяльності у контексті ч. 1 ст. 303 КПК України. 
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Стрімкий розвиток сучасних технологій з використанням досягнень 

науки спонукає товарознавство постійно розвиватись, відстежувати зміни 
і впроваджувати нові підходи для визначення вартості об’єктів 
дослідження. 

Одним із актуальних питань товарознавчої експертизи на 
сьогоднішній день є визначення ринкової вартості ноутбуків, які в 
сучасному світі є невід’ємною частиною життя людини. Їх асортимент 
постійно розширюється, технології виробництва вдосконалюються, 
впроваджуються нові досягнення науки та техніки. 

«Ноутбук» означає комп’ютер, спеціально розроблений для 
портативності, який може працювати протягом тривалих періодів часу 
або з прямим підключенням до джерела змінного струму, або без нього. 
Ноутбуки оснащені вбудованим монітором з діагоналлю екрану 
щонайменше 22,86 см (9 дюймів) і здатні працювати з живленням від 
вбудованого акумулятора або від іншого портативного джерела 
живлення [1]. 

На сьогоднішній час ноутбуками користується велика кількість людей 
та кожен користувач використовує портативний персональний комп’ютер 
для власних потреб: хтось – для роботи, хтось – для ігор, а хтось – для 
проводження часу в Інтернеті й соціальних мережах. Розрізняють такі 
класи ноутбуків: 

Дескноут – заміна стаціонарному персональному комп’ютеру, 
характеризуються діагоналлю від 15 дюймів і потужними складниками. 
На відміну від інших ноутбуків, мають велику вагу. Захищений ноутбук – 
використовується для роботи в несприятливих умовах. Вони мають 
підвищену стійкість до вібрації, ударів, запиленості й вологості, 
агресивних хімічних середовищ, високих і низьких температур. 

Ігровий ноутбук – характеризується потужними складниками для 
роботи з графікою та комп’ютерних ігор. У більшості випадків мають 
покращену систему охолодження складників. 

Іміджевий ноутбук – має діагональ екрану від 11 до 13,3 дюймів. Для 
виготовлення корпусів іміджевих ноутбуків часто застосовуються сталь, 
алюміній, карбон та інші незвичайні матеріали, також можуть 
прикрашатися коштовними матеріалами. 
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Бізнес-ноутбук – характеризується консервативним дизайном і 
використанням преміальних матеріалів, можуть бути встановлені 
потужні відеокарти, є можливість для виведення інформації на зовнішні 
дисплеї. 

Ноутбуки середнього класу – не володіють значною продуктивністю, 
відеоадаптер – вбудований, дискретний або молодших серій. Корпус 
таких портативних комп’ютерів, як правило, виконаний з пластика. 

Мультимедійний ноутбук – ноутбук зі складниками середнього 
сегменту, що використовуються для перегляду фільмів, кліпів, а також 
для ігор. Може бути обладнаний ТВ тюнером і пультом. Випускаються з 
діагоналями від 17 дюймів. 

Нетбук – використовується для Інтернет серфінгу, перегляду пошти й 
роботи з офісними програмами. Основними характеристиками є 
діагональ до 11 дюймів і тривалий час автономної роботи. 

Ноутбук-трансформер – це гібрид ноутбука та планшета, 
характеризується сенсорним екраном і з’ємною повноцінною 
клавіатурою.  

Ультрабук – характеризується діагоналлю до 11 дюймів, автономною 
роботою 4–7 годин і низькою вагою – до одного кілограма [2]. 

Зазвичай ноутбук складається з дисплею, процесору, оперативної 
пам’яті, відеокарти, накопичувача.  

Дисплей (діагональ ноутбука) – розмір може варіюватися від 9 до 
21 дюймів. Може мати покриття глянцеве або матове. 

Процесор – мозок ноутбука. Для оцінювання достатньо знати марку й 
модель виробника. Основними виробниками мобільних процесорів є 
«AMD» та «Intel». 

Оперативна пам’ять. Відповідає за швидкість реакції ноутбука. 
Натепер може бути встановлено від 2 до 64 Gb. 

Графічний адаптер (відеоадаптер). Існує два види мобільних 
відеокарт: інтегровані та дискретні. Інтегрована – вбудована в процесор, 
дискретна є окремим складником ноутбука, та набагато потужніша, ніж 
попередня. Є два основні виробники дискретних відеокарт – «AMD 
(Radeon)» і «Nvidia». 

Накопичувач ділиться на два види: SSD і HDD. Можуть 
установлюватися на ноутбуки як кожен окремо, так і в комплексі. 

Об’єми пам’яті варіюються від 40 гігабайтів до 2 терабайт. 
На формування ринкової вартості ноутбука впливають: марка, модель, 

технічні характеристики, якість, матеріал, колір, вага, розмір, зовнішній 
вигляд та формфактор. 

Підсумовуючи зазначене вище, експерту потрібно звертати увагу на 
специфікацію ноутбуків тому що, кожен вид ноутбука має різні технічні 
параметри (характеристики) які в подальшому впливають на їх ринкову 
вартість та в наступному мають істотне значення при вирішенні 
проблемних питань, які виникають при проведенні судової товарознавчої 
експертизи. 
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The issue of unambiguous interpretation of terminology in the field of fire safety by 

experts and specialists during fire-technical research. Examples of different 
interpretations of individual terms are given. It is concluded that it is necessary to 
harmonize the terminological definitions and concepts used during fire-technical 
examinations and research by developing appropriate national standards. 
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Освещена проблематика однозначности толкования экспертами и 

специалистами терминологии в сфере пожарной безопасности при проведении 
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На теперішній час в Україні питаннями розслідування (дослідження) 

пожеж, проведення пожежно-технічних експертиз і досліджень 
займаються слідчі Національної поліції, експерти-пожежотехніки 
науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС, судові 
експерти науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту, 
спеціалісти підрозділів Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій. 

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень [1] визначає основні завдання пожежно-технічної 
експертизи та те, що перед нею можуть ставитися й інші завдання, 
пов’язані з провадженням у справі про пожежу, для розв’язання яких 
необхідні спеціальні знання в галузі пожежної справи. Пожежно-технічна 
експертиза є одним із видів інженерно-технічної експертизи, поряд з 
якою експертними установами можуть проводитися технічні дослідження 
із залученням відповідних фахівців у певних галузях знань. 

Висновки, зроблені за результатами проведених досліджень, повинні 
базуватися на положеннях, що дають можливість перевірити їх 
обґрунтованість і достовірність на основі загальноприйнятих наукових і 
практичних даних. Специфікою таких досліджень є необхідність 
використання спеціальної пожежно-технічної термінології, що у різних 
джерелах трактується по-різному. Використовуваний в тексті висновку 
термін може мати авторське формулювання, або взятий із нормативного 
акта, або запозичений в іншого учасника процесу. Однозначність 
тлумачення та розуміння викладеного матеріалу експертом чи 
спеціалістом під час проведення пожежно-технічних досліджень є 
запорукою встановлення істини в обставинах і причинах виникнення 
пожеж. 

Оскільки працівники юридичної системи (судді, слідчі, адвокати), які 
формулюють питання для експертизи чи дослідження, звикли оперувати 
термінами та поняттями зі своєї професійної сфери, доречно, у випадках 
коли це можливо, надавати їм допомогу у формулювання питань, щоб 
вони мали суто технічний, а не юридичний характер [2]. Нерідко об’єкт 
дослідження у значенні фахового терміну декількома фахівцями 
розуміється по-різному. 
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Терміни та їх трактування мають велике значення. Некоректне 
трактування терміна може призвести до невірної постановки задачі, її 
рішення, отримання результату. Термінологія у сфері пожежної безпеки 
постійно розвивається й удосконалюється. Над цією проблемою 
працювали А. В. Антонов, Д. Г. Білкун, О. І. Волошаненко, В. М. Тюпа, 
В. П. Орел, І. О. Харченко [3]. Але й і сьогодні ключовим моментом у 
процесі проведення пожежно-технічних досліджень є порозуміння між 
учасниками, залучення на усіх етапах. 

Метою даної роботи є висвітлення проблеми однозначного 
тлумачення термінів і визначень понять, що вживаються фахівцями, які 
займаються питаннями дослідження пожеж і встановлення причин їх 
виникнення, під час проведення пожежно-технічних досліджень. 

Розглянемо для прикладу термін «fire», що асоціюється з поняттям 
«вогонь» і «пожежа» [4]. Якщо в українській мові «вогонь» означає 
матеріальний об’єкт мінливий у часі, а «пожежа» – процес, то в 
міжнародних стандартах такої чіткості немає. В ISO 13943 [5] під 
терміном «fire» позначено три поняття: «процес горіння, що 
характеризується виділенням тепла та вогню, та зазвичай 
супроводжується димом, полум’ям, жеврінням або їх комбінацією», 
«самопідтримуване горіння, свідомо влаштоване для отримання 
корисного ефекту, поширення якого контролюється у часі та просторі» та 
«самопідтримуване горіння, що поширюється неконтрольовано у часі та 
просторі». Проте в ISO 8421 [6] друге значення цього терміну викладено 
у наступній редакції «процес горіння, що характеризується виділенням 
тепла, що супроводжується димом та (або) полум’ям», а в європейському 
стандарті EN 54-14 [7], що стосується систем пожежної сигналізації, 
термін «fire» розглядається, як «піроліз або горіння, у разі якого 
необхідне з’ясування й уживання відповідних заходів щодо запобігання 
небезпеці для людей і матеріальних цінностей». 

А, наприклад, в [3] йдеться про трактування терміна «самозагоряння», що 
широко використовується під час вивчення проблем пожежної безпеки 
об’єктів зберігання та переробляння рослинної сировини, та відповідно до [8] 
розумілося, як «самозаймання» та трактувалося, як початок горіння без дії 
джерела запалювання; в [9] також розумілося, як «самозаймання» (в перекладі 
російською, як: «возгорание в результате самоинициируемых экзотермических 
процессов)»; в [5] – як спонтанне загоряння (spontaneous ignition) внаслідок 
самонагрівання, а термін «самонагрівання» – як підвищення температури в 
матеріалі внаслідок екзотермічної реакції всередині матеріалу. В усіх трьох 
документах [5, 8, 9] трактування терміну «самозагоряння» є некоректним і у 
сфері пожежної безпеки полягає в розриві причинно-наслідкового зв’язку 
процесів, що притаманні цьому явищу. 

Така ситуація має місце не тільки в нормативних документах, а й у 
науковій літературі, зокрема в [10] зазначається, що причиною пожежі 
рослинної сировини є «самозагоряння», хоча причиною, зазвичай, є 
порушення умов зберігання чи недотримання технології переробки 
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рослинної сировини, що дозволяють виникнути та розвитися 
мікробіологічним процесам, які в свою чергу створюють умови 
виникнення необхідних концентрацій горючої речовини, окислювача та 
джерела запалювання, тобто умов для реалізації «класичного трикутника 
горіння». У будь-якому випадку автори [3] доходять до висновку, що 
самовільне загоряння твердих, рідких і газоподібних речовин (тобто 
термін «самозагоряння») слід трактувати в причинно-наслідковому 
зв’язку стану речовини, за якого стали можливими умови для реалізації 
«класичного трикутника горіння». 

В результаті, обґрунтовуючи термінологію у сфері пожежної безпеки, 
у версії державного стандарту [8] 2006 року термін «самозагоряння» 
остаточно трактується як «загорянням внаслідок самонагрівання» [11]. 

Одним із ключових понять у справах про пожежі є «причина пожежі», 
що має бути встановлена для вирішення питання про наявність чи 
відсутність підстав кримінальної відповідальності та кваліфікації злочину. 
Цей термін сприймається настільки очевидним, що на практиці під ним 
мають на увазі зовсім різні поняття, що використовуються як спеціалістами й 
експертами, так і слідчими. Не завжди вірно розрізняють технічну та правову 
сторони причини пожежі. У загальному професійному розумінні фахівців у 
сфері пожежної безпеки – це сукупність умов первинного виникнення 
горіння в установленому осередку пожежі як результат взаємодії певного 
джерела запалювання та відомого пожежонебезпечного середовища; у 
кримінально-правовому розумінні – це заборонене кримінальним 
законодавством винне протиправне суспільно небезпечне діяння, що 
спричинило виникнення пожежі з наступними суспільно небезпечними 
наслідками. Але змішувати ці поняття неприпустимо. 

У методичних рекомендаціях щодо змісту висновку пожежно-
технічної експертизи [12] С. І. Зернов зазначає, що для однозначності 
сприйняття матеріалу експертного висновку на подальших стадіях 
розслідування доцільно в дослідницькій частині навести пояснення, що 
експерт розуміє під поняттями «осередок пожежі» та «причина 
виникнення пожежі» з урахуванням своєї компетенції. 

Тож, поза сумнівом, актуальним завданням є приведення у 
відповідність вживаних під час проведення пожежно-технічних експертиз 
і досліджень термінологічних визначень і понять шляхом розроблення 
відповідних національних стандартів. 

Так, у роботі [13] викладено принципові підходи до перегляду 
термінологічних стандартів у сфері пожежної безпеки; наведено декілька 
чинників, що зумовлюють проблему відсутності повноцінної власної 
термінологічної бази в силових структурах; обґрунтовано на уявленні про 
фізико-хімічні процеси горіння і супутні перетворення та властивості 
речовин трактування термінів «горіння», «вогонь», «полум’я», 
«полуменеве горіння», «жевріння», «тління», «загоряння», «займання», 
«спалахування», «самозаймання», «самонагрівання», «шкода від 
пожежі», ряд споріднених термінів для «вогнища». 
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У роботі [4] проаналізовано проблеми, що постають на шляху реалізації 
завдання по однозначному тлумаченню термінів у сфері пожежної безпеки; 
зазначено, що результати аналізу міжнародних термінологічних 
стандартів [5, 6] свідчать про суттєві розбіжності між національною та 
міжнародною нормативними базами вже на рівні систем понять; 
запропоновано під час заходів по термінологічному забезпеченню пожежної 
безпеки в державі у міру запровадження нових організаційних і технічних 
засобів, запозичуваних із практики інших країн, розробляти та вносити 
відповідні зміни до чинних термінологічних стандартів. 

Зокрема, 2020 р. Міжнародною організацією по стандартизації було 
прийнято другу частину міжнародного стандарту ISO/TS 17755 [14], що хоча й 
визначає термінологію щодо збирання статистичних даних про пожежі, але 
має необхідні до вживання під час пожежно-технічних експертиз і досліджень 
такі терміни як: «джерело займання», «звіт про пожежу», «звіт про 
розслідування пожеж», «зворотня тяга», «матеріал-ініціатор горіння», «місце 
пожежі», «місце виникнення пожежі», «прискорювач» (паливо чи окислювач), 
«причина пожежі», «розповсюдження пожежі», «спалах», «територія 
виникнення пожежі», «умова пожежі», класифікацію основних причин 
виникнення пожеж тощо. 

Виходячи з викладеного, доцільним є розроблення окремого 
термінологічного національного стандарту, що встановлював би та 
систематизував понятійно-категорійний апарат і визначення понять у 
питаннях дослідження пожеж, встановлення причин їх виникнення та 
дотримання вимог пожежної безпеки. 
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При проведенні дослідження ознак іноземних 

фірмових (комерційних) найменувань, часто посилаються на судову 
практику, зокрема на Постанову Вищого господарського Суду України 
від 01.12.2015 у справі № 39/124, як у питанні визначення комерційного 
(фірмового) найменування [1], так і у питанні відомості комерційного 
(фірмового) найменування, які визнаються питаннями права, а не факту, 
а тому мають вирішуватись судом, а не судовим експертом [2]. 

Так, об’єкт – комерційне (фірмове) найменування, яке підлягає 
дослідженню, визначається в ухвалі судді у справі. 

Щодо питання відомості комерційного (фірмового) найменування, 
слід зазначити таке. 

За основу судом було взято практику вирішення питання щодо 
визнання торговельної марки добре відомою на підставі аналізу всіх 
доказів, у тому числі ознак досліджуваних об’єктів. 

Однак серед судових рішень про визнання торговельних марок добре 
відомими, є декілька прикладів, коли суд призначав судову експертизу та 
обґрунтовував рішення висновками експерта (Рішення Апеляційного суду 
м. Києва від 05.06.2014 у справі № 22-ц/796/7795/2014 та Рішення 
Господарського суду м. Києва від 25.06.2014 у справі № 910/5857/14) [3]. 

Отже, у кожному окремому випадку слід звертати увагу саме на 
ознаки досліджуваних об’єктів. 

Також слід підкреслити, що експерт не встановлює факт відомості 
комерційного найменування в Україні. Експерт проводить дослідження усіх 
матеріалів справи та усіх ознак об’єктів, зазначених в ухвалі судді у справі. 

Юридичні факти встановлює суд, оцінивши усі надані докази та 
результати проведених досліджень. 

Також у Постанові Вищого господарського Суду України від 
01.12.2015 у справі № 39/124 пропонується врахувати, що «чинне 
законодавство не пов’язує надання правової охорони фірмовому [1] 
найменуванню іноземного підприємства з обов’язковим здійсненням ним 
підприємницької діяльності в Україні» [2]. 

Однак, якщо для здійснення діяльності іноземного підприємства 
(наприклад, банку) на території України, потрібна ліцензія, для 
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отримання ліцензії потрібен попередній письмовий дозвіл (наприклад, 
Національного банку України) та внесення до реєстру підприємств 
(наприклад, банків), що мають ліцензію, то початок здійснення діяльності 
іноземним підприємством на території України з використанням 
фірмового найменування, має визначальне значення. 

Отже, при проведенні досліджень, що стосуються чинності прав на 
комерційне найменування, необхідно враховувати обидва критерії: 

– іноземному комерційному найменуванню надається правова охорона з 
моменту його першого використання відповідно до ч. 2 ст. 489 Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК України), 

або 
– комерційним найменуванням, що відомі в Україні і належать іншим 

особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо 
таких же або споріднених з ними товарів і послуг; відповідно до абз. 5 п. 3 ст. 6 
Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». 

Зупинимось на поняттях «використання» і «відомості» комерційних 
найменувань. 

Діяльність юридичних осіб та правова охорона фірмових 
(комерційних) найменувань не обмежується територією країни, у якій 
вони створені, що прямо випливає зі ст. 8 Паризької конвенції [5], а саме: 

«Фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без 
обов’язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є 
воно частиною товарного знака» [5]. 

При вирішенні експертних завдань щодо фірмових (комерційних) 
найменувань, які є найменуваннями іноземних підприємств, звернення до 
додаткових джерел щодо тлумачення положень Паризької конвенції, є 
доцільним та навіть необхідним для правильного визначення ознак 
досліджуваного об’єкта. 

Відповідно до джерела [6]: 
«Статья 8а (Фирменные наименования) Парижской конвенции 
Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без 

обязательной подачи заявки или регистрации и не зависимо от того, 
является ли оно частью товарного знака»; 

«в) Настоящая статья устанавливает, что фирменное наименование должно 
охраняться, но не уточняет как предоставляется эта охрана. Государства – 
члены Союза вправе регламентировать предоставление такой охраны либо 
специальным законодательством, либо в законодательстве о пресечении 
недобросовестной конкуренции, либо другими возможными средствами. 
Охрана, как правило, предоставляется в случае недобросовестных действий 
третьих лиц, заключающихся, например, в использовании того же фирменного 
наименования или схожего фирменного наименования, способного вызвать 
смешение их или использование знака, сходного с фирменным 
наименованием, если это может ввести в заблуждение общественность. Страна 
вправе установить особые меры на случай использования одинаковых 
собственных имен в качестве фирменных наименований. 
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Охрана предоставляемая иностранному фирменному наименованию, 
согласно принципу «национального режима», фигурирующего в статье 2 
конвенции, должна быть такой же, как и охрана, предоставляемая 
национальным фирменным наименованиям… 

Если в одной из стран – членов Союза риск введения в заблуждение 
общественности – одно из условий охраны фирменного наименования по 
отношению к другим фирменным наименованиям или сходным знакам, 
такая страна может требовать, чтобы иностранное фирменное 
наименование для получения охраны использовалось бы в данной стране 
или стало бы в ней известно в определенной мере с тем, чтобы 
избежать упомянутого риска.» 

Статья 2, пункт 1а (Принцип национального режима) 
«(1) В отношении охраны промышленной собственности граждане каждой 

страны Союза пользуются во всех других странах теми же преимуществами, 
которые представляються в настоящее время или будут предоставлены 
впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не 
ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей 
Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охранятся так же, как и права 
граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными 
средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом 
соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным 
гражданам.»; 

«конвенция может применяться как к физическим, так и к 
юридическим лицам»; 

«г) Согласно тексту рассматриваемого положения, граждане любой 
страны – члена Союза должны пользоваться во всех других странах 
Союза теми преимуществами, которые соответствующие законы 
предоставляют своим гражданам. Что означает «законы» в этой фразе? 
Добавление слов, «не ущемляя при этом прав, специально 
предусмотренных настоящей Конвенцией», ясно показывает, что под 
«законами» нельзя понимать применение самой конвенции, хотя такое 
такое прямое ее применение возможно. Выражение «законы» здесь 
следует толковать как «национальные законы», не включая сюда 
международные договоры, если, конечно, такие договоры или отдельные 
их положення не инкорпорированы в национальный закон» [6]. 

Отже, ст. 8 Паризької конвенції [5] передбачає правову охорону 
фірмових (комерційних) найменувань без реєстрації; тобто невірним буде 
вимагати їх реєстрацію та відмовляти їм в охороні через відсутність 
реєстрації фірмових (комерційних) найменувань. 

Статтею 2 Паризької конвенції [5] передбачено, що країни які 
домовляються, надають іноземцям (у тому числі, й юридичним особам) 
таку ж охорону (привілеї), як і резидентам, згідно із відповідними 
законами. Під виразом «закони» розуміються «національні закони», 
тобто, правова охорона фірмових (комерційних) найменувань 
здійснюється за національним законодавством. 
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Національним правом (національним законодавством) установлено, 
що комерційному найменуванню надається правова охорона з моменту 
його першого використання відповідно до ч. 2 ст. 489 ЦК України [7], або 
комерційним (фірмовим – у попередній редакції Закону) найменуванням, 
що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них 
до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з 
ними товарів і послуг; відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг» [8]. 

Ці норми узгоджуються із положеннями ст. 8 Паризької конвенції [5], 
наведеної вище: якщо в країні є ризик введення в оману щодо інших 
фірмових найменувань або схожих знаків, то «такая страна может 
требовать, чтобы иностранное фирменное наименование для получения 
охраны использовалось бы в данной стране или стало бы в ней известно 
в определенной мере с тем, чтобы избежать упомянутого риска.» [6]. 

Отже, ключовими в даному контексті є «використання» або 
«відомість». Якщо не було використання, то і прав на фірмове (комерційне) 
найменування станом на визначену дату на визначеній території, не 
виникло. Або ж фірмове (комерційне) найменування належить іншим 
особам та станом на визначену дату не було відомим у країні. 

Дана позиція підтверджується також і у джерелі [9], а саме: «Набуття 
прав інтелектуальної власності на комерційне найменування не ставиться 
у залежність від факту реєстрації, що, як зазначалося, випливає з 
приписів ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності, за 
якою фірмові (комерційні) найменування охороняються в усіх країнах – 
членах Паризького Союзу без реєстрації і незалежно від того, чи є вони 
частиною торговельної марки» [9]. 

Отже, і Паризькою конвенцією, і національним законодавством 
встановлено, що правова охорона іноземним фірмовим (комерційним) 
найменуванням надається без реєстрації з моменту їх першого 
використання на території країни (в даному випадку, України), або ж 
якщо вони є відомими в країні (в даному випадку, в Україні) і належать 
іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи 
заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг, а не на 
основі прав, що виникли на території іншої держави. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 3D 

СКАНИРОВАНИЯ В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
Доповідь присвячено дослідженню перспектив використання технологій 3D 

сканування під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. 
З’ясовано сутність технології 3D сканування, описано основні технічні засоби, з 
використанням яких така технологія може бути застосована. Наведено 
криміналістино-значущі об’єкти, які можуть бути зафіксовані за допомогою 3D 
сканування. Визначено переваги 3D сканування перед іншими формами фіксації 
інформації у кримінальному провадженні, запропоновано основні напрямки 
застосування таких технологій під час досудового розслідування кримінальних 
правопорушень. 

Ключові слова: тривимірний, 3D сканування, досудове розслідування. 
 
The report is devoted to the study of the prospects of using 3D scanning 

technologies during the pre-trial investigation of criminal offenses. The essence of 3D 
scanning technology is clarified, the main technical means by which such technology 
can be applied are described. Forensic objects that can be captured using 3D scanning 



236 

are listed. The advantages of 3D scanning over other forms of recording information in 
criminal proceedings are determined, the main directions of application of such 
technologies during pre-trial investigation of criminal offenses are offered. 

Key words: three-dimensional, 3D scanning, pre-trial investigation. 
 
Доклад посвящен исследованию перспектив использования технологий 3D 

сканирования во время досудебного расследования уголовных правонарушений. 
Выяснено сущность технологии 3D сканирования, описаны основные 
технические средства, с использованием которых такая технология может быть 
применена. Приведены криминалистически-значимые объекты, которые могут 
быть зафиксированы с помощью 3D сканирования. Определены преимущества 
3D сканирования перед другими формами фиксации информации в уголовном 
производстве, предложены основные направления применения таких технологий 
в ходе досудебного расследования уголовных правонарушений. 

Ключевые слова: трехмерный, 3D сканирование, досудебное расследование. 
 
Сьогодні термін «3D» є невід’ємною складовою вокабуляру сучасної 

людини. Він походить від англійської фрази «three-dimensional», яка 
перекладається як «трьох вимірний» та позначає підхід, за якого будь-яку 
точку в просторі можна описати за допомогою трьох координат, які 
визначають віддаленість точки від точки відліку координат за кожною з 
трьох осей. Тривимірним вважається об’ємне зображення навколишнього 
світу, яке людина здатна сприймати за допомогою свого бінокулярного 
зору. Саме тому людина протягом всього періоду свого розвитку 
намагалася відтворити навколишні об’єкти саме в об’ємі. 

Втім, історично людині було складно точно відтворювати об’ємні та 
просторові ознаки предметів, які потрібно було зафіксувати. 
Замальовування, а пізніше і фото- та відеозйомка предметів дозволяли 
отримувати лише «пласкі» зображення, які можуть передати ознаки 
фіксованого предмета лише в рамках двох осей координат. Об’єм же 
демонструвався лише за допомогою перспективи, яка дозволяла 
людському мозку робити припущення про просторові ознаки предметів, 
але не фіксувати їх точно. 

Сьогодні дану проблему дозволяють вирішити технології 3D 
сканування, в результаті застосування яких можна отримати точну 
об’ємну тривимірну модель сканованого предмета. 3D сканування можна 
визначити як процес фіксації хмари точок геометричних побудов зі всіх 
поверхонь сканованого об’єкта з метою побудови цифрової 3D моделі, 
яка відображає як лінійні, так і просторові характеристики об’єкта, 
взаємне розміщення елементів його зовнішньої будови. 

Сучасні методи 3D сканування прийнято поділяти на контактні та 
безконтактні. За контактного методу, зчитуюча голівка спеціального 
сканера має доторкнутися до кожної точки на поверхні сканованого 
об’єкта, а 3D модель формується на основі аналізу змін положення 
зчитуючої голівки в просторі. В такому випадку досить обмеженими є 
точність сканування та габарити об’єкта який сканується. 
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Більш перспективним є безконтактне 3D сканування, яке в свою чергу 
буває активним та пасивним. Активні 3D сканери направляють на об’єкт 
пучок спрямованих хвиль і фіксують їх відбиття для з’ясування 
просторових ознак об’єкта. З цією метою використовуються радіохвилі, 
світло, звукові коливання, рентгенівське випромінення тощо. Пасивні ж 
сканери фіксують відбиття від об’єкта випромінення, яке вже наявне у 
навколишньому середовищі (найчастіше – світла). 

Одним із принципів, покладених в основу безконтактного 3D 
сканування є фотограмметрія (від грецьк. photos – світло, gramma – запис, 
metrio – вимірювання) – вимірювання просторових характеристик об’єкта 
за його фотозображеннями. Поліфотограмметричний метод судової 
фотозйомки дозволяє виготовляти точні 3D моделі сканованих об’єктів 
навіть без використання коштовних спеціалізованих 3D сканерів – за 
допомогою серійних цифрових фотокамер та спеціалізованого 
програмного забезпечення. 

Сьогодні об’єктами 3D сканування під час досудового розслідування 
кримінальних правопорушень можуть виступати практично будь-які 
криміналістично-значущі об’єкти, які традиційно фіксуються 
фотографічним методом. Зокрема мова йде про об’ємні сліди на місці 
події (сліди ніг людини, протекторів шин транспортних засобів, 
пошкодження від влучання куль в навколишній обстановці тощо); будь-
які об’єкти, які вилучаються з місця події (знаряддя та засоби, що 
використовувалися правопорушником, зброя, комп’ютерна техніка), 
трупи, відділені частини тіл; живі люди тощо. За допомогою 
аерофотограмметрії з використанням безпілотних літальних апаратів 
можлива побудова 3D моделей значних за розміром місць події. За умови 
використання сучасних цифрових мікроскопів з високим коефіцієнтом 
збільшення та низьким рівнем сферичної аберації, можливе отримання 
3D моделей найменших об’єктів, як-то трас на стріляній кулі тощо. 

Особливого значення 3D сканування набуває за потреби фіксації 
об’ємних слідів та інших об’єктів, які не можуть бути відділені від 
навколишньої обстановки та вилучені в натурі. Наприклад, достатньо 
складною є фіксація слідів взуття, залишених у піску чи інших сипучих 
матеріалах. Традиційними методами фіксації подібних слідів є 
фотографування й вимірювання. В останню чергу варто намагатися 
виготовити гіпсовий зліпок з такого сліду через значну небезпеку його 
руйнування в процесі.  

З використанням серійної цифрової фотокамери та trial версії додатку 
Agisoft Metashape 1.6.2, поліфотограмметричним методом нами було 
виготовлено 3D модель подібного сліду взуття. Отримана модель є 
об’ємною, пропорційною оригінальному сліду, текстурованою 
зображенням високої роздільної здатності. Результати вимірювання 3D 
моделі за допомогою спеціального комп’ютерного додатка відповідають 
результатам ручного вимірювання оригінального сліду. Зворотний бік 
отриманої моделі являє собою «цифровий зліпок» оригінального сліду, 
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тобто пряме відображення підошви взуття, яке залишило слід, та може 
використовуватися для проведення порівняльних досліджень.  

Серед безсумнівних переваг 3D сканування перед традиційними 
методами криміналістичної фіксації можна виділити наступні: 

– неінвазійність, тобто відсутність ризику руйнування сканованого 
об’єкта в процесі його фіксації; 

– об’ємність отриманої моделі, тобто можливість фіксації всіх 
видимих поверхонь об’єкта зі збереженням реальних пропорцій та 
взаєморозміщення елементів; 

– висока точність сканування, яка дозволяє за 3D моделлю 
вимірювати просторові характеристики об’єкта, використовувати 
отримані моделі для проведення порівняльних досліджень; 

– якісно новий рівень наочності матеріалів, виготовлених за 
допомогою 3D сканування тощо. 

Основними перспективними напрямками застосування 3D сканування 
під час досудового розслідування кримінальних правопорушень є: 

– фіксація ознак криміналістично-значущих об’єктів; 
– проведення діагностичних та порівняльних досліджень 

криміналістично-значущих об’єктів за їх 3D моделями; 
– організація інформаційно-довідкових колекцій тривимірних 

моделей об’єктів тощо. 
Таким чином, 3D сканування є однією із найбільш перспективних 

технологій, які вже в найближчому майбутньому можуть активно 
використовуватися під час досудового розслідування кримінальних 
правопорушень. 
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Навіть самий популярний товар з часом починає втрачати 

привабливість для покупця. На це впливає як і індивідуальна 
зацікавленість, так і технологічні аспекти, що спонукають виробників 
шукати нові маркетингові ходи. Адже від попиту залежить і пропозиція, 
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що неминуче впливає на об’єм продажу, а з часом окрема лінійка товару 
взагалі може зникнути з полиць магазинів назавжди, або перейти в ряд 
раритетних товарів (антикваріат), ціна на які вже починає залежати від 
віку товару, унікальності, або навіть історичної цінності, для того щоб в 
майбутньому поповнити чиюсь колекцію такого виду майна. 

Є декілька причин, які, на думку доповідача, призводять до старіння 
товарів: 

1. Технологічне старіння (для прикладу – VHS – техніка, пейджери, 
які були дуже розповсюджені та популярні у 90-х роках, та з часом 
втратили свого покупця через стрімкий розвиток технологій та 
обмеженість своїх функцій, які стали не актуальними та не сучасними, 
через появу на ринку виробів по типу мультимедіа, які володіють 
одночасно як функціями зв’язку, так і функціями запису, підтримки 
звуку, відео тощо.). 

2. Старіння по причині втрати модних тенденцій (для прикладу – 
різноманітні фасони плаття, блузи, взуття тощо). 

3. Старіння у зв’язку із втратою конкурентоспроможності. Від цього 
не застрахований жодний із товарів, навіть із самих популярних. 

Розглянемо більш детально ці причині, які зазначені вище. 
Отже, що стосується першої причини, що призводить до старіння 

товару, а саме технологічної, то науково-технічний прогрес в наш час 
розвивається дуже стрімко. З’являється новий товар, який, зберігаючи 
функції старого, володіє додатковими функціями. Сучасні мобільні 
пристрої мають функції запису та відтворення звуку, відео тощо, флеш-
носії, які мають великий об’єм пам’яті, замінили собою диски та дискети, 
які могли вмістити на багато менше інформації, та по габаритам були 
більші. Це, в свою чергу, призвело до того, що на цей час налагоджено 
випуск комп’ютерів, у заводській зборці яких не передбачено дисковода 
та способу читання дискет. 

Якщо за приклад брати сучасні смартфони, то їх цикл життя триває 
(умовно) всього три роки, наприкінці яких багато прикладних програм на 
ньому будуть недоступними для використання, через програмне 
забезпечення, яке постійно оновлюється. Як результат – система 
мобільного апарату більш давньої моделі не підтримує (або навіть «не 
осилює») нові програмні стандарти, кодування тощо, в результаті чого 
починає «виснути», і нормальна робота виробу вже не може бути 
забезпечена. Як наслідок – це призводить до того, що користувач 
вимушений стати власником найновішої моделі. Це неминуче впливає на 
ціну виробу більш давньої дати випуску – менш ніж за три роки вона 
падає наполовину від попередньої, а то і навіть більше. Як це сталося, 
наприклад, зі смартфоном з лінійки бренду Redmi торговельної марки 
Xiaomi серії Note 3 Pro (рис. 1). 

Ще один фактор, який впливає на формування ціни на товар, який 
перебував у використанні – це сумніви у його надійності, оскільки 
гарантійні зобов’язання щодо нього не розповсюджуються. І 
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потенціальний покупець постає перед вибором – купити новий товар, на 
який надаються гарантійні зобов’язання виробником протягом 
гарантійного строку, який зазначається в паспорті на продукцію чи в 
іншому документі, який додається до продукції, або за більш дешеву, 
привабливу ціну взяти той, який був у використанні. Ціна на такі вироби 
буде приблизно вдвічі меншою. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка падіння ціни 
 
Але якщо старий товар володіє хоча б другорядними властивостями, 

якими не володіє новий, то такий товар повністю не зникає, просто коло 
його використання стає обмеженим (свічки, керосинові лампи тощо). 
Окремим позитивним фактором є ціна на такі вироби, вона, як правило, 
для покупця приваблива своєю доступністю та відносною дешевизною. 

Друга причина, яка призводить до старіння товару, то це – зміна 
модних тенденцій. Це дуже цікава причина, оскільки мода дуже мінлива, 
та можна прослідкувати, як змінювалися напрямки та уподобання в 
минулому, позаминулому столітті, та як змінюється вона зараз, у наш 
час. Який був перехід від корсетів до відкритих купальників, панталонів, 
шерстяних рейтуз до сучасної білизни тощо. Також можна 
прослідкувати, як окремий вид одягу, який втрачав модні тенденції, з 
часом знову ставав цікавим та привабливим для споживача, після того, як 
проходив «трансформацію» у назві, елементах оформлення, з додаванням 
сучасних деталей. Так жіночі жакети стали блейзерами, лосини – 
легінсами тощо. 

Але є і класика, яка поза модою та часом. Це стосується окремих 
фасонів плаття («маленьке чорне плаття»), класичне поєднання кольорів 
в одязі, вироби ручної роботи, які не втрачають цінності та привабливості 
навіть з минуванням часу (платки-«павутинки», шкатулки, елементи 
декору для будинку «під старину» тощо). 

І, нарешті третя причина – це втрата конкурентоспроможності виробу. На 
думку автора, третя причина тісно пов’язана з першою, оскільки охоплює 
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цикл життя товару, від самого початку – моменту появи, та до моменту, коли 
товар зникає з ринку, і може зустрічатися в поодиноких випадках, поки ще в 
ньому існує хоча б мінімальна потреба, або коли коло його споживачів не 
зважає на розвиток новітніх тенденцій. Для прикладу візьмемо кнопочний 
телефон, який у свій час став проривом у сфері телекомунікаційного зв’язку, 
телефони CDMA тощо. Є коло споживачів, які цінують мінімалізм, та не 
мають потреби у придбанні виробів з мультимедійними функціями. Хоча в 
цілому це жодним разом не впливає на розвиток світових тенденцій, і такий 
товар вважається таким, що застаріває, та таким, що втрачає 
конкурентоспроможність. В цю категорію також можна привести приклад, 
коли один і той же вид товару, але від різних брендів та виробників, буде 
відрізнятися як за ціною, так і за якістю. У цьому випадку теж неминучою є 
обставина, коли товар конкурента може стати більш привабливим за 
співвідношенням ціна – якість. 

Не слід не брати до уваги той факт, що величезну роль відіграє 
реклама виробу, в тому числі у її сучасному вигляді – через інтернет. 
Компанії-конкуренти можуть проводити всілякі рекламні акції для 
підтримки “іміджу” продукту, для того, щоб покупець зробив висновок – 
цей товар корисний, і він мені потрібен. 

Адже саме той, хто купує, остаточно вирішує про доцільність і 
корисність виробу, і не має більш кращої реклами, ніж тої, коли 
задоволений покупець рекомендує його друзям, знайомим як товар 
перевірений та надійний. 

Тому в інтересах товаровиробників постійно стежити за тенденціями 
розвитку ринку та вподобаннями користувачів, щоб вчасно виводи з 
продажу товари, які застаріли, не користуються популярністю, та товарів, 
які перестають функціонально приваблювати потенціальних покупців, та 
втрачають свою корисність. 

Підсумовуючи вищевикладене, приходимо до висновку, що, на думку 
доповідача, є декілька взаємопов’язаних між собою причин, які вливають 
на старіння товарів – технологічна, зміна модних тенденцій, та втрата 
конкурентоспроможності. Деякі товари зникають повністю, а деякі 
продовжують існувати, маючи дуже обмежене коло використання, 
внаслідок чого формується адекватна ціна на такі товари, яка буває 
вполовину меншою у порівнянні з цінами на товари більш новітні на 
нові. Ціна привабливіша, але і ризиків більше – відсутність у більшості 
випадків гарантійних зобов’язань, це втрата функціональних 
властивостей через швидкий розвиток технологій тощо. Але в будь-якому 
разі застарілі товари ще довго будуть мати свого споживача, а деякі з 
категорії «застарілий» через деякий час перейдуть в іншу категорію – 
«товар штучний, антикваріат», і не зважаючи на роки товару, на його 
попереднє використання, та в деяких випадках навіть на товарний та 
технічний стан, ціна на нього буде високою, оскільки формувати її 
будуть інші фактори – унікальність, штучність та історична 
привабливість.  
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Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про 
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для 
прийняття рішень. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання 
фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень 
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та 
результати діяльності підприємства [1]. 

Для ефективності фінансово-господарської діяльності підприємствам 
необхідно правильно організувати та вести бухгалтерський облік 
виробничих запасів. Безперервність виробничого циклу, якість продукції 
досягається шляхом наявності на підприємстві виробничих запасів.  
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Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 [3], під 
запасами розуміють – активи, які: 

– утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов 
звичайної господарської діяльності; 

– перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 
продукту виробництва; 

– утримуються для споживання під час виробництва продукції, 
виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. 

Як при автоматизованому, так і при ручному веденні бухгалтерського 
обліку, облік виробничих запасів ведуть на субрахунку 20 «Виробничі 
запаси», який містить 9 субрахунків: 201 «Сировина й матеріали», 202 
«Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби», 203 «Паливо», 
204 «Тара і тарні матеріали», 205 «Будівельні матеріали», 
206 «Матеріали, передані в переробку», 207 «Запасні частини», 
208 «Матеріали сільськогосподарського призначення», 209 «Інші 
матеріали». 

За дебетoм рахунку 20 «Виробничі запаси» відображаються 
надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом – 
витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, 
відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо [4]. 

Облік запасів не вважається складним, однак він є одним з найбільш 
трудомістких розділів обліку, а саме їх надходження, використання і 
вибуття, має оформлятися первинними документами. Типові форми 
таких документів затверджені Наказом № 193 [5]. Хоча підприємство 
може використовувати й самостійно розроблені форми, узявши за основу 
типові. Самостійно розроблений первинний документ має містити всі 
обов’язкові реквізити, передбачені для первинного документа ст. 9 
Закону № 996 [1] і Положенням № 88 [2]. 

Відображення в облікових регістрах здійснюється на підставі 
первинних документів. 

Первинні документи – це документи, створені у письмовій або електронній 
формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи 
розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення [2]. 

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у 
паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові 
реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, 
від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, 
одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за 
здійснення господарської операції та правильність її оформлення; 
особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, 
яка брала участь у здійсненні господарської операції [1]. 

До первинних документів, які відображають ведення складського 
обліку належать: 

– картка складського обліку матеріалів (ф. М-12) – використовується 
для обліку запасів по складу (коморі); 
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– акт про приймання матеріалів (ф. М-7) – використовується для 
оприбуткування фактично прийнятих матеріалів; 

– лімітно-забірна картка (ф. М-8, М-9, М-28, М-28а) та накладна 
вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф. М-11) – 
основні документи відображаючі відпуск матеріалів зі складу. 

Оформлення та складання первинних документів по складському 
обліку (картки складського обліку матеріалів, акти про приймання 
матеріалів, лімітно-забірні картки та накладні вимога на відпуск 
(внутрішнє переміщення) матеріалів), дозволяє підприємству своєчасно 
визначити нестачу товарно-матеріальних цінностей та період її 
виникнення. 

На практиці експертами-економістами найчастіше стикаються з 
призначенням судової економічної експертизи по нестачі товарно-
матеріальних цінностей на складі підприємства. Найчастіше нестачі по 
товарно-матеріальним цінностям, виникають при неякісному оформленні 
первинних документів або взагалі відсутності ведення складського 
обліку. 

Отже, своєчасне і правильне складання первинних документів по 
складському обліку попереджає виникненню нестачі та при проведенні 
судової-економічної експертизи дозволяє визначити період виникнення 
нестачі та її суму. 
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Звернута увага на застосування прагматичного підходу до аналізу 
мовленнєвих об’єктів у лінгвістичній (семантико-текстуальній) експертизі 
мовлення. Висвітлені думки мовознавців щодо дослідження комунікативних актів 
на основі лінгвопрагматичного підходу. Наведено приклади з експертної 
практики щодо встановлення іллокуції погрози, звернута увага на ретельному 
вивченні мовленнєвої ситуації в цілому, комунікативній інтенції співрозмовників 
і на модальності висловлювань. 

Ключові слова: лінгвістична експертиза, іллокуція погрози, дискурс, 
прагматичний аналіз, комунікативна ситуація. 

 
The article draws attention to the application of a pragmatic approach to the 

analysis of speech objects in linguistic (semantic-textual) examination of speech. The 
opinions of linguists on the study of communicative acts based on the linguopragmatic 
approach. Examples from expert practice on establishing threat allocation are given, 
attention is paid to a careful study of the speech situation in general, the communicative 
intention of the interlocutors and the modality of utterances. 

Key words: linguistic examination, threat illocution, discourse, pragmatic analysis, 
communicative situation. 

 
Обращено внимание на применение прагматического подхода к анализу 

речевых объектов в лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизе речи. 
Освещены мнения филологов по поводу исследования иллокутивных 
коммуникативных актов на основе лингвопрагматического подхода. Приведены 
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примеры из экспертной практики, обращено внимание на тщательном изучении 
речевой ситуации в целом, коммуникативной интенции собеседников и на 
модальности высказываний. 

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, иллокуция угрозы, дискурс, 
прагматический анализ, коммуникативная ситуация. 

 
У контексті сучасних лінгвістичних (семантико-текстуальних) 

досліджень мовлення актуальним є аналіз комунікативних актів на 
прагматичному рівні. На відміну від суто семантичного аналізу 
висловлювань, коли інформація має стверджувальний характер, 
прагматичний підхід дозволяє дослідити мовленнєві акти як виразники 
волевиявлення особи, її емоцій і почуттів, визначити іллокутивне 
наповнення повідомлення, встановити реакцію адресата на висловлену 
адресантом інформацію і т. ін. 

Відповідно до Сучасного лінгвістичного словника, прагматика – це 
«розділ мовознавства та галузь семіотики, що вивчає характер 
використання мови в людському суспільстві, функціонування 
(навантаження та роль у комунікації) мовних знаків у мовленнєвому акті, 
тобто функціонування мовних знаків у мовленні» [1, с. 585]. Враховуючи 
наведене, у лінгвістиці під прагматичним аналізом мовленнєвого 
матеріалу розуміється вивчення комунікативних стратегій, тактик, 
простеження комунікативних ролей комунікантів, реконструювання 
мовленнєвої ситуації, вербальних інтенцій мовців і т. ін. 

Серед найважливіших складників мовленнєвих актів, як правило, 
дослідники виділяють іллокутивну функцію, через яку передається 
інтенційне вираження плану змісту висловлювань і яка «репрезентує 
ментальний світ людини в синтаксично окреслених, модельно-
релевантних реченнєвих реалізаціях» [2, с. 50]. У такому розумінні 
дослідження іллокутивних актів слід проводити разом з семантико-
синтаксичним аналізом на основі дискурсивного аналізу не лише 
окремих висловлювань, а усієї комунікативної ситуації. 

Ф. Бацевич, досліджуючи комунікативи, розглядає дискурс як 
«сукупність мовленнєво-розумових дій комунікантів, пов’язаних із 
пізнанням, осмисленням і презентацією світу мовцем і осмисленням 
мовної картини світу адресанта слухачем» [3, с. 138]. Застосування 
методу дискурсивного аналізу надає змогу фахівцю повною мірою 
визначити комунікативні ролі співрозмовників, виявити комунікативні 
стратегії й тактики. На основі лінгвопрагматичної концепції аналізу 
мовленнєвої ситуації утворюються засади дискурсивного дослідження, 
оскільки під дискурсом розуміють цілеспрямовану діяльність, а 
цілеспрямованість комунікації розглядається як її прагматичний 
аспект [4].  

Дослідження мовленнєвого акту погрози у сучасній лінгвістичній 
(семантико-текстуальній) експертизі мовлення відбувається насамперед 
на основі дискурсивного аналізу комунікативної ситуації в цілому, адже у 
такий спосіб можливо реконструювати конкретну ситуацію мовлення, 
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стосунки між комунікантами, а головне: визначити функційне 
навантаження фраз. Саме на прагматичному рівні дослідження 
мовленнєвих актів вдається визначити варіювання вербальних засобів і 
вибір словесних знаків, що на думку адресанта висловлювань. допоможе 
вплинути на поведінку адресата, надаючи своїм висловлюванням 
іллокуції погрози. 

Об’єктивний зміст повідомлення з іллокутивним актом погрози, поряд 
із пропозитивними характеристиками, містить у собі інтенційний 
компонент, що виконує функцію репрезентатива позиції адресанта, його 
потреби та мети, ставлення до адресата до ситуації в цілому. 

Елементарними прикладами мовленнєвих актів з іллокуцією погрози, 
є висловлювання, у складі яких на вербальному рівні використані 
лексеми з прямими значеннями, наприклад: «Я Вам голови пообрізаю, 
зрозуміли?», «Будете відкривати справу, голови повідбиваю повністю», 
«Я вам кажу, що повбиваю вас всіх» [5]. На основі дискурсивного аналізу 
вказані висловлювання експертом досліджувалися разом із 
супроводжуваними фразами співрозмовників («Ми маємо розпочати 
досудове розслідування», «У нас є свідчення очевидців»). Згідно із 
постановою слідчого, зазначений діалог відбувався під час проведення 
співробітниками поліції обшуку домоволодіння підозрюваної особи. 
Інтенційні наміри адресанта репрезентуються через висловлювання з 
іллокуцією погрозливого характеру, що мають стверджувальну форму. 
Використані лексеми та лексичні конструкції мають пряме словесне 
вираження із буквальним значенням. У процесі лінгвістичного 
дослідження, на основі контекстуального, змістового і лексико-
семантичного аналізу досліджуваних висловлювань встановлено, що в 
об’єктивному змісті фраз є повідомлення співрозмовникам конкретної 
умови, а саме: якщо вони відкриють кримінальне провадження, вона 
завдасть їм шкоди, а саме: позбавить життя, відіб’є голови й т. ін. На 
основі прагматичного аналізу визначено, що комунікативною метою 
адресанта є спонукання до дії шляхом підкреслення неприйнятності 
вчинених майбутніх дій за допомогою додаткового аргументу: «голови 
пообрізаю», «повбиваю», «голови повідбиваю повністю», а саме: якщо 
співробітники поліції відкриють кримінальне провадження, то їм буде 
завдана шкода, їх позбавлять життя. Слова і словосполучення «голови 
пообрізаю», «повбиваю», «голови повідбиваю» в контексті досліджуваних 
погроз входять до семантичного поля слів «знищувати», «вбивати», 
лексичне наповнення яких уміщує погрозу здоров’ю та життю адресата. 

Аналогічним за етапами дослідженням є приклад встановлення 
іллокуції погрози у висловлюваннях «Як вийдеш з клубу, я тобі 
молотком голову проламаю», «Я тебе завалю», що були предметом 
дослідження в іншій лінгвістичній експертизі. У висловлюваннях 
адресата були використані й інвективи, через які передавалося негативне 
ставлення адресанта до адресата. Такі компоненти, як правило, є 
вербалізаторами емоційного стану мовця, часто увиразнюють тактику 
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іллокуції погрози у процесі мовленнєвих інтенцій взагалі. Згідно з 
лінгвістичним прагматичним підходом, аналізуючи таку інтерактивну 
мовленнєву ситуацію, слід проводити семантико-текстуальне 
дослідження усіх компонентів вербального спілкування, враховуючи як 
знижено-експресивні вирази мовця, так і реакцію реципієнта на почуту 
інформацію. Отже, встановлення іллокуції погрози у тих 
висловлюваннях, де лексеми використані в прямих значеннях, а речення 
за синтаксичною будовою мають повну форму, проводиться на основі 
загального семантико-текстуального дослідження. 

Більш ретельного і зосередженого аналізу потребують комунікативні 
ситуації, в яких використані неповні або непрямі висловлювання, тобто 
фрази, виражені у непрямій формі, де іллокуція погрози встановлюється 
через мовленнєві інтенції, комунікативні наміри, суб’єктивно-модальні 
вербалізатори тощо. У таких випадках лінгвістичне дослідження 
проводиться на основі прагматичного підходу у дискурсі конкретної 
мовленнєвої ситуації. До уваги беруться всі комунікативні складники, як-
то, синтаксичне вираження іллокутивної складової, реакція реципієнта, 
об’єм висловлених фраз, модальність слів, словосполучень, експлікація 
задуму адресанта, мовленнєвих стратегій, тактик і т. ін. Комунікативно-
прагматичний рівень дає змогу простежувати уміння адресанта 
використовувати різні мовленнєві й позамовленнєві засоби для 
висловлення свого комунікативного задуму. В окремих випадках 
дослідження ускладнюється ще й тим, що іллокуція погрози передається 
не під час комунікативної ситуації, а виражене через смс-повідомлення, 
що має коротку форму свого вираження непрямого характеру. 

Наприклад, досліджуване смс-повідомлення «Вітя, ти останнім 
часом дуже багато базікаєш, дивись, щоб судома на озері ввечері не 
схопила, та й врожай ще не прибрав – жара, вітерець… Ой, не добре 
поводишся» [5], надійшло на номер телефону особі в інтернет-
месенджері. На основі логіко-стилістичного і семантико-синтаксичного 
аналізу експертом-лінгвістом було встановлено, що всі слова і 
словосполучення використані в прямих значеннях, у більшості своїй не 
мають емоційно-експресивного забарвлення, фрази побудовані лаконічно 
і просто, без ускладнювальних конструкцій. 

У структурі досліджуваного смс-повідомлення відсутні прямі 
вербальні маркери іллокуції погрози. Поряд з тим, адресантом влучно 
підібрані й реалізовані мовленнєві інтенції попередження й застереження, 
що разом з вираженням модальної оцінки дій адресата («дуже багато 
базікаєш», «не добре поводишся») слугувало появі експертної версії про 
наявність у досліджуваному повідомленні іллокуції погрози адресату. 
Відповідно до спеціальних мовознавчих джерел, у комунікативному 
дискурсі до уваги беруться всі засоби прагматичної мети адресанта, як 
вербальні, так і позавербальні. У такому розумінні іллокутивна інтенція 
виступає головним репрезентантом мовленнєвої інтенції та задуму мовця. 
У результаті порівняння лінгвістичних компонентів досліджуваного 
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повідомлення з лінгвістичними компонентами мовленнєвого акту 
погрози встановлено, що у ньому висловлене незадоволення з приводу 
вчинених адресатом дій («Вітя, ти останнім часом дуже багато 
базікаєш», «Ой, не добре поводишся»), а також повідомляються негативні 
наслідки для адресата, здійснення певних дій стосовно адресата («дивись, 
щоб судома на озері ввечері не схопила, та й врожай ще не прибрав – 
жара, вітерець…»), інтенційна модальність висловлювання виражена 
через оцінку вчинених раніше дій адресата, тобто вказується на те, що 
адресат пошкодує, що зробив певні дії у минулому. 

Шляхом лінгвопрагматичного, понятійно-змістового, граматичного 
аналізу тексту досліджуваного смс-повідомлення, враховуючи семантику 
його лексичних компонентів, експертом встановлено, що в основі 
об’єктивного змісту міститься іллокуція непрямої погрози здоров’ю та 
життю адресата й погроза пошкодження його майна. 

Таким чином, лінгвістичне (семантико-текстуальне) дослідження 
комунікативних актів у кожному випадку має проводиться на основі 
прагматичного аналізу комунікативної ситуації в цілому, з урахуванням 
вербального та позавербального планів вираження, зважаючи на 
об’єктивне і суб’єктивне розуміння співрозмовниками мовленнєвої 
ситуації, а також інтенцію і стратегію комунікантів. Указаний підхід є 
актуальним, він дає змогу для глибокого аналізу досліджуваного 
мовленнєвого об’єкта, у той самий час потребує стандартизації, 
уніфікації й розроблення єдиного алгоритму для дослідження іллокуції 
погрози. 
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Звернуто увагу на криміналістичну значимість слідів взуття. Розкриті ряд 

факторів, які впливають на формування загальних та окремих ознак в слідах, що 
надалі дозволить уникнути експертних помилок під час дослідження слідів 
взуття. 

Ключові слова: слід, взуття, ознака, особливості, деформація, зсуви, рух, 
ґрунт, форма. 

 
This work focuses on the forensic significance of footprints. A number of factors 

are disclosed that influence the formation of general and particular signs in the 
footprints, which in the future will allow avoiding expert errors in the study of 
footprints. 
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Обращено внимание на криминалистическую значимость следов обуви. 

Раскрыты ряд факторов, влияющих на формирование общих и частных признаков 
в следах, что в дальнейшем позволит избежать экспертных ошибок при 
исследовании следов обуви. 

Ключевые слова: след, обувь, признак, особенности, деформация, смещения, 
движение, грунт, форма. 

 
Експертиза слідів взуття є актуальною і значимою з погляду 

одержання первинної (оперативної) і доказової інформації для успішного 
розкриття й розслідування злочинів [1, с. 44]. 
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Криміналістичне значення слідів взуття і донині залишається досить 
значним з наступних причин: по-перше, сліди взуття досить часто 
залишаються на місцях скоєння злочинів (умовно займають друге місце 
після слідів рук); по-друге, зі слідів взуття можливо отримати безліч 
корисної інформації для розкриття злочину та встановлення особи 
(напрям та особливість руху, кількість осіб, зріст, стать особи тощо). 

Так, у багатьох джерелах описано визначення залежності між довжиною 
стопи і ростом людини (наприклад, у чоловіка довжина підошви стопи 
дорівнює 15,8 % величини його росту, у жінки – 15,5 %) [2, с. 32]. 

Однак, у більшості випадків, під час фіксації слідів взуття, а надалі – і 
під час їх дослідження не звертається увага на особливості формування 
слідів взуття та вплив умов слідоутворення на формування загальних та 
деяких окремих ознак, що може призвести до експертних помилок під час 
формулювання висновків. 

Розглянемо деякі фактори, які впливають на формування загальних та 
окремих ознак слідів взуття. 

1. Функціональний стан особи в момент слідоутворення (в статиці чи 
під час ходьби та бігу, на похилій площині під час підйому чи спуску 
тощо). 

Формування сліду в процесі ходьби та бігу, особливо при зміні 
напрямку руху, відбувається в умовах інтенсивного кочення і зсуву. 
Зусилля, яке при цьому виникає, створює динамічний зсув ноги, 
спрямований по дотичній сприймаючої поверхні. Саме це зусилля 
спотворює ознаки у сліді або веде до утворення зсуву чи сліду ковзання. 

Окрім цього, підошва взуття в процесі ходьби та бігу піддається згинанню, 
стисненню і тертю. Підошва згинається в підметковій частині в місці, яке 
відповідає плюсно-фаланговим суглобам стопи. Мінімальний радіус кривизни 
вигину підошви дорівнює 4-5 см. Стиснення підошви на різних її ділянках 
неоднакове та залежить від величини натиску стопи [3, с. 175]. 

Коли ж зусилля спрямовані під кутом до лінії руху, то виникають 
бічні зсуви. Зміна темпу руху (різке його вповільнення або прискорення) 
супроводжується суттєвими зсувами (до 3 см) по лінії руху. Зсуви 
збігаються з напрямом руху в разі уповільнення темпу руху і зупинки, 
або спрямовані в протилежну сторону в разі прискорення руху або 
різкого старту. Зміна напрямку руху при повороті в бік викликає подвійні 
зсуви: в сторону, що збігається з напрямком руху до повороту, і в 
сторону, протилежну новому напрямку руху. Нерідко зусилля, що 
визначають ці зсуви, поєднуються, викликаючи колові рухи та відповідні 
їм право- чи лівоколові зсуви ніг в слідах. 

Характерно, що не всі ознаки піддаються спотворенню, оскільки в 
умовах кочення рельєфні деталі та різні ділянки підошви контактують зі 
слідосприймаючою поверхнею не одночасно. 

Зсуви спотворюють ознаки взуття, як в об’ємних, так і в поверхневих 
слідах. У поверхневих слідах спотворення виникають тільки в результаті 
деформації ознак підошви; в об’ємних слідах спотворення стійких ознак 
утворюються внаслідок деформації слідосприймаючої поверхні, а 
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нестійких ознак – внаслідок їх власної деформації та деформації 
слідосприймаючої поверхні. 

2. Здатність речовини слідосприймаючої поверхні сприйняти й 
зберегти всі великі та дрібні особливості форми, розмірів та 
конфігурацію елементів малюнку підошви взуття. 

Відомо, що об’ємні сліди взуття (за виключенням снігу) формуються 
на ґрунтах, що мають різноманітну структуру, склад і властивості.  

Всі ґрунти – це полідисперсні тіла, які складаються з часток різного 
розміру та форми [4, с. 20]. 

Фізичні властивості ґрунтів визначаються їх структурою, проте 
структура і величина частинок ґрунту впливають лише на ступінь 
передачі зовнішньої будови підошви в слідах. Більш істотний вплив на 
процес слідоутворення надають такі властивості ґрунтів, як пластичність, 
липкість, набрякання й осідання [5, с. 35]. 

Пластичність ґрунту – це його здатність під впливом зовнішньої сили 
змінювати свою форму без розриву частинок і утворення тріщин та зберігати 
набуту форму після припинення впливу, внаслідок виникнення в ґрунті 
залишкових деформацій. Під впливом зовнішнього навантаження 
відбувається зменшення об’єму ґрунту, який частково відновлюється після 
зняття навантаження внаслідок пружної та залишкової деформацій в ґрунті. 

Пластичність ґрунту проявляється лише в певному діапазоні 
вологості, коли ґрунт втрачає притаманну йому міцність в сухому стані й 
разом з тим не досягає ще стану текучості. У верхній межі пластичності, 
за яким слідує текучість, та в нижній межі, коли наступає сипучість, 
можливість утворення чітких слідів виключається. 

Під липкістю (адгезією) ґрунтів розуміють здатність, при певному 
вмісті води, прилипати до різних предметів. В залежності від вмісту 
вологи, липкість може зростати (але лише до певного збільшення 
вологи), після певної межі вологості різко знижується. Піщаним ґрунтам 
липкість майже не властива, на відміну від глинистих. 

Адгезія істотно впливає на процес слідоутворення. У момент контакту 
підошви з ґрунтом, він налипає на підошву, після її відриву дно сліду 
деформується (шляхом нашарування і відшарування часток ґрунту) і тим 
самим спотворюються ознаки взуття. Це може призвести до того, що ці 
деформації ознак можуть бути прийняті за окремі ознаки підошви. При 
значному ж нашаруванні ґрунту на підошві, її ознак можуть взагалі не 
відобразитися. Через надмірне налипання ґрунту на взуття він іноді під 
силою своєї тяжкості повністю або частково відшаровується від підошви. 
У таких слідах може відобразитися більшість ознак підошви. Цю 
властивість ґрунтів необхідно враховувати в процесі трасологічного 
дослідження слідів. 

Від змочування і збільшення кількості вологи в ґрунті відбувається 
збільшення обсягу ґрунту, тобто його набрякання. Набрякання поступово 
веде до розмокання та текучості ґрунту, що призводить до деформації 
слідів. Однак, до моменту, поки не виникає руйнування структури 
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ґрунту, набрякання не змінює об’єму слідів і не спотворює, ознак, які 
відобразилися у сліді. 

Осідання ґрунту – це зменшення розмірів та об’єму ґрунту під 
впливом процесу випаровування вологи. Чим вище випаровування, тим 
більше осідання і тим більше тріщин утворюється в ґрунті. Поняття 
усадки зазвичай властиве ґрунтам, що містять глинисті фракції. 
Внаслідок цього, усадка істотно впливає на лінійні розміри слідів взуття і 
спотворення ознак підошви в слідах – зменшується вся площа сліду і 
відстані між елементами малюнку підошви, хоча симетрія всього 
малюнка зберігається. 

На глинистих ґрунтах, при сприятливих умовах (низька температура, 
висока відносна вологість повітря, максимальна пластичність ґрунту), 
сліди можуть і не піддаватися усадці (принаймні певний час). По таких 
слідах цілком можлива ідентифікація взуття, яким їх залишили. 

При максимальній усадці розмірні характеристики слідів можуть 
зменшуватись.  

Так, в лабораторних умовах були проведені ряд експериментів: у 
заготовлену форму нанесено сухий ґрунт, що складається із суміші 
чорнозему та глини (в співвідношенні десь 30/70), який надалі був 
розмочений до певного ступеня пластичності. На поверхні ґрунту 
експериментально було нанесено об’ємний слід взуття з повним 
відображенням усіх його частин (підметкова, проміжна, каблучна) та 
проведено вимірювання між довільними опорними точками по довжині 
та ширині сліду, вимірювання величини окремих ознак у сліді тощо. 

Через 10 днів перебування сліду за нормальних умов, були проведені 
повторні вимірювання між тими самими опорними точками та 
вимірювання розмірів окремих ознак. 

За результатами порівнянь вимірювань встановлено, що наприклад, 
загальна довжина та ширина сліду зменшилась фактично на 1 розмір (із 44-
го до 43-го), причому чим більша відстань між опорними точками (близько 
300 мм) – тим більша різниця в розмірах (до 5мм). Якщо ж відстань невелика 
(до 100 мм) – різниця сягає 2-3 мм, на малих відстанях (до 50 мм) – різниця 
становить до 1 мм. При цьому встановлено, що осідання ґрунту впливає 
лише на розмірні характеристики сліду, зміни ж окремих ознак підошви, 
розміри яких не перевищують 2-3 см, практично не відбуваються. Вони не 
виходять за межі звичних варіацій ознак, викликаних непомітними зсувами 
чи розмірами часток слідосприймаючої поверхні. 

Подібні спотворення розмірів сліду внаслідок осідання ґрунту можуть 
призвести до експертних помилок. Невідповідність розмірних 
характеристик сліду взуття, вилученого після осідання ґрунту, та взуття, 
яким було залишено даний слід під час проведення судово-трасологічної 
експертизи слід пояснювати можливістю осідання ґрунту, а також 
підкріплювати ілюстраціями з розмітками конфігурацій та 
взаєморозташування окремих ознак між елементами малюнку в сліді та 
на підошві взуття, яким залишено такий слід. 
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Отже, перераховані вище фактори істотно впливають на якість 
передачі ознак взуття в слідах, під їх впливом відбуваються спотворення 
як загальних, так і окремих ознак низу взуття в слідах. Нехтування 
існуванням зазначених факторів може призвести до наявності експертних 
помилок під час дослідження слідів взуття. 
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Комплексне дослідження осіб, об’єднаних загальною ознакою – наявністю 

елемента агресії в структурі сексуальної протиправної поведінки являється 
актуальним та своєчасним для виявлення чітких критеріїв оцінки їх психічного 
стану. Проведене дослідження та отримані результати дозволяють удосконалити 
судово-психіатричне експертне дослідження, обумовлюють підвищення його 
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якості та доказовості експертних висновків. Це в свою чергу є додатковою 
гарантією охорони прав людини, запобігає необґрунтованому призначенню 
повторної експертизи, скорочує терміни експертного дослідження. 

Ключові слова: судово-психіатрична експертиза, сексуальні злочини, 
обмежена осудність, егосинтонічний тип, девіантний акт. 

 
A comprehensive research of individuals united by a common feature – the 

presence of an element of aggression in the structure of sexual misconduct is relevant 
and timely to identify clear criteria for assessing their mental state. The conducted 
research and the received results allow to improve forensic psychiatric expert research, 
cause increase of its quality and provability of expert conclusions. This in turn is an 
additional guarantee of human rights protection, prevents unjustified appointment of re-
examination and reduces the time of expert research.  

Key words: forensic-psychiatric examination, sexual crimes, limited sanity, 
egosyntonic type, deviant act. 

 
Комплексное исследование лиц, объединенных общим признаком-наличием 

элемента агрессии в структуре сексуальной противоправного поведения является 
актуальным и своевременным для выявления четких критерiiв оценки их 
психического состояния. Проведенное исследование и полученные результаты 
позволяют усовершенствовать судебно-психиатрическое экспертное 
исследование, обусловливают повышение его качества и доказательности 
экспертных заключений. Это в свою очередь является дополнительной гарантией 
защиты прав человека, предотвращает необоснованное назначение повторной 
экспертизы, сокращает сроки экспертного исследования. 

Ключевые слова: судебно-психиатрическая экспертиза, сексуальные преступ-
ления, ограниченная вменяемость, эгосинтонический тип, девиантный акт. 

 
Виходячи з цього, комплексне дослідження осіб, об’єднаних 

загальною ознакою-наявністю елемента агресії в структурі сексуальної 
протиправної поведінки являється актуальним та своєчасним для 
виявлення чітких критеріїв оцінки їх психічного стану. Це може 
посприяти в розкритті механізмів СНД (суспільно-небезпечного діяння), 
а також уточненню шляхів профілактики повторних СНД. 

Розлади потягу частіше виникають в рамках інших психічних 
розладів: шизофренії, психопатії, розумової відсталості, органічних 
уражень головного мозку різного походження. Значно рідше розлади 
потягу виявляються основним типом психічних порушень. Тому 
необхідним є виявлення основного, провідного психічного захворювання, 
його вираженість, здатність особи, що страждає на це захворювання, 
усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій і 
керувати ними. 

Парафілії можуть не супроводжуватися іншими психічними 
розладами, тому необхідним є дослідження власне парафільної 
поведінки. Нездатність усвідомлювати власні дії та керувати ними, як 
правило, спостерігається при імпульсивних, а в деяких випадках – 
компульсивних парафіліях. При обсесивних парафіліях підекспертні 
часто визнаються осудними. При компульсіях свідомість осіб під час 
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акту парафілії буває звуженою, а при імпульсивних діях – потьмареною, 
тобто порушується здатність до вільного волевиявлення. При інших 
варіантах психопатологічні механізми парафілій потребують 
найдетальнішої оцінки при розв’язанні питання про неосудність з 
виділенням всіх ознак дизонтогенезу, які сприяють парафілії. Якщо 
парафілії виникли при розладах особистості (психопатія) або є 
самостійним видом психічної патології, експертна оцінка цих випадків є 
досить складною. 

Для досягнення мети дослідження автором було проаналізовано 
287 випадків судово-психіатричних експертиз відносно підекспертних, 
якi вчинили правопорушення на сексуальному грунтi та знаходилися на 
судово-психіатричній експертизі експертній установі. з 2000 р. по 2015 р. 
(16 років). З метою визначення взаємозв’язку між ступенем порушення 
можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними та розв’язанням 
експертних питань автором з групи – «осудних» – емпірично була 
виділена група – «обмежено осудних», яка була сформована штучно, 
виходячи з вітчизняної концепції «обмеженої осудності». Встановлено, 
що виявлені клінічні особливості при даному науковому дослідженні 
можуть бути використані для визначення критеріїв «обмеженої 
осудностi» при судово-психiатричнiй оцiнцi осiб, якi скоїли кримiнальнi 
правопорушення на сексуальному грунтi. 

При даному клінічному дослідженні серед осіб в групі «неосудних» у 
7 (50 %) випадках була виявлена шизофренія параноїдна, безперервно-
проградієнтний перебіг, виражений психопатоподібний дефект (МКХ-10: 
F20.00). ОУГМ внаслідок ЧМТ з вираженим психоорганічним синдромом 
(МКХ-10: F07.9) було виявлено у 3 (21,4 %) випадках. По 1 
випадку (7,15 %) була виявлена Помірна розумова відсталість з 
вираженими емоційно-вольовими порушеннями (МКХ-10: F71.1), 
Шизоафективний розлад, маніаформний синдром, загострення (МКХ-
10:F25.0), Епілепсія із слабоумством (МКХ-10:G40,F01.8) була виявлена 
в1 (0,3%) випадку. 

В групі «осудних» у 144 (72 %) випадках підекспертні були здорові, у 
16 (8 %)було виявлено резидуально-органічне ураження головного мозку; 
у 10 (5 %) випадках спостерігався емоційно-нестійкий розлад 
особистості; у 7 (3,5 %) випадках було діагностовано хронічний 
алкоголізм; у 6 (3 %) випадках-олігофренію легкого ступеню без 
виражених емоційно-вольових порушень; у 5 (2,55) випадках 
спостерігалося органічне ураження головного мозку внаслідок ЧМТ з 
церебрастенічним синдромом. По 3 (1,5 %) випадки були виявлені: 
наркоманія опійна та збудливий розлад особистості. У 2 (1 %) випадках 
спостерігалося органічне ураження головного мозку нейроінфекційного 
ґенезу з легким психоорганічним синдромом; по 1 (0,5 %) випадку були 
діагностовано: наркоманія псевдоефедронова, органічний та 
епілептоїдний розлади особистості. 
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В групі підекспертних, визнаних «обмежено осудними» (73 пацієнти) 
більшість досліджуваних було психічно здоровими 52 (71,2 %), у 10 (13,8 %) 
випадках було виявлено резидуально-органічне ураження головного мозку з 
легкою інтелектуальною недостатністю та помірно-вираженими емоційно-
вольовими розладами, розлад особистості спостерігався в 4 (5,5 %) випадках. 
Легка розумова відсталість з помірно-вираженими емоційно-вольовими 
порушеннями – в 4 (5,5 %) випадках, хронічний алкоголізм з деградацією 
особистості спостерігався- в 3 (4,1 %) випадках. У більшості досліджуваних 
цієї групи було виявлено викривлення сексуального потягу (92,2 %) 
компульсивного рівня. Педофілією страждало 48 (67 %). Геронтофілією 
3 (4,1 %). Некрофілією – 1 (1,4 %), садизм був виявлений у – 4 (5,6 %) 
випадках, ексгібіціонізм – у 10 (14 %) випадках. 

Як відомо, за особливостями проявів парафілії поділяють на два 
типи – егодистонічний та егосинтонічний. Егодистонічний тип – це такі 
порушення статевого потягу, коли пацієнт усвідомлює їх чужість 
особистості, відчуває провину, боротьбу мотивів при їх реалізації. До них 
відносяться обсессивні потяги, які частіше проявляються у фантазіях, 
уявленнях про збочені сексуальні дії. Реалізація девіантних актів 
відбувається досить рідко, супроводжуючись тяжкою боротьбою мотивів, 
а відбувається зазвичай на тлі психотравмуючих обставин, що 
ослабляють вольовий контроль поведінки. При цьому зберігається 
усвідомлення протиправності, карності дій. Такі особи, як правило, 
визнаються здатними усвідомлювати фактичний характер і суспільну 
небезпеку своїх дій і керувати ними. У випадках компульсивних потягів 
мова йде про виникнення неподоланного бажання до реалізації зміненої 
сексуальної потреби на тлі афективно-звуженої свідомості. Боротьба 
мотивів при цьому дуже нетривала. Пацієнт не у змозі протистояти 
своєму бажанню, хоча й розуміє його неприйнятність, аморальність, 
протиправність і карність. Зазвичай у цих випадках вирішується питання 
про осудність, проте безпосередній зв’язок правопорушення з 
парафілією, дії пацієнта під впливом зміненої сексуальної направленості, 
афективні порушення свідомості дозволяють спеціалістам говорити про 
те, що він не міг у повній мірі усвідомлювати фактичний характер і 
суспільну небезпеку своїх дій і, головне, не міг у повній мірі ними 
керувати, контролювати їх. У цих випадках мова йде про обмежену 
осудність. Такі особи потребують відповідного лікування з метою 
профілактики їх повторних злочинних сексуальних дій. 

Егосинтонічний тип розладів сексуального потягу полягає в тому, що 
ознаки перверсії повністю злилися з особистістю; є однією з її рис, часто 
головною, ведучою (як у деяких осіб із садизмом). Ці особливості не 
сприймаються особистістю як чужі, у відношенні збочених потягів немає 
боротьби мотивів, опору їх реалізації. Такий тип розладів спостерігається 
у деяких серійних сексуальних убивць з ознаками садизму. Як правило, 
при егосинтонічному типі парафілій здатність усвідомлювати фактичний 
характер і суспільну небезпеку своїх дій та керувати ними зберігається. 



259 

Якщо інтелектуальний критерій обмеженої осудності означає, що 
особа не розуміє повною мірою фактичну сторону, тобто справжній 
смисл своєї поведінки, то вольовий критерій свідчить про такий ступінь 
руйнування психічним розладом вольової сфери людини, що вона не 
може керувати своїми діями (бездіяльністю). Це самостійний елемент, 
який і за відсутності інтелектуальної ознаки може свідчити про наявність 
юридичного (психологічного) критерію обмеженої осудності. Судова 
практика, а також дані досліджень у психіатрії та психології свідчать, що 
особа, що вчинила суспільно-небезпечне діяння, при певному стані 
психіки усвідомлює фактичну сторону свого діяння, може усвідомлювати 
громадську небезпеку, як своїх дій, так і їх наслідків, проте не може 
повною мірою керувати своєю поведінкою. У таких випадках на підставі 
однієї лише вольової ознаки можна говорити про обмежену осудність. 
Нездатність повною мірою усвідомлювати свої дії (інтелектуальна 
ознака) завжди свідчить і про наявність вольового критерію – нездатності 
повною мірою керувати цими діями і, отже, про наявність юридичного 
критерію обмеженої осудності. 

Обмежена осудність є універсальною категорією, за допомогою якої 
можлива оцінка особливостей злочинів, що здійснюються особами з 
відхиленнями психіки, що не утворюють неосудності. Обмежена 
осудність відрізняється від осудності та неосудності тим, що обмежено 
осудна особа під час вчинення злочину не повною мірою усвідомлює свої 
дії та керує ними, оскільки в неї наявний психічний розлад, який обмежує 
її інтелектуально-вольові можливості. 

У структурі протиправних дій осіб, визнаних обмежено осудними, 
механізм протиправної поведінки обмежено осудних осіб містить 
переважання в структурі суспільно-небезпечних діянь ситуативно-
імпульсивних і афектогенних мотивів протиправної поведінки; згорнутий 
характер вольового акту, із прийняттям рішення й вибором засобів 
протиправної діяльності під впливом ситуації, без адекватного прогнозу 
наслідків своїх суспільно небезпечних дій для себе й оточуючих. Таким 
чином, істотним аспектом стала відсутність достовірних відмінностей 
стану організації вольової діяльності в порівнюваних групах (200 осіб із 
психічними розладами, визнаних осудними – група порівняння), що 
підкреслює постійну присутність порушень вольової регуляції в 
структурі психічних розладів та підтверджується фактом їх кримінальної 
поведінки. 

У психологічному механізмі вчинення злочину у стані обмеженої 
осудності відсутня чи вкрай обмежена боротьба мотивів, мотиви 
накладаються на цілі, домінує генералізоване емоційне збудження, між 
стадіями переважає односторонній зв’язок. 

Встановлено, що експертна оцінка осіб, які скоїли сексуальні злочини 
є імовірнісним багатовекторним процесом, який поєднує дослідження 
психопатологічної картини, соціальних характеристик та ситуації СНД. 
Проведене дослідження та отримані результати дозволяють 
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удосконалити судово-психіатричне експертне дослідження, 
обумовлюють підвищення його якості та доказовості експертних 
висновків. Це в свою чергу є додатковою гарантією охорони прав 
людини, запобігає необґрунтованому призначенню повторної експертизи, 
скорочує терміни експертного дослідження. 
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Діагностика переживання психотравми, особливо пов’язаної із 
насильницькими посяганнями відносно дітей нині має значну 
актуальність. Найчастіше на дослідження виноситься питання: «Чи 
наявні психологічні ознаки переживання дитиною психотравмувальної 
ситуації? Якщо наявні, то в чому вони проявляються?». Особлива увага 
цьому питанню приділяється в рамках досліджень у кримінальних 
провадженнях пов’язаних із сексуальними злочинами відносно дітей. 

Сексуальне насильство над дітьми – це сексуальні дії протиправного 
характеру, які спрямовані на отримання сексуального задоволення або 
вигоди особою (групою осіб) дорослого або дитини, при якому дитина не 
здатна контролювати ці взаємини, що в результаті призводить до шкоди 
здоров’ю та змінює ракурс розвитку дитини. 

Таким чином, ознаками сексуального насильства над дітьми є: 
сексуальні дії протиправного характеру; отримання сексуального 
задоволення або вигоди; вчиняється особою або групою осіб, дорослим 
або дитиною; дитина не здатна контролювати ці взаємини; призводить до 
шкоди здоров’ю та змінює ракурс розвитку дитини [1]. 

При проведенні таких видів досліджень необхідно враховувати 
феноменологію, яка базується в рамках принципу «ситуація – травма – 
шкода – наслідок». У такому випадку, ситуація – це акт сексуального 
насильства, травма – особливості переживання психотравмувальної 
ситуації, шкода – зміни когнітивної, емоційної, поведінкової сфер, 
наслідок – це зміна ракурсу розвитку дитини. 

Особлива увага при дослідженні приділяється визначенню 
особливостей переживання психотравмувальної ситуації (стадій): 

Стадія психотравми, тобто психічного шоку (2–3 діб) – на цій стадії 
відбувається наростання емоційного напруження, за рахунок емоційного 
сигналу особистості про ситуацію яка сталася; 

Стадія дезорганізації особистості – ця фаза є критичною, оскільки 
після неї починається процес виздоровлення, або ж фіксація на травмі і 
подальший розвиток постстресових порушень (від 1 доби до 2 тижнів); 

Стадія адаптації (2–8 тижнів) – відбувається приглушення емоційної 
реакції. Важливо зазначити, що після 15 днів спогади про подію у дитини 
починають згасати. Також, на стадії адаптації відбувається включення 
захисних механізмів особистості, що дозволяють дитини справитися та 
адаптуватися;  

Стадія відновлення (від 8 тижнів) – по суті це є завершальним 
процесом адаптації, але при цьому він не завжди проходить через 
особистісний рівень, тому й ця стадія має суттєвий вплив на формування 
особистості. Травма акумулюється в глибинних шарах психіки на 
підсвідомому рівні, що як наслідок проявляється через тіло [2]. 

Так, найоптимальнішим часовим періодом для проведення 
психодіагностичного дослідження із дітьми дошкільного є термін до двох 
місяців після події, до моменту включення психологічних захисних 
механізмів.  
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Психологічний захист – це спеціальна система стабілізації 
особистості, спрямована на огородження свідомості від неприємних, 
травмувальних переживань, пов’язаних з внутрішніми й зовнішніми 
конфліктами, станами тривоги й дискомфорту. Найчастіше у дітей 
дошкільного віку включаються захисний механізм «уникнення», коли 
дитина не хоче розповідати про перебіг подій, що значно ускладнює 
процес психодіагностичного дослідження. 

Отже, при проведенні психологічної експертизи щодо оцінки 
наслідків психотравмування дитини, ці стадії необхідно враховувати для 
того, щоб мати можливість вибудовувати особливості роботи з дитиною 
не тільки в умовах психодіагностичних досліджень. При цьому, 
важливими аспектами проходження дитиною цих стадій є особливості 
умов проживання (повернення в ситуацію насильства, зміна оточення, 
повернення у звичний режим), вікові особливості (що менший вік 
дитини, тим менший рівень усвідомленості негативного характеру 
сприйняття насильства), індивідуально-психологічні 
особливості (наявність затримки психічного розвитку, педагогічна 
запущеність, високий рівень розвиненості психічних процесів, тощо). 
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Чимало літератури останнім часом присвячено очікуваним змінам у 
законодавстві про судово-експертну діяльність. Розроблено декілька 
законопроєктів на зміну чинному Закону України «Про судову 
експертизу». 

Не зменшуючи ролі чинного закону, а також не входячи в суперечки з 
авторами публікацій про суб’єктів судово-експертної діяльності, 
правовий статус яких бажано закріпити у новому законі «Про судово-
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експертну діяльність» на зміну чинному Закону України «Про судову 
експертизу», висловлюємо декілька пропозицій до такого проєкту. 

По-перше, слід погодитися з авторами, які вважають за необхідне 
назвати новий закон Законом України «Про судово-експертну 
діяльність», а не «Про судову експертизу», з таких підстав. Судова 
експертиза – це правовий процесуальний інститут, регламентований 
чинними процесуальними кодексами. А судово-експертна діяльність – 
різновид людської діяльності, яка в тому числі охоплює судову 
експертизу як роботу певних суб’єктів процесу – судових експертів, з 
професійної точки зору. А саме: з точки зору методичного забезпечення 
судової експертизи (методики, методи, спеціальна література, обмін 
досвідом тощо), її атестаційного забезпечення (контроль якості 
виконаних досліджень, атестація судових експертів як працівників тощо), 
фінансового забезпечення (оплата судових експертиз, фінансування 
наукових робіт в галузі судової експертизи, придбання спеціального 
обладнання, міжнародні стосунки в галузі судової експертизи), кадрового 
забезпечення, організаційно-правового забезпечення тощо. Всі ці питання 
не тільки повинні бути у новому законі, але якимось чином (можливо, не 
найліпшим) знайшли своє правове відображення у чинному законі. Все 
це, звичайно, погляд на судову експертизу не як на процесуальну дію, а 
як на втілення професійної навички судового експерта. Крім цього, 
зазначені питання вирішуються іншими суб’єктами судово-експертної 
діяльності, ніж судовий експерт. Саме про цих суб’єктів судово-
експертної діяльності ми й ведемо мову. Їх правовий статус обов’язково 
має бути визначений новим законом, який повинен називатися «Про 
судово-експертну діяльність». 

1. Судовий експерт. Чинний закон не містить визначення судового 
експерта з точки зору професійної діяльності, а з процесуальної точки 
зору особа, яка може виконувати процесуальну функцію судового 
експерта, визначена у процесуальному законодавстві. З нашої точки зору, 
судовий експерт – це фізична особа, яка пройшла відповідну підготовку 
на виконання процесуальної функції судового експерта в певній галузі 
спеціальних знань, і виконання цієї функції є основною діяльністю 
(професією) і основним джерелом її прибутку, яка атестована експертно-
кваліфікаційною комісією як судовий експерт певної спеціальності та 
отримала дозвіл на виконання судових експертиз певного виду, 
визначеного законодавством, внесена до Єдиного державного реєстру 
судових експертів, призначається експертом у визначеному 
процесуальним законом порядку в певній справі/провадженні або у 
процесі підготовки до її розгляду, і не має підстав для відводу в цих 
справі/провадженні. 

2. Спеціалізована судово-експертна установа. Чинний закон визначив 
судово-експертні установи як суб’єктів судово-експертної діяльності. З 
нашої точки зору, законодавець мав на увазі організаційно-правову 
форму суб’єктів, а не самих суб’єктів. В будь-якому випадку, правовий 
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статус спеціалізованих судово-експертних установ обов’язково має бути 
визначений у новому законі. На нашу думку, для досягнення гармонійної 
регламентації судово-експертної діяльності, спеціалізовані судово-
експертні установи мають поділятися на державні та недержавні. До 
державних спеціалізованих судово-експертних установ слід віднести ті 
державні установи та служби, які визначені чинним законом як суб’єкти 
судово-експертної діяльності. Акцентуємо увагу на тому аспекті, що 
державні спеціалізовані судово-експертні установи Міністерства юстиції 
України повинні мати статус наукових установ і керуватися в тому числі 
законодавством про науку і наукову діяльність. Що стосується інших 
спеціалізованих судово-експертних установ, то їх правовий статус 
наукових установ, залежить від того, чи прийматимуть вони участь у 
методичному забезпеченні судово-експертної діяльності, і за які кошти. 
Особливих застережень потребує виконання науково-дослідних робіт за 
кошти Державного бюджету України та за кошти спеціальних грантів в 
галузі науки. 

3. Керівник спеціалізованої судово-експертної установи. Його права і 
обов’язки стосовно судової експертизи обов’язково мають бути визначені 
у новому законі, і іноді згадка про цього суб’єкта зустрічалася у 
процесуальному законодавстві. Він призначає судового експерта, якщо 
особа судового експерта не визначена у процесуальному документі про 
призначення експертизи. Також керівник спеціалізованої судово-
експертної установи контролює якість судових експертиз і наукових 
досліджень в галузі судової експертизи, відповідає за належну 
організацію судово-експертної діяльності установи тощо. 

4. Науковий працівник спеціалізованої судово-експертної установи. 
На наукових працівників спеціалізованих судово-експертних установ 
покладаються певні обов’язки в забезпеченні судово-експертної 
діяльності, тож особливості їх соціального та матеріального забезпечення 
повинні бути визначені законом. 

5. Міністерство юстиції України, та інші центральні органи 
виконавчої влади, у підпорядкуванні яких діють спеціалізовані судово-
експертні установи. Ці органи відповідають за нормативно-правове, 
організаційне, кадрове забезпечення судово-експертної діяльності, тож їх 
правовий статус стосовно судової експертизи має визначатися законом, 
зокрема, щоб не було прямого втручання у виконання судових експертиз, 
суміщення функцій судового експерта з іншими функціями, інтереси 
яких суперечать неупередженості судового експерта (наприклад, 
дізнавача, помічника судді тощо). Міністерство юстиції України, крім 
того, нормативно забезпечує недержавних судових експертів та 
недержавні спеціалізовані судово-експертні установи, а також веде 
реєстри судових експертів і методик проведення судових експертиз. 

6. Експертно-кваліфікаційна комісія. Незалежно від її організаційно-
правової форми й підпорядкування, цей орган грає ключову роль в 
атестації судового експерта і наданні йому права проведення певних 
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видів судових експертиз, а також при накладенні на судових експертів 
дисциплінарних стягнень. 

7. Претенденти. Особи, які претендують на професійне заняття 
судово-експертною діяльністю в якості судових експертів, навчаються та 
проходять стажування в спеціалізованих судово-експертних установах, 
готуються до атестації як судові експерти певної спеціальності. Зокрема, 
повинно бути врегульовано, чи мають вони право виконувати функції 
судових експертів разом з досвідченішими колегами у складі комісій. 

8. Комісія судових експертів. Мають бути врегульовані повноваження 
голови та членів експертної комісії при виконанні комісійної експертизи 
(вони добре врегульовані в Інструкції про призначення судових 
експертиз та експертних досліджень, затвердженій Міністерством 
юстиції України). 

9. Особи і органи, які призначають судові експертизи. На наш погляд, 
новим законом мають бути визначені реквізити ухвали/постанови про 
призначення судової експертизи незалежно від виду судочинства, 
порядок попереднього вивчення матеріалів судової експертизи судовим 
експертом і процедура отримання додаткових матеріалів і зразків від 
осіб/органів, які призначають судові експертизи, процедура виставлення 
актів попереднього розрахунку вартості досліджень і оплати судової 
експертизи, повернення матеріалів без проведення досліджень тощо. 
Наразі ці питання врегульовані у Інструкції про призначення судових 
експертиз та експертних досліджень, затвердженій Міністерством 
юстиції України, але мають бути врегульовані законом незалежно від 
виду судочинства, крім окремого врегулювання питання компенсації 
вартості досліджень у кримінальних провадженнях та справах про 
адміністративні правопорушення з Державного бюджету України. 

10. Сторони процесу. Їх права та обов’язки, наприклад, в суді, 
детально регламентовані чинним процесуальним законодавством. В той 
самий час, коли справа доходить до судово-експертних установ, мають 
бути чітко регламентовані можливості чи заборони сторонам процесу 
втручання у процес проведення судової експертизи, можливість 
оскарження дій чи бездіяльності судового експерта, керівника 
спеціалізованої судово-експертної установи тощо, процедура проведення 
експертного огляду, надання судовому експерту додаткових матеріалів на 
вимогу суду, процедура оплати досліджень та направлення висновку 
судового експерта замовнику досліджень тощо. 

11. Замовники судових експертиз, які замовляють судово-експертні 
дослідження на підставі договору з судовим експертом чи 
спеціалізованою судово-експертною установою. Це суто питання судово-
експертної діяльності, тому якщо не визначити правовий статус цих осіб 
у законі про судово-експертну діяльність, він залишиться невизначеним,– 
а це одне з джерел фінансування судово-експертної діяльності. 

12. Службові особи підрозділу дізнання органу Національної поліції, 
органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням 



267 

податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, 
Національного антикорупційного бюро України, уповноважені особи 
інших підрозділів зазначених органів, які уповноважені здійснювати 
досудове розслідування кримінальних проступків, які надають запит – 
підставу для отримання висновку спеціаліста при з’ясуванні обставин 
вчинення кримінального проступку. 

13. Координаційна рада з проблем судової експертизи, яка 
створюється при Міністерстві юстиції України для розгляду 
найважливіших питань розвитку судової експертизи, що мають 
міжвідомчий характер, і яка діє відповідно до Положення про неї, що 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

14. Науково-консультативна та методична рада з проблем судової 
експертизи при Міністерстві юстиції України, яка діє відповідно до 
Положення, що затверджується Міністерством юстиції України. 

15. Відповідні органи чи особи іншої держави, за дорученням яких 
проводиться судова експертиза. Порядок призначення, проведення і 
надання висновку, або принаймні законодавство, відповідно до якого це 
відбувається, має бути визначено законом. 

16. Фахівці з інших держав, які залучаються для спільного проведення 
судових експертиз. Фахівці з інших держав, які залучаються до спільного 
проведення науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи. 
Вважаємо, що порядок такого залучення має бути визначений законом 
принаймні так, як він врегульований чинним законом, або краще. 

Отже, Закон України «Про судову експертизу» потребує істотних 
змін. Сподіваємося, що законодавець дослухається до думок наукової 
спільноти та вирішить питання на користь професійної, незалежної, 
об’єктивної, повної та науково обґрунтованої судової експертизи. 
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Судово-мистецтвознавча експертиза є однією з різновидів судових 
експертиз і відома вже досить давно. Мистецькі вироби, завдяки стійкому 
попиту на них, досить часто стають об’єктами злочинних дій або 
цивільних спорів. 

Об’єктами мистецтвознавчого дослідження є твори образотворчого та 
декоративно-прикладного мистецтва, предмети релігійного культу, кіно- 
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та відеопродукція, фотоматеріали, тощо. Окреме місце займають 
друковані видання, а саме: стародруки, антикварні, рідкісні та цінні 
видання ХІХ-ХХ століть. Серед них окреме місце займають кириличні 
книги, що були видані тогочасними друкарнями на замовлення 
старообрядців. 

Старообрядницькі видання ідентифікувати достатньо складно. Вони 
мало вивчені та недостатньо описані в літературі. 

Ще у другій половині ХІХ ст. їх вивченням займалися видатні 
філологи та історики книги В. М. Ундольський, С. Пташицький,  
А. І. Соболевський. 

Майже всі старообрядницькі книги виходили друком за межами 
тогочасної Росії, а саме: у Могильові (1701), Вільно (1767), Гродно, 
Супраслє (1772), Почаєві (наприкінці 1770-х рр.), Яссах та Львові  
(в 1790-х рр.). 

Для друку своїх видань старообрядці зазвичай зверталися до вже 
існуючих уніатських друкарень що мали кирилівський шрифт. Тільки у 
Клинцях виникла друкарня що була заснована безпосередньо самими 
старообрядцями (1786-1787), які скористалися указом Катерини ІІ 1783 р. 
про вільні типографії. 

Завданням старообрядців було друкування книг, які були б точною 
копією доніконовських видань, як за текстом, так і за оформленням. 
Однак, їм приходилось зважати на те, що в уніатських типографіях вже 
були напрацьовані відповідні тексти. 

Старообрядницькі видання повинні мати подвійні вихідні дані, 
але, слід зазначити, що на багатьох з них вони не збереглися. 

Всі видання, за виключенням Могильовських, початку ХVIII ст. 
друкувались на російському папері. Колір паперу – голубий, пізніше – 
синій, зокрема, він відрізняється від польського великою щільністю. 

Треба зазначити, що відмінною рисою Могильовських видань від 
інших був маленький шрифт, яким на той час, зокрема в Московії, не 
друкувались церковні книги. 

Стародруки, що видавались в Гродно, відрізнялись красивим, своєрідним 
орнаментом, на якому був присутній тонкий білий штрих на густому чорному 
полі, який був іншим ніж у Московських виданнях того часу. 

За наявності своєрідних, художньо виконаних заставок, можливо 
ідентифікувати місце друкування старообрядницьких книг (здебільше 
типографії Гродно). 

На той час, старообрядців не задовольняло подібне книжкове 
оформлення. Поступово типографії на вимогу своїх заказників, стали 
друкувати книги подібні до Московських. 

Ще однією ознакою цих видань є літерні сигнатури, які у Москві того 
часу ніколи не застосовувались. 

У старообрядницьких віленських виданнях здебільшого на першому 
листі зошиту ставили літерну сигнатуру, а на звороті останнього аркушу 
– цифрову. У цих виданнях присутні подвійні вихідні дані – перші, того 
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видання ХVII ст., яке було взято за приклад зі згадкою імен царя Олексія 
Михайловича та патріарха Йосипа, начальної та кінцевої дати друку; 
другі – із зазначенням типографії ХVIIІ ст., яка здійснювала 
передрукування [1]. 

У ранніх виданнях вихідні данні друкувалися на одному аркуші, пізніше – 
другі вихідні дані – на іншому аркуші. Цей аркуш буває втрачений. 

Могильовське книгодрукування проіснувало до 1772 року. Віленська, 
гродненська, супрасльська та почаївська зберегли свободу друкування 
старообрядницьких видань до 1795 року. 
Надалі старообрядницьке книгодрукування призупиняється, інколи 
друкуються повторні видання, на яких завжди невірно вказано вихідні 
дані. Орнамент на цих виданнях вже не дає вказівок щодо визначення 
друкарні, тим самим зникає можливість віднесення досліджуваного 
стародруку до певної друкарні. 
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Ключевые слова: меры процесуального принуждения, привод, следственная 
практика, уголовное судопроизводство. 

 
Аналіз кримінального процесуального законодавства свідчить про 

досить чітке врегулювання порядку застосування приводу. Проте, ряд 
питань залишаються дискусійними, що створює певні проблеми у 
практиці здійснення приводу. Зокрема, це стосується застосування 
приводу без попереднього виклику підозрюнваного. Зауважимо, що 
норми КПК України, які регламентують порядок розгляду клопотання 
про здійснення приводу, перебувають у системному зв’язку із нормами 
КПК України, якими передбачено застосування такого заходу 
забезпечення кримінального провадження, як виклик слідчим, 
прокурором [1]. 

У ст. 140 КПК України у п. 5 переліку відомостей, що повинні бути 
зазначені у клопотанні, передбачено ті, які підтверджують факти 
здійснення виклику особи у встановленому порядку та отримання особою 
повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом. Отже, 
опосередковано вказується на необхідність попередньо викликати всіх, 
хто підлягає приводу. Питання доцільності такої вимоги щодо 
підозрюваного у всіх випадках є досить суперечливим. Наприклад, у разі 
зміни підозри чи повідомлення про нову підозру, це по суті і є 
інформуванням особи про кримінальне переслідування за більш тяжке 
кримінальне правопорушення, чи інше (крім того, за яким вже оголошено 
підозру). У такому випадку, підозрюваний по суті завчасно 
повідомляється про підозру шляхом скерування нового повідомлення. 
Варто зауважити, що факт отримання підозрюваним повідомлення може 
залишитися нез’ясованим. Ми погоджуємось з думкою О. Сопронюка 
щодо того, що отримання такого повідомлення чи виклику до органу 
розслідування може стати причиною переховування підозрюваного, а 
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отже можливості уникнення відповідальності. У такій ситуації, затримати 
особу в порядку ст. ст. 207, 208 КПК України закон не дозволяє, а 
заявляти клопотання до слідчого судді щодо затримання з метою приводу 
для вирішення питання про застосування запобіжного заходу тримання 
під вартою немає підстав [2, с. 148]. 

Крім того, у разі винесення ухвали про привід, зважаючи на 
процесуальний порядок її виконання незрозуміло, як діяти у випадках, 
коли працівника, який здійснює привід, не пускають до житла. 
Законодавець у ст. 233 КПК України регламентував порядок проникння 
до житла чи іншого володіння особи, однак лише під час проведення 
ряду слідчих (розшукових) дій: огляду, обшуку, слідчого експерименту. 
Законом не передбачено й те, чи дає право проникнення до житла ухвала 
про здійснення приводу, чи це має бути обумовлено в ухвалі про 
здійснення приводу, чи для цього слідчий суддя мав би виносити окрему 
ухвалу. 

Зважаючи на вищезазначене, ми погоджуємось з аргументами 
Т. Г. Фоміної щодо правильності застосування практики слідчих суддів, 
які відмовляють у задоволенні клопотання про здійснення приводу особи, 
якщо її виклик було здійснено з порушенням триденного строку, 
передбаченого ч. 8 ст. 135 КПК України [3, с. 191]. Це ж саме стосується і 
випадків недотримання вимоги про те, що у разі тимчасової відсутності 
особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під 
розписку дорослому члену сім’ї цієї особи чи іншій особі, яка з нею 
проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання 
особи або адміністрації за місцем її роботи. 

На практиці слідчі судді досить часто відмовляють у задоволенні 
клопотань слідчих про здійснення приводу осіб, з підстав недостатньої 
обґрунтованості, а саме: нез’явлення викликаної по телефону особи не 
може розглядатися як безумовна підстава для застосування до неї 
приводу. 

Керуючись вимогами ч. 3 ст. 142 КПК України, слідчий суддя 
перевіряє не лише факт існування обов’язку з’явитись за викликом, але й 
аналізує наявність або відсутність поважних причин, внаслідок яких 
особа не з’явилась за викликом. 

Слідчий суддя зобов’язаний відмовити у задоволенні клопотань про 
привід у разі якщо особа, яку було належним чином повідомлено про 
виклик, отримавши його, повідомила орган досудового розслідування 
про причину, внаслідок якої вона не може прибути за викликом. Таке ж 
рішення приймається слідчим суддею у разі, коли під час розгляду 
клопотання встановлено, що підозрюваний, обвинувачений або свідок, 
будучи викликаними у встановленому КПК України порядку, не 
з’явилися до слідчого або прокурора з поважних причин, однак з 
об’єктивних причин (тяжка хвороба, перебування у місці, в якому 
відсутні засоби зв’язку) не могли повідомити про причини свого 
неприбуття [4, с. 160]. 
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Однак, як свідчать дані судової практики, існують випадки коли слідчі 
судді, всупереч встановленому КПК України порядку, залишають 
клопотання слідчих про здійснення приводу без розгляду, мотивуючи 
свою відмову тим, що слідчий та прокурор до суду не з’явились та не 
надали матеріали кримінального провадження. Даних про те, що слідчий 
суддя дійшов висновку про необхідність заслухати доводи слідчого у 
матеріалах таких проваджень не було. Наведене рішення слідчих суддей 
не узгоджувалось із вимогами, закріпленими у ст. ст. 141, 142 
КПК України, оскільки обов’язкової участі особи, що подала клопотання, 
та прокурора в судовому засіданні, а також надання слідчому судді 
матеріалів кримінального провадження не передбачено.  

Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, 
вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно 
виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які 
згідно з КПК України не можуть бути допитані як свідки. Разом із тим, 
КПК України не встановлює для особи, яка звертається із клопотанням 
про здійснення приводу, обов’язку доводити, що свідок, стосовно якого 
необхідно здійснити привід, не є вагітною жінкою, інвалідом першої або 
другої груп, або не є особою, яка одноосібно виховує дітей віком до 
шести років або дітей-інвалідів. Тому необґрунтованою є відмова у 
задоволенні клопотання про привід внаслідок недолучення слідчим, 
прокурором документів, які б підтверджували, наприклад, відсутність у 
особи інвалідності тощо. 

Обґрунтованою є відмова у задоволенні клопотання про здійснення 
приводу, якщо у клопотанні не зазначено процесуальний статус особи, 
про здійснення приводу якої заявлено клопотання, а також клопотань, 
поданих органом, якому здійснення досудового розслідування 
кримінального правопорушення не підслідне. 

Такими, що не відповідають вимогам КПК України, є ухвали слідчих 
суддів про повернення клопотань про здійснення приводу, оскільки 
КПК України не передбачає повноважень слідчого судді щодо прийняття 
такого процесуального рішення [5, с. 172]. 

Загалом слід зазначити, що не зважаючи на позитивний досвід 
реалізації норм КПК України, окремі правові та організаційні питання 
застосування приводу у кримінальному провадженні є не до кінця 
вирішеними і потребують розроблення законодавчих норм з урахуванням 
як наукових напрацювань, так і практичних потреб. 

 
Перелік посилань 

 
1. Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство із 

змінами та допов: на 03.08.2020: офіц. текст. Київ, 2020. 342 с. 
2. Сопронюк О. Проблемні питання теорії та практики застосування приводу в 

кримінальному процесі України. Национальный юридический журнал: теория и 
практика. 2017. № 2. С. 146-150. 



274 

3. Фоміна Т. Г., Абламський С. Є. Проблемні питання щодо виконання ухвали 
про здійснення приводу під час досудового розслідування. Науковий вісник 
публічного та приватного права. 2019. Вип. 1, т. 2. С. 188-194. 

4. Савицький Д. О. Підстави та процесуальний порядок застосування приводу 
у кримінальному провадженні. Юридичний часопис Національної академії 
внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 158-163. 

5. Лялюк Є. Д. Умови, підстави та порядок застосування приводу за 
неприбуття особи на виклик слідчого, прокурора або судовий виклик. 
Прикарпатський юридичний вісник. 2017. № 1 (16). С. 169-173. 

 
 

УДК 343 
Конюшенко Яна Юріївна 

 
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри кримінального процессу 
 

Національна академія внутрішніх справ 
 

ВИДИ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 
СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 
TYPES OF JUDICIAL CONTROL DURING INVESTIGATIVE 

(SEARCH) ACTIONS 
 

ВИДЫ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СЛЕДСТВЕННЫХ (РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ 

 
Акцентовано увагу на важливості судового контролю під час проведення 

слідчих (розшукових) дій. Виділено види судового контролю залежно від часу 
його здійснення (попередній та наступний), а також залежно від форми діяльності 
слідчого судді. 

Ключові слова: слідчий суддя, судовий контроль, слідчі (розшукові) дії. 
 
The attention is focused on the importance of judicial control during 

investigative (search) actions. The types of judicial control are distinguished depending 
on the time of its implementation (previous and next), as well as depending on the form 
of activity of the investigating judge. 

Ключевые слова: следственный судья, судебный контроль, следственные 
(розыскные) действия. 

 
Акцентировано внимание на важности судебного контроля при проведении 

следственных (розыскных) действий. Выделены виды судебного контроля в 
зависимости от времени его осуществления (предыдущий и следующий), а также 
в зависимости от формы деятельности следственного судьи. 

Key words: investigating judge, judicial control, investigative (search) actions. 
 



275 

Судовий контроль, що здійснюється слідчим суддею під час досудового 
розслідування, є однією з основних гарантій додержання прав, свобод та 
законних інтересів учасників кримінального провадження. І особливого 
значення він набуває саме під час вирішення питання про надання дозволу 
на проведення слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних слідчих 
(розшукових), як різновиду СРД. З однієї сторони це забезпечує 
проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а з 
іншої – охорону прав, свобод і законних інтересів учасників провадження. 
Під час реалізації зазначених завдань кримінального провадження слідчий 
суддя: а) надає дозвіл на проведення слідчих (розшукових) дій, наприклад, 
допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 
засіданні; проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції, обшук 
тощо; б) здійснює перевірку законності їх проведення, зокрема тих, які 
відповідно до КПК України у виключних випадках можуть проводитися до 
надання відповідного дозволу (проникнення до житла чи іншого володіння 
особи (ст. 223 КПК України); установлення місцезнаходження 
радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК); спостереження за особою, річчю 
або місцем (ст. 269 КПК України) тощо); в) розглядає скарги на рішення 
слідчого, дізнавача, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про 
проведення СРД. 

Зважаючи на те, що в КПК України законодавець не розкриває 
поняття судового контролю, в доктрині кримінального процесу воно є 
дискусійним і розглядається в багатьох значеннях. На нашу думку, 
судовий контроль за додержанням прав і свобод людини під час 
проведення слідчих (розшукових) дій доцільно визначити як 
упорядковану систему дій слідчого судді, які він уповноважений 
виконати у межах, передбачених законом, з метою додержання прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. В 
цьому разі судовий контроль доцільно розглядати саме з точки розу 
«упорядкованої системи дій», оскільки він здійснюється не лише під час 
надання дозволу на проведення СРД, але й в ході перевірки законності їх 
проведення, а також розгляду скарг на рішення слідчого, дізнавача, 
прокурора про відмову в задоволенні клопотання про їх проведення. 
Таким чином, можна вести мову про те, що судовий контроль за 
додержанням прав, свобод людини під час проведення слідчих 
(розшукових) дій залежно від часу здійснення реалізується у двох 
формах: попередній та наступний. 

Попередній судовий контроль виступає гарантією дотримання 
конституційних прав і свобод людини, зокрема таких як недоторканність 
житла (ст. 30 Конституції України), таємниця листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31 Конституції 
України), невтручання в особисте та сімейне життя (ст. 32 Конституції 
України), захист прав і свобод людини судом (ст. 55 Конституції 
України) [1]. У даному випадку основна задача слідчого судді полягає в 
забезпеченні прав і свобод людини, які можуть бути обмежені під час 
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проведення СРД. Тож, задля уникнення незаконного обмеження прав і 
свобод людини слідчий суддя повинен неухильно дотримуватися 
правової процедури під час розгляду клопотання про надання дозволу на 
проведення СРД. 

Наступний судовий контроль є гарантією захисту та відновлення 
порушених прав, якщо це мало місце під час проведення СРД у 
невідкладних випадках без дозволу слідчого судді (ст. 233 КПК України). 
При цьому проникнення до житла чи іншого володіння особи до 
постановлення слідчим суддею ухвали можливе лише з дотриманням 
вимог, визначених ст. 233 КПК України, а саме: 1) суб’єктами 
проникнення є лише слідчий, дізнавач, прокурор (ч. 3 ст. 233 
КПК України); 2) невідкладні випадки мають бути пов’язані із 
врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням 
осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення; 
3) слідчий, дізнавач, прокурор обов’язані невідкладно після таких дії 
звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді; 4) у 
випадку, якщо прокурор відмовляє погодити клопотання слідчого, 
дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні 
клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є 
недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, 
передбаченому ст. 255 КПК України [2]. 

Крім того, цей вид судового контролю реалізується під час розгляду 
скарг на рішення слідчого, дізнавача, прокурора про відмову в 
проведенні СРД (п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК України). У даному випадку 
слідчий суддя має встановити: а) чи має особа право звернутися зі 
скаргою на рішення слідчого, дізнавача, прокурора про відмову в 
задоволенні клопотання про проведення СРД; б) дійсну необхідність в 
проведенні СРД; в) значення результатів СРД для встановлення обставин, 
що підлягають доказуванню. Ефективне забезпечення слідчим суддею 
таких умов спрямовано на виконання завдань кримінального 
провадження та реалізацію засад кримінального провадження. 

Негласні слідчі (розшукові) дії, як різновид СРД, до постановлення 
ухвали слідчого судді має здійснюватися з дотриманням вимог, 
визначених ст. 250 КПК України: 1) проводяться лише у невідкладних 
випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей або запобігання 
вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину передбаченого 
розділами І, ІІ, VI, VII (ст. ст. 201 та 209), IX, XIII, XIV, XV, XVII КК 
України; 2) якщо негласна слідча (розшукова) дія може бути розпочата за 
рішенням слідчого, узгодженого з прокурором, або прокурора; 
3) обов’язок прокурора невідкладно після початку негласної слідчої 
(розшукової) дії звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді; 
4) виконання будь-яких дій з проведення негласної слідчої (розшукової) 
дії повинно бути негайно припинено, якщо слідчий суддя постановить 
ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії. Отримана внаслідок такої негласної слідчої 
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(розшукової) дії інформація повинна бути знищена в порядку, 
передбаченому ст. 255 КПК України [2]. Важливість судового контролю у 
цих випадках підкреслюється правовими наслідками визнання отриманих 
доказів недопустимими, зокрема, у разі відмовлення слідчим суддею у 
задоволенні клопотання. 

Залежно від форми діяльності слідчого судді судовий контроль під 
час проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється у вигляді 
1) надання дозволу на їх проведення; 2) самостійного проведення СРД – 
допит, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового 
розслідування; 3) розгляду скарг на відмову сторони обвинувачення у 
задоволенні клопотання про проведення СРД. При цьому, на нашу думку, 
слідчий суддя не може виходити за межі вимог, визначених у клопотанні 
чи скарзі. Як слушно зазначає О. Г. Яновська, суд не може брати участь у 
збиранні та перевірці доказів шляхом проведення чи призначення 
самостійно ініційованих процесуальних, слідчих і судових дій. Така 
активність суду буде виявом упередженості та прихильності до однієї зі 
сторін у процесі. Активність суду у процесі доказування безумовно 
спричиняє зниження активності сторін [3, с. 89]. Також погоджуємося з 
науковою позицією К. Є. Лисенкової, що слідчий суддя повинен створити 
необхідні умови для виконання сторонами їхніх процесуальних 
обов’язків та реалізації наданих прав, при цьому активно здійснювати 
перевірку доказів, якими сторони обґрунтовують свої вимоги [4, с. 185]. 
У такому випадку активність слідчого судді повинна обмежуватися 
доводами та вимогами клопотання або скарги; зазначене правило 
виходить із принципів змагальності та диспозитивності кримінального 
провадження. Виключення з цього загального правила може мати місце 
лише у випадках, якщо при розгляді скарги слідчий суддя виявляє суттєві 
порушення вимог кримінального процесуального закону, які є підставами 
для задоволення скарги, але на які скаржник не вказує [5, с. 228]. 
Вважаємо, що зазначене твердження допустимо застосовувати лише у 
випадку розгляду скарг на відмову в задоволенні клопотання про 
проведення СРД, а у всіх інших випадках слідчий суддя обмежений 
вимогами, визначених у клопотанні. Пасивне положення суду в даному 
випадку тлумачиться як необхідність отримання звернення від сторони 
кримінального провадження (як правило, сторони обвинувачення), 
слідчий суддя діє лише в рамках клопотання і не має права за власною 
ініціативою витребувати документи, інші докази для прийняття рішення. 

Таким чином, судовий контроль в системі гарантій забезпечення прав, 
свобод та законних інтересів особи під час проведення слідчих 
(розшукових) дій є важливим засобом незаконного їх обмеження.  
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В Украине после подписания и ратификации Верховной Радой 

Конвенции ООН (1999 г.) и Европейской конвенции (2003 г.) по борьбе с 
коррупцией было разработано антикоррупционное законодательство. К 
сожалению, антикоррупционная политика, антикоррупционное 
законодательство Украины неадекватно размерам и темпам роста 
коррупции в Украине. Анализ информации органов, осуществляющих 
оперативную деятельность, и результаты исследований подтверждают 
наличие в высших государственных органах сетевых коррумпированных 
структур. Так, сетевая коррумпированная система обеспечила 
организаторам теневого бизнеса (миллионерам), лидерам организованной 
экономической преступной деятельности (олигархам) незаконное 
присвоение значительной части государственной собственности, 
проникновение в политические, государственные институты, средства 
массовой информации, участие в формировании законодательной, 
исполнительной и судебной власти. Они владеют огромным 
криминальным капиталом, многие и депутатским мандатом, лоббируют 
принятие законов в своих корыстных интересах. Так, Верховной Радой 
был принят Закон от 15.11.2011 о декриминализации 26 составов 
экономических преступлений в Уголовном кодексе Украины (в том числе 
о декриминализации контрабанды), Закон от 18.04.2013 о 
декриминализации взяточничества. О коррупционном лоббизме в 
интересах теневого бизнеса и организованных групп в сфере экономики 
свидетельствует принятие депутатским корпуса Закона от 21.09.2019 «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-
процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на 
бизнес», то есть о декриминализации фиктивного предпринимательства 
(теневого бизнеса). По мнению депутатов нынешней каденции уголовная 
ответственность за создание фиктивных фирм является давлением на 
бизнес. Следует отметить, что организаторы теневого бизнеса, лидеры 
организованной экономической преступной деятельности посредством 
коррупции пролоббировали принятие других законов, которые 
сдерживали их алчный, преступный бизнес, в том числе об упразднении 
контрольно-ревизионной службы, надзорных функций прокурора, 
спецподразделений по борьбе с организованной преступностью, 
подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и другие. 

В юридической литературе большинство исследователей правильно 
отмечает, взяточничество – это распространенный и опасный вид 
коррупции [1, с. 81; 4, с. 28; 5, с. 4]. Следует согласиться с мнением 
А. И. Гурова в том, что коррупция является обязательным признаком 
организованной преступности. Под коррупцией он понимает не просто дачу 
и получение взятки за предоставление любой услуги, постоянную связь 
должностных лиц с организованными преступниками [3, с. 205]. 
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Декриминализация взяточничества в Украине негативно влияет на реальное 
противодействие коррупции, практику расследования коррупционных 
преступлений, противоречит международным конвенциям и договорам по 
борьбе с взяточничеством и коррупцией. Дача и получение взятки – это 
коррупционные преступления, о чем свидетельствуют результаты научных 
исследований, многолетняя практика и опыт их расследования органами 
прокуратуры, следователями органов МВД, СБУ. Большинство украинских 
ученых в своих работах, правильно указывают на то, что получение взятки, 
дача взятки – являются коррупционными преступлениями, которые 
необходимо криминализировать. 

После декриминализации самого распространенного коррупционного 
преступления – взяточничества Верховной Радой в 2015 г. были приняты 
законодательные акты о создании Национального антикоррупционного бюро 
расследования, специализированной антикоррупционной прокуратуры, 
антикоррупционного суда. Правовым невежеством депутатского корпуса и 
авторов этого закона является условное деление органов досудебного 
расследования, прокуратуры, суды на «коррупционные» и 
«антикоррупционные». Следует отметить, что антикоррупционным является 
законодательство, но не государственные органы, которые призваны 
выявлять, раскрывать и расследовать коррупционные преступления, 
противодействовать им. Поэтому депутатскому корпусу необходимо 
принять Закон, в котором предусмотреть правильное название этих 
правовых институтов, а именно «Национальное бюро расследования 
коррупционных преступлений», «специализированная прокуратура по 
надзору за расследованием коррупционных преступлений», «Судебная 
палата Верховного суда Украины по рассмотрению коррупционных 
преступлений, совершенных должностными лицами высших 
государственных органов власти и управления». 

В уголовном законодательстве Украины отсутствует понятие 
коррупционного преступления. Однако в примечании к ст. 45 
УК Украины представлен перечень некоторых видов преступлений в 
сфере служебной деятельности, которые законодатель считает 
коррупционными. Вызывает сомнение в том, что коррупционным 
преступлением является подкуп работника государственного 
предприятия, организации, учреждения (ст. 354 УК Украины) или 
незаконное обогащение (ст. 368-2 УК Украины). Полагаем, что не все 
служебные преступления являются коррупционными. Предлагаем 
рассматривать коррупционным преступлением умышленное, незаконное 
корыстное деяние, которое совершает за определенное вознаграждение 
в какой – либо форме в интересах третьих лиц должностное лицо при 
исполнении функций представителя власти, использовании служебного 
положения, осуществлении организационных, распорядительных, 
административных, хозяйственных полномочий в органах 
государственной власти, управления, местного самоуправления, сфере 
предоставления публичных услуг. 
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Организаторы теневого бизнеса, лидеры организованной преступной 
деятельности в сфере экономики стремятся купить не отдельную услугу 
коррупционера, а его вместе с должностью, и не для разового принятия 
решения в интересах криминальной структуры, а для постоянного 
содействия криминальной деятельности организованных преступных 
групп, коррупционного лоббирования теневого бизнеса ее интересов. В 
этой связи, они лично или через своих «решал» заранее подбирают 
кандидатуры будущих коррупционеров с учетом их специального, 
функционально-должностного статуса в системе государственных 
органов власти, управления и правоохранительных органов, прошлой 
криминальной прикосновенности, аморальности, личностных 
особенностей, жадности, трусости, алчности, рвачества и т. д. По этой 
схеме они подбирают «заказных» коррупционеров депутатов, министров, 
прокуроров, судей, оперативных работников, сотрудников таможенных и 
налоговых органов и других. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что организаторы 
теневого производства, лидеры преступного бизнеса в сфере экономики 
при разработке криминальных акций, коррупционных технологий 
заранее продумывают и планируют: 

1. Коррупционные связи с должностными лицами властных, 
управленческих, налоговых, таможенных органов, полиции, 
прокуратуры. Установление организаторами преступной деятельности 
горизонтальных и вертикальных коррупционных связей с 
высокопоставленными должностными лицами органов государственной 
власти и управления позволяет им совершать экономические 
преступления в очень специфической и конфиденциальной обстановке, 
то есть под прикрытием официальной государственной деятельности. 

2. Коррупционные схемы, обеспечивающие эффективность и 
безопасность криминальной технологии, преступной акции. Таким 
образом, коррупционной преступной деятельности присуща высокая 
степень латентности, поэтому организаторы преступного бизнеса, 
коррумпированные чиновники длительное время остаются 
недосягаемыми и безнаказанными. 

3. Коррупционное вознаграждение («откат») за предоставление 
«коррупционных услуг». Такими являются: коррупционное содействие, 
коррупционное покровительство, коррупционное обеспечение, 
коррупционный протекционизм, коррупционное вмешательство, 
коррупционное противодействие, коррупционное лоббирование. Эти 
коррупционные деяния необходимо криминализировать. 

Расследование коррупционных преступлений весьма проблематично 
ввиду несовершенства уголовного и уголовного процессуального 
законодательства Украины. 

Нормы УПК Украины 2012 г. не предусматривают стадию возбуждения 
уголовного дела. Так, о начале расследования свидетельствует факт 
регистрации информации об уголовном правонарушении в Едином реестре 
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досудебного расследования без проведения предварительной проверки этой 
информации. Следователь без принятия процессуального решения, в 
письменной форме сообщает прокурору о начале расследования (ч. 5 ст. 214 
УПК Украины). Полагаем, что сообщение следователя о начале 
расследования, не создает правовые основания для уголовного 
преследования. Следует отметить, что нормы УПК Украины 
предусматривают проведение оперативно – розыскной деятельности (ст. 246 
УПК Украины) только после начала расследования и по письменному 
указанию следователя, прокурора или решению следственного судьи. Эти 
процессуальные новации негативно влияют на практику раскрытия и 
расследования преступлений, в том числе и коррупционных. Как 
свидетельствуют результаты научных исследований О. А. Вакулик, что 
около 40 % заявлений и сообщений из числа зарегистрированных в базе 
единого учета имели признаки преступления [2, с. 7], тогда как 60 % – 
составили заявления, по которым было начато расследование и прекращено 
за отсутствием события или состава преступления. Практика 
«автоматического» начала расследования ухудшила правовую защиту лиц, в 
отношении которых проводилось расследование, так как они фактически 
лишены возможности обжаловать необоснованное уголовное преследование. 

Псевдонаучные новации изложены в главе 22 УПК Украины о 
направлении следователем письменного сообщения лицу о подозрении в 
совершении уголовного правонарушения. Сообщение о подозрении лица 
в совершении преступления автоматически переноситься в качестве 
обвинения в обвинительный акт, который прокурор направляет в 
суд (ст. 291 УПК Украины). При этом процедура допроса подозреваемого 
нормами УПК Украины не предусмотрена (следователи используют 
процессуальную процедуру допроса подозреваемого по аналогии со 
ст. 107 УПК Украины 1960 г.). Следует отметить, что нормы 
УПК Украины не регламентируют процессуальную процедуру 
выдвижения обвинения на досудебном следствии, допроса обвиняемого. 
Отсутствие процессуальной регламентации уголовно-процессуального 
института обвинения на досудебном следствии лишают права 
обвиняемого на защиту в суде. Данная новация деформирует полномочия 
государственного обвинителя в судебном заседании, который вынужден 
вместо обвинения поддерживать сообщение о подозрении в совершении 
преступления, в том числе и коррупционного. 

Эти и другие новации УПК Украины, несовершенство уголовного 
законодательства разрушили отечественные процессуальные традиции, 
положительный опыт работы органов досудебного следствия, 
прокуратуры по расследованию коррупционных преступлений, привели к 
ущемлению прав и законных интересов участников процесса, 
деформации статусов государственных органов, коллизии их 
полномочий. Следует отметить, что низкое качество антикоррупционного 
законодательства, юридические коллизии в правотворчестве и 
правоприменении, коллизии полномочий и статусов государственных 
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органов, призванных выявлять и расследовать коррупционные 
преступления (НАБУ, ГБР и др.) мешают эффективной работе правовой 
системы, создают беспорядок в правоприменительной практике. 
Полагаем, что совершенствование антикоррупционного, уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства должно соответствовать как 
социальным потребностям, так и потребностям практики расследования 
коррупционных преступлений. 
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The concept of forensic ballistics is considered. The indicated objects of forensic 
ballistic examination. The importance of forensic ballistic expertise for disclosing and 
investigating crimes in the sphere of firearms trafficking is shown. 
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Рассмотрено понятие судебной баллистики. Указанны объекты судебно-

баллистической экспертизы. Показано значение судебно-баллистической 
экспертизы для раскрытия и расследования преступлений в сфере оборота 
огнестрельного оружия. 
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Наростаюча озброєність злочинності і тенденція вчинення злочинів із 

застосуванням зброї є одним з факторів погіршення криміногенної 
обстановки в Україні. 

В сучасних умовах боротьби із різного роду злочинами, вчиненими із 
застосуванням вогнепальної зброї, все більшого значення набуває 
складний процес досліджень, пов’язаних з ототожненням зброї та набоїв 
до неї, які проводяться експертом за постановою слідчого чи ухвалою 
суду. Під час розслідування даної категорії злочинів особлива роль 
відведена судовій експертизі, при цьому особливого значення набувають 
судово-балістичні дослідження. 

Судова балістика – галузь криміналістичної техніки, яка вивчає 
вогнепальну зброю, боєприпаси, закономірності механізму пострілу і 
виникнення слідів на кулях, гільзах і перешкодах, розробляє прийоми, 
методи і засоби виявлення, збирання і дослідження даних об’єктів для 
встановлення обставин розслідуваної події [1]. 

Об’єктами судово-балістичної експертизи є: 
– вогнепальна зброя, окремі її частини; 
– боєприпаси до вогнепальної зброї, в тому числі вистріляли кулі, 

стріляні гільзи, дріб, картеч; 
– сліди застосування вогнепальної зброї; 
– заготовки деталей зброї; 
– інструменти і різні матеріали, що застосовуються при виготовленні 

зброї та боєприпасів [2]. 
Судово-балістична експертиза є однією з найпоширеніших видів 

експертиз в криміналістиці. Така ситуація пояснюється тим, що зброя і 
боєприпаси нерідко застосовуються в незаконній діяльності, зокрема, в 
багатьох випадках є знаряддями злочинів. Також зброя фігурує в таких 
видах злочинів як: незаконне придбання, передача, збут, зберігання, 
перевезення або носіння, виготовлення зброї і боєприпасів. 

Судово-балістична експертиза в даний час включає широке коло 
питань, що відносяться до вирішення діагностичних, ідентифікаційних та 
ситуаційних завдань, таких як: 

– ідентифікація зброї та боєприпасів за слідами пострілу;  
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– встановлення групової приналежності зброї (виду, системи, моделі);  
– встановлення обставин застосування вогнепальної зброї – дистанції 

пострілу, місцезнаходження того, хто стріляв, напрямки пострілу, 
кількості і послідовності пострілів [3]. 

Таким чином, розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням 
вогнепальної зброї, не може бути проведено без використання 
спеціальних знань експерта-баліста. 

Під час розкриття й розслідування злочинів, вчинених із 
застосуванням зброї, у випадках, коли оперативні заходи та слідчі 
(розшукові) дії не дали належного результату, саме завдяки судовій 
балістичній експертизі вдається дати відповіді на важливі питання. 

Значення такої експертизи, без сумніву, велике, оскільки саме в 
результаті її проведення можна одержати й перевірити докази у 
кримінальному провадженні, а також відтворити картину події, яка має 
бути обов’язково встановлена. 

Вивчення зброї, боєприпасів і слідів їх застосування допомагають 
з’ясовувати обставини, що мають важливе значення при розслідуванні 
тяжких злочинів, до яких слід віднести: вбивства, бандитизм, розбій, 
терористичні акти, незаконне придбання, виготовлення, носіння зброї, її 
розкрадання тощо. 

Крім цього, на нашу думку, однією з обов’язкових умов повного та 
всебічного розслідування злочинів зазначеної категорії є встановлення 
постійної взаємодії слідчого та експерта, яка здійснюється в процесі 
збирання інформації та матеріалів для експертного дослідження або під 
час експертного дослідження. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ 
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НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ 
ТОВАРОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Розглянуто основні причини, що тягнуть за собою винесення клопотань 

судовими експертами та написання повідомлень про неможливість проведення 
судової товарознавчої експертизи. З практичного досвіду експертів виокремлено 
на що саме потрібно звернути увагу органам досудового розслідування при 
призначенні судової товарознавчої експертизи та відповіді на клопотання. 
Наведені рекомендації, стосовно питань, поставлених на вирішення судовим 
експертам, обсягу інформації, який потрібний для вирішення цих питань, для 
надання повного та всебічного висновку експерта, оптимізації роботи органів 
досудового розслідування та судово експертних установ. 

Ключові слова: постановка питання, проблемні питання, обсяг необхідної 
інформації, клопотання, повідомлення про неможливість проведення судової 
товарознавчої експертизи. 

 
The main reasons that entail the issuance of petitions by forensic experts and the 

writing of notices about the impossibility of conducting a forensic merchandising 
examination are considered. Recommendations are given regarding the issues posed to 
the forensic expert, the amount of information required to resolve these issues, to 
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provide a full and comprehensive expert opinion and to optimize the work of the pre-
trial investigation bodies and forensic expert institutions. 

Key words: asking a question, problematic issues, the amount of information 
required, applications, reports about the impossibility of a judicial merchandising 
expertise. 

 
Рассмотрены основные причины, влекущие за собой вынесение ходатайств 

судебными экспертами и написание извещений о невозможности проведения 
судебной товароведческой экспертизы. Приведенны рекомендации в отношении 
вопросов поставленных перед судебным экспертом, объема информации, 
который необходим для решения этих вопросов, для предоставления полного и 
всестороннего заключения эксперта и оптимизации работы органов досудебного 
расследования и судебно-экспертных учреждений. 

Ключевые слова: постановка вопроса, проблемные вопросы, объем 
необходимой информации, ходатайства, сообщение о невозможности проведения 
судебной товароведческой экспертизы. 

 
Ефективність розкриття і розслідування злочинів в даний час багато в чому 

обумовлюється використанням спеціальних знань, що значно розширює 
пізнавальні можливості слідчого, оскільки кримінальне судочинство не може 
ефективно функціонувати. Чітке розуміння сутності спеціальних знань у 
кримінальному судочинстві вкрай важливе для їх ефективного використання у 
процесуальній діяльності: воно сприятиме правильному визначенню галузі 
знань, яка може бути використана; залученню до участі у слідчій дії 
відповідного фахівця; визначенню підстав для призначення експертного 
дослідження, його предмета, а також вирішенню інших питань. 

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 69 Кримінального процесуального кодексу 
України експерт має право заявляти клопотання про надання додаткових 
матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов’язаних із проведенням 
експертизи. В діяльності експерта товарознавця часто виникає 
необхідність реалізації цього права [1, ст. 69]. 

Згідно з Інструкцією з організації проведення та оформлення експертних 
проваджень у підрозділах Експертної служби МВС, затвердженої наказом 
Міністерства внутрішніх справ 17.07.2017 № 591, у разі незадоволення 
порушених експертом клопотань упродовж сорока п’яти календарних днів з 
дня його направлення, експерт не вирішує окреме питання, з приводу якого 
було направлено клопотання, або складає повідомлення про неможливість 
проведення експертизи. Проведення призначеної судової товарознавчої 
експертизи до виконання заявленого клопотання призупиняється. 

Судово-товарознавча експертиза повинна призначатися у всіх 
випадках, коли встановлення певних обставин у справі за допомогою 
інших засобів доказування не можна визнати повним, і отже, доведення 
обставин справи можуть бути з’ясовані лише шляхом проведення 
судової-товарознавчої експертизи та засновані на принципах 
криміналістичної тактики [3, с. 319]. 

З метою підготовки правильних та влучних питань слідчий у низці 
випадків, окрім оцінки зібраних у провадженні матеріалів, має оглянути 
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за участю спеціалістів об’єкти дослідження, ознайомитися зі спеціальною 
літературою з питань, котрі підлягають дослідженню, методичними 
посібниками про проведення судово-товарознавчих експертиз, в яких 
викладені питання, що можуть бути ними вирішені, а з деяких питань 
отримати усні довідки [4, с. 262]. 

Досить часто на практиці слідчі назначають велику кількість 
експертиз за шаблоном, використовуючи одні і ті ж самі запитання, не 
задумуючись що у експерта при отриманні до виконання матеріалів 
експертизи виникає питань ще більше. На дослідження надходить велика 
кількість різноманітних об’єктів і для того щоб відповісти на запитання 
експерту товарознавцю дуже важливо мати достатню кількість вихідних 
даних не лише для початкової ідентифікації об’єкта дослідження, а й 
подальшої його оцінки. 

З метою наочності розглянемо декілька прикладів. Так, якщо об’єктом 
дослідження є наприклад мобільний телефон чи інша дрібна побутова 
техніка. Для вирішення поставленого запитання експерту товарознавцю 
необхідна інформація про дату покупки та дату введення вищевказаних 
об’єктів дослідження в експлуатацію, їх повне та точне найменування, а 
іноді й основні технічні характеристики (такі як об’єм оперативної та 
вбудованої пам’яті), по можливості комплектацію на момент скоєння 
злочину для мобільних телефонів та планшетів – наявність гарнітури та 
зарядного пристрою, для телевізорів, цифрових ефірних приймачів – 
наявність кабелів живлення, пульту дистанційного управління тощо.  

Відповідно до Інформаційного листа щодо особливостей визначення 
вартості ювелірних виробів з дорогоцінних металів, для того щоб 
визначити вартість ювелірного виробу, нам необхідна достатня 
інформація щодо об’єкта дослідження, а саме: маса виробу; проба або 
відсотковий склад дорогоцінних металів та інших домішок у виробі; 
інформація про вставки (найменування, маса, колір, чистота, огранка, 
вартість) із дорогоцінного каміння органогенного утворення, 
напівдорогоцінного каміння та їх імітацій; інформація про дату 
виготовлення виробу та/або термін користування виробом; інформація 
про пошкодження виробу та/або ознаки користування ним; інформація 
про специфічні (художні) характеристики виробу) [2, с. 3]. 

При надходженні об’єктів дослідження з пошкодженням або в 
непридатному для подальшого використанні стані важливо щоб в 
постанові про призначення судової товарознавчої експертизи містилася 
інформація про стан об’єкту дослідження на момент скоєння 
кримінального правопорушення. 

На розгляд експертам товарознавцям назначаються експертизи щодо 
визначення ринкової вартості велосипедів, при чому при призначенні 
даної експертизи зазвичай орган досудового розслідування не вказує 
точного та повного найменування об’єкта дослідження, та досить часто 
прописують характеристики моделі, що не співпадають з 
характеристиками самого об’єкта дослідження, що призводить до 
виникнення сумнівів у експерта та потреби в написанні клопотання. 
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Якщо об’єктом дослідження є кабелі електрозв’язку, то для того щоб 
визначити ринкову вартість необхідно мати достатню кількість вихідних 
даних, а саме повне та точне найменування, їх розмірні характеристики та 
дату введення в експлуатацію (для визначення дійсного коефіцієнту зносу). 
Якщо ж різні металеві вироби, якщо наприклад орган досудового 
розслідування не володіє інформацією щодо точних розмірних 
характеристик, то експерту товарознавцю необхідно зазначити інформацію 
щодо виду металу (чорний чи кольоровий) та обов’язково точної маси, щоб у 
експерта була можливість в даному випадку оцінити вказані металеві 
предмети якщо не в якості виробу, то хоча б в якості брухту металу. 

Досить часто виникає необхідність в написанні клопотання при 
надходженні експертиз щодо визначення ринкової вартості продуктів 
харчування чи спиртних напоїв. Так, для таких споживчих товарів як, 
м’ясні, хлібобулочні та кондитерські вироби, обов’язково вказати не 
лише торгову марку, повне та точне найменування, з вказівкою штрих-
коду, а за можливості виробника, сорт, тип фасування, точну масу. Для 
алкогольних та інших напоїв, окрім найменування, бажано вказати об’єм, 
вид тари (пляшка, ПЕТ, банка), та тип алкогольний, неалкогольний, 
слабоалкогольний, безалкогольний та тип газованості (негазований, 
слабогазований, сильногазований). А також для вказаної групи об’єктів 
дослідження органу досудового розслідування необхідно вказати чи на 
момент скоєння правопорушення, об’єкти дослідження перебували в 
новому та запакованому стані (експлуатації не піддавалися), а також чи 
відповідають вищевказані об’єкти дослідження умовам зберігання, 
термінам придатності, транспортування, відповідності упаковки безпеки і 
стандартам, а також наявності відповідних сертифікатів, прийнятих для 
товарів даної категорії на ринку України. 

Якщо об’єктом судової товарознавчої експертизи є косметична 
продукція, чи то при призначенні експертиз з даними об’єктами 
дослідження необхідно вказати повне та точне найменування, з вказівкою 
штрих-коду, тип та об’єм, за можливості прописати чи є дані товари 
оригіналом фірми виробника (оскільки це впливає на ціну товару), 
наприклад для парфумів, туалетних чи парфумованих вод, а також 
інформації чи знаходились дані товари у користуванні, тобто піддавалися 
експлуатації. 

Рекомендації судово-експертних установ, стосовно обсягу та повноти 
наданої інформації, своєчасності призначення експертиз розглянуті вище, 
сприятимуть зменшенню кількості направлених клопотань та винесенню 
повідомлень про неможливість проведення судової товарознавчої 
експертизи, і як наслідок, – повноті та всебічності висновку експерта. 
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ВИСНОВКИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЕКСПЕРТНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ 
 

CONCLUSION OF JUDICIAL EXAMINATION AND EXPERT 
RESEARCH IS IN CONTEXT OF ADMISSION OF PROOFS 

 
ВЫВОДЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЭКСПЕРТНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ДОПУСТИМОСТИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 
На підставі аналізу нормативного регулювання надання висновку судової 

експертизи та експертного дослідження в контексті допустимості доказів 
пропонуються напрямки його вдосконалення з метою підвищення якості 
практичної діяльності в галузі експертного забезпечення правосуддя. 

Ключові слова: судова експертиза, експертне дослідження, докази, 
допустимість доказів.  

 
On the basis of analysis of the normative adjusting of grant to the conclusion of 

judicial examination and expert research in the context of admission of proofs 
directions of his perfection are offered with the aim of upgrading of practical activity in 
industry of the expert providing of justice. 

Key words: judicial examination, expert research, proofs, admission of proof. 
 
На основании анализа нормативного регулирования предоставления вывода 

судебной экспертизы и экспертного исследования в контексте допустимости 
доказательств предлагаются направления его совершенствования с целью 
повышения качества практической деятельности в отрасли экспертного 
обеспечения правосудия. 
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Особливе значення в процесі розслідування злочинів і забезпечення 

притягнення винних до кримінальної відповідальності має дослідження 
слідів злочину, що дає можливість залучити їх до кримінального 
провадження, надавши їм статус доказів. 

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є 
фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі 
яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи 
відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального 
провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами 
доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. 

Статтею 85 КПК України визначено, що належними є докази, які 
прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що 
підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших 
обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також 
достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість 
використання інших доказів. 

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, 
встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути 
використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може 
посилатися суд при ухваленні судового рішення. 

Одним із видів досліджень, які проводяться під час досудового 
розслідування, є експертні дослідження, що здійснюються суб’єктами 
судово-експертної діяльності. 

Проблеми проведення судових експертиз та експертних досліджень 
були предметом розгляду значної кількості вчених, таких як 
Т. В. Авер’янова, О. В. Батюк, В. Ф. Берзін, М. Б. Вандер, 
В. А. Волинський, В. Г. Гончаренко, Г. І. Грамович, Г. Л. Грановський, 
О. О. Закатов, А. В. Іщенко, Є. П. Іщенко, В. В. Коваленко, 
З. А. Ковальчук, Ю. Г. Корухов, З. С. Меленевська, В. С. Мітричев, 
Ю. М. Оропай, І. В. Пиріг, М. В. Салтевський, М. Я. Сегай, 
Е. Б. Сімакова-Єфремян, М. Н. Таран, О. П. Удовенко, В. Ю. Шепітько, 
М. Г. Щербаковський та інші. 

Безумовно, вказані науковці зробили значний внесок у дослідження 
аналізованої проблематики. Проте реформування кримінального 
процесуального законодавства та системи правоохоронних органів 
зумовлює необхідність у подальшому детальному аналізі нормативно-
правових актів, які регулюють діяльність суб’єктів надання висновку 
судової експертизи та експертного дослідження в контексті допустимості 
доказів. 

У науковій літературі та нормативно-правових актах досить часто 
використовуються терміни «судова експертиза» та «експертне 
дослідження». Нерідко вони вживаються як синоніми, іноді як ціле й 
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частина, а в інших випадках – як самостійні відокремлені поняття. Так, у 
ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» визначено: «Судова 
експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, 
техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою 
надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового 
розгляду». Зазначимо, що у законі мова йде здебільшого про судову 
експертизу як дослідження, яке проводиться процесуальним суб’єктом – 
експертом. Лише в п. 6, ст. 13 згадується серед інших прав судового 
експерта право проводити на договірних засадах експертні дослідження з 
питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з 
урахуванням обмежень, передбачених законом. 

У 2017 р. було прийнято Інструкцію з організації проведення та 
оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби 
Міністерства внутрішніх справ України в якій зазначено наступне: п. 5. 
Судові експерти ДНДЕКЦ, НДЕКЦ можуть залучатися для вирішення 
питань, що потребують застосування спеціальних знань, шляхом:  

1) проведення судової експертизи матеріальних об’єктів, явищ і 
процесів, які містять інформацію про обставини події, на стадіях 
досудового розслідування та судового розгляду справ у кримінальному 
або виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних або 
господарських справ, справ про адміністративні правопорушення; 

2) проведення експертного дослідження матеріальних об’єктів, явищ і 
процесів, які містять інформацію про обставини події, за матеріалами 
звернень юридичних або фізичних осіб. 

Експертні дослідження не проводяться за матеріалами, які: отримані під 
час проведення оперативно-розшукової діяльності; містяться в оперативно-
розшуковій справі; використовуються для підготовки матеріалів у справі про 
адміністративне правопорушення; перебувають у кримінальному провадженні 
(досудовому розслідуванні і судовому провадженні).  

Підставою для проведення експертного дослідження є письмова 
заява (лист) ініціатора експертного дослідження (юридичної або фізичної 
особи). 

Результати проведеного експертного дослідження оформляються 
висновком експертного дослідження згідно з вимогами, визначеними 
цією Інструкцію. 

Таким чином, законодавець розрізняє судову експертизу та експертне 
дослідження залежно від їх відношення до кримінального процесу 
(досудового розслідування й судового провадження) і підстав для 
проведення. 

Поряд із цим в експертних установах Міністерства юстиції України діє 
Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень (далі – Інструкція), яка передбачає правові положення призначення 
й проведення судових експертиз судовими експертами державних 
спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства 
юстиції України та атестованими судовими експертами, які не є працівниками 
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державних спеціалізованих установ, і розрізняє поняття «судова експертиза» й 
«експертне дослідження», визначаючи кожне з них самостійними процесами. 
Зокрема, Інструкція визначає основні види й підвиди судових експертиз за 
об’єктами дослідження та відповідно до процесуального законодавства. Крім 
того, у ч. 1.3 Інструкції вказується, що за дорученням правоохоронних органів, 
на замовлення адвокатів, захисників та осіб, які самостійно захищають свої 
інтереси, і їх представників, нотаріусів банківських установ, страхових 
компаній, а також інших юридичних і фізичних осіб виконуються експертні 
дослідження, що потребують спеціальних знань та використання методів 
криміналістики й судової експертизи. 

Однак із цієї норми не зовсім зрозуміло, що вважається експертним 
дослідженням. Отже, з метою розрізнення двох вище зазначених понять 
необхідно звернути увагу на підстави для проведення досліджень. Так, ч. 1.8 
Інструкції визначає, що підставою для проведення експертиз, відповідно до 
чинного законодавства, є процесуальний документ (постанова, ухвала) про 
призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), 
або письмове звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального 
провадження, у якому обов’язково зазначаються реквізити, перелік питань, 
поставлених експерту, а також об’єкти, що підлягають дослідженню. 
Підставою ж для проведення експертного дослідження є письмова заява 
(лист) замовника (юридичної або фізичної особи) з обов’язковим 
зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають 
розв’язанню, а також об’єктів, що надаються. 

Таким чином, у п. 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових 
експертиз та експертних досліджень та Інструкції з організації, проведення та 
оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби 
МВС України під експертними дослідженнями розуміються як судова 
експертиза, так і безпосередньо експертне дослідження. Адже фактично 
судова експертиза і є експертним дослідженням. Однією з її відмінностей від 
експертного дослідження у вузькому розумінні є те, що вона проводиться в 
кримінальному провадженні за дорученням слідчого судді чи суду. А 
безпосередньо експертне дослідження проводиться в усіх інших випадках, не 
пов’язаних із кримінальним судочинством. 

Експертиза в кримінальному провадженні має такі відмінні ознаки: 
1) призначається, коли для вирішення певних питань потрібні наукові, 
технічні чи інші спеціальні знання; 2) проводиться експертом – особою, 
досвідченою в певній спеціальній галузі (галузях) знань; 3) таке 
дослідження має самостійний характер; 4) законом встановлена особлива 
процесуальна форма залучення експерта та експертного дослідження; 
5) результати експертизи оформлюються як висновок експерта. 

Підстави проведення експертизи визначено в ст. 242 КПК України. 
Відповідно до цієї норми експертиза проводиться експертною установою, 
експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального 
провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у 
випадках та порядку, передбачених ст. 244 цього Кодексу, якщо для 
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з’ясування обставин, що мають значення для кримінального 
провадження, необхідні спеціальні знання. 

У свою чергу ст. 243 КПК України вказує, що експертиза проводиться 
експертною установою, експертом або експертами, яких залучають 
сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням 
сторони захисту у випадках та порядку, передбачених ст. 244 цього 
Кодексу, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для 
кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. 

На відміну від судової експертизи експертне дослідження 
проводиться в усіх інших випадках, не пов’язаних із кримінальним 
судочинством. Експертне дослідження – процес пізнавальної діяльності 
судового експерта з метою встановлення на підставі спеціальних знань 
фактичних даних та обставин поза межами судового провадження 
результати якого викладаються у висновку експертного дослідження. 
Тому, говорячи про експертне дослідження, яке проводиться в 
кримінальному провадженні за дорученням слідчого судді чи суду, 
необхідно мати на увазі судову експертизу. 

З огляду на сучасну ситуацію, пов’язану з реформуванням органів 
правопорядку, зниженням загального рівня досвідченості працівників 
органів досудового розслідування та експертної служби, реалізація 
пропозицій щодо діяльності суб’єктів надання висновку судової 
експертизи та експертного дослідження в контексті допустимості доказів, 
сприятиме підвищенню якості практичної діяльності в галузі експертного 
забезпечення правосуддя. 
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Оцінювачі, якими виступають товарознавці, повинні повною мірою 

додержуватись норм правових актів з оцінки майна, враховувати усі 
чинники, які можуть впливати на кінцевий результат та надавати 
максимально об’єктивну величину ринкової вартості, для складення 
якісного висновку. Розуміння проблем, які виникають на етапах 
оцінювання, при використанні порівняльного підходу та пропозиції щодо 
їх вирішення, дають можливість підвищити якість та достовірність 
оцінки, результати якої надалі не будуть викликати сумнів. 

Відповідно Національного стандарту № 1, основними методичними 
підходами при оцінці є: порівняльний, витратний та дохідний підходи [3]. 

Власне ринкова вартість у своєму значенні як терміну в оцінці, як база 
оцінки, визначається порівняльним підходом, який ґрунтується на 
врахуванні принципів заміщення та попиту і пропонування. 
Порівняльний підхід передбачає аналіз цін продажу та пропонування 
подібного майна з відповідним коригуванням відмінностей між 
об’єктами порівняння та об’єктом оцінки [3]. 

Тобто для використання порівняльного підходу необхідна наявність 
розвиненого ринку власне майна, яке підлягає визначенню вартості, при 
цьому цей ринок повинен відповідати стану майна: новий стан – 
первинний ринок або стан бувшого у використанні – вторинний ринок. 

Хоча порівняльний підхід, на перший погляд, виглядає досить 
простим і прямолінійним, його застосування на практиці пов’язано з 
безліччю труднощів та умовностей. Обмежений ринок пропозиції на 
товар – об’єкт дослідження, джерело цінової інформації, його вартість, 
можливі відмінності, застосування коригуючих коефіцієнтів на 
відмінності – усі ці фактори впливають на кінцевий результат та його 
точність. 
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Таким чином, при проведенні судової товарознавчої експертизи 
основними недоліками порівняльного підходу є: 

– обмеженість інформації щодо деяких товарів; 
– відсутність достовірної цінової інформації;  
– складність пошуку аналога без додаткових спеціальних знань; 
– відсутність чітко розроблених методичних підходів до узгодження 

безлічі отриманих величин вартості в процесі виведення підсумкової 
величини ринкової вартості; 

– необхідність внесення значної кількості коригувань для більш 
точного результату. 

Основною перевагою порівняльного підходу до оцінки є те, що ціна 
об’єкта оцінки в умовах розвинутого ринку та відсутності істотних 
відмінностей максимально враховує ринкову ситуацію і є найкращою 
базою оцінки ринкової вартості. 

В практиці експертної діяльності, судові експерти товарознавці все 
частіше стикаються з проблемою відсутності розвиненого ринку певних 
товарів, а також з безліччю відмінностей між об’єктом дослідження та 
подібними об’єктами. 

У зв’язку з цим використання принципу заміщення, яким 
обумовлений порівняльний підхід для більшості товарів народного 
споживання є недосконалим, оскільки порівняння об’єкту дослідження з 
подібним об’єктом іншої марки та моделі створює умови для додаткового 
коригування, значення яких необхідно чимось обґрунтовувати. 

Вище зазначені труднощі вирішуються альтернативним визначенням 
вартості при проведенні судової товарознавчої експертизи із 
застосуванням витратного підходу. 

Якщо порівнювати два підходи між собою, порівняльний та 
витратний, на предмет впливу істотних фактів, які впливають на кінцевий 
результат під час визначення ринкової вартості в рамках проведення 
судової товарознавчої експертизи, то витратний підхід має в цьому 
переваги, внаслідок лише одного такого факту – це визначення зносу. Від 
цього показника залежить величина залишкової вартості, яка 
прирівнюється до ринкової вартості. 

Використання в товарознавчій експертизі, в окремих випадках, 
декількох підходів при визначенні ринкової вартості дає можливість 
прийняти більш обґрунтований висновок, який в свою чергу підвищує 
рівень та якість судово-експертних досліджень за цим напрямом. 
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Юридична лінгвістика – галузь прикладної лінгвістики, предметом 

вивчення якої є область перетину мови й права; юридична лінгвістика як 
галузь організовується трьома видами відносини між мовою і правом, які 
вперше були виділені Н. Д. Голєвим: 
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– мова виступає як об’єкт правового регулювання, 
– мова виступає як засіб, за допомогою якого здійснюється 

регулювання, 
– мова є предметом дослідження, коли, наприклад, у судовому 

засіданні досліджується суперечливий текст [1]. 
В історичному аспекті потреба в залученні лінгвістів до судових 

розглядів була викликана необхідністю вирішення різних спірних 
ситуацій під час слідства і/або судового розгляду [2]. Зарубіжна 
юридична лінгвістика спочатку формувалася як судова лінгвістика, тому 
термін «forensic linguistics» зазвичай перекладається в залежності від 
контексту як «лінгвістична експертиза» або як «судова лінгвістика». 
Якщо ж мається на увазі ширший контекст, то в перекладі 
використовуються словосполучення «юридична лінгвістика» або 
«правова лінгвістика», які ближче англійському поняттю «legal 
linguistics» або словосполученню «language and law», який охоплює 
широке коло проблем взаємодії мови й права. 

Слід зазначити, що найбільш поширеним аналогом терміна «forensic 
linguistics» є термін «юридична лінгвістика». Окрім розширення предметної 
області, це може пояснюватися ще й тим, що в англосаксонській правовій 
системі основним джерелом права є судовий прецедент, тобто винесене 
судом по конкретній справі рішення, обґрунтування якого стає правилом, 
обов’язковим для всіх судів тієї ж чи нижчої інстанції при вирішенні 
аналогічної справи. Таким чином, суди не тільки застосовують, але й 
створюють норми права. Континентальна правова система (так звана 
романо-германська) влаштована інакше. У ній основним джерелом права не 
є судові прецеденти, а нормативно-правові акти. Тому більш органічним для 
західної правової системи, орієнтованої на британську, є термін «судовий», а 
для континентальної – термін «юридичний». 

Центрами становлення юридичної лінгвістики стали країни 
англосаксонського права (це, в першу чергу, США й Великобританія). У 
Великобританії імпульсом для такої взаємодії послугували проблеми, що 
виникають у ході допиту свідків (проблема автентичності показань 
свідків); у США – проблеми, пов’язані з процесом допиту, а також судові 
розгляди з приводу, наприклад, торгових марок; в Австралії – труднощі, 
що виникали під час допитів австралійських аборигенів, які погано 
розуміли так звану «white English», оскільки володіли креольською 
мовою періоду ранньої колонізації.  

На думку вченого Е. В. Будаєва, характерним є те, що в 
англосаксонських країнах ця наукова дисципліна розвивалася завдяки 
зусиллям вчених-ентузіастів, які іноді співпрацювали з органами 
правопорядку й судовими інстанціями, а іноді й виступали з експертними 
висновками, яких від них не вимагали, що нерідко призводило до 
ігнорування експертних думок лінгвістів. Інакше будувалися відносини 
між лінгвістами та юристами в Німеччині, де лінгвісти спочатку 
працювали в тісній взаємодії з органами правопорядку, що дозволило 
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уникнути помилок слідства й судових рішень, з якими зіткнулися у США 
й Великобританії [2]. Примітною рисою є те, що саме Федеральне 
відомство кримінальної поліції Німеччини організувало першу 
конференцію з юридичної лінгвістики в 1988 році. 

Вважається, що вперше термін «forensic linguistics» для позначення 
області перетину лінгвістики й права був застосований Яном Свартвіком 
у 1968 р., хоча лінгвістичні дослідження в судових цілях у різних країнах 
проводилися задовго до цього. Зокрема, такі напрямки, як судова 
фонетика й атрибуція текстів, мають досить тривалу історію [3]. 

Однією з ранніх робіт в області «forensic linguistics» можна вважати 
монографію Девіда Мелінкоффа «Мова закону» («The Language of the 
Law»). Зокрема американський дослідник, який мав великий досвід участі 
в судових засіданнях, запропонував новий погляд на мову права, 
закликаючи поєднувати горезвісну «точність» юридичної мови зі 
здоровим глуздом і нормами природної мови [4]. 

Остаточно термін «forensic linguistics» закріпився за областю взаємодії 
лінгвістів і правознавців, коли була утворена Міжнародна асоціація 
юридичної лінгвістики в 1993 р., а в 1994 р. почав виходити 
спеціалізований журнал «Forensic Linguistics», який у 2003 р. був 
перейменований в «International Journal of Speech, Language and the Law» 
(«Міжнародний журнал з мовлення, мови й права»). Нова назва 
висвітлила не тільки розширення географічного ареалу розповсюдження 
даної наукової дисципліни, а й розширення її предмета [2, с. 9]. 

Таким чином, зарубіжна юридична лінгвістика спочатку формувалася 
як судова лінгвістика, чому відповідає буквальне значення 
словосполучення «forensic linguistics» у перекладі на українську мову. 

Основні напрямки сучасної зарубіжної «forensic linguistics» 
охарактеризовані в «Довіднику із судової лінгвістики» («The Routledge 
Handbook of Forensic Linguistics») [5]; «Оксфордському довіднику з мови 
й права» («The Oxford Handbook of Language and Law») [6]. Короткий 
виклад змісту зазначених робіт міститься в роботі Н. П. Глинської, яка 
виділила три основних напрямки: когнітивно-семіотичний, 
комунікативно-прагматичний та судово-експертний [7]. 

У рамках когнітивно-семіотичного напрямку вирішуються проблеми, 
пов’язані зі специфікою юридичних концептів і їх матеріальних 
субстратів – юридичних термінів, де акцент робиться на національно-
культурному характері їх формування та функціонування. 

Комунікативно-прагматичний напрямок представлено дослідженнями, 
присвяченими аналізу функціонування мови в судовому процесі, який 
розглядається в трьох вимірах, і в розумінні Н. П. Глинської це: 

1) професійна компетентність потерпілих, свідків, суддів, експертів; 
2) стадія судового процесу – допит, давання свідчень, інструктування 

суду присяжних і так далі; 
3) рівень юрисдикції суду – перша або вища інстанції. Вивчаються також 

мовні й жанрові особливості юридичних документів, законодавчих актів, 
судових рішень, якість юридичного перекладу в судовому процесі [7]. 
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У рамках судово-експертного спрямування вивчаються методи 
лінгвістичної експертизи, у тому числі методики розпізнавання автора 
тексту за фонетичними, графологічними, лексико-граматичними, 
морфолого-синтаксичними й прагмастилістичними особливостями 
аналізованого тексту [7, с. 155]. 

Таким чином, у зарубіжній традиції термін «forensic linguistics» є 
досить векторним, що об’єднує окремі, відносно самостійні напрямки 
досліджень сучасного лінгво-правового простору [2, с. 7]. 

Узагальнюючи вище зазначене, можемо, що юридична лінгвістика не 
зводиться виключно до лінгвістичної експертизи, але містить ширший 
комплекс проблем, які виникають на перетині мови й права. А судова 
лінгвістична експертиза, своєю чергою, є однією з підгалузей юридичної 
лінгвістики. У сферу інтересів юридичної лінгвістики входять: проблема 
юридичної мови, прикладні розробки в області судового красномовства, 
тому лінгвістична експертиза є лише складовою частиною галузі 
лінгвістичного знання. 
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Приділено увагу проблемним питання пошуку джерел інформації при 
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Уделено внимание проблемам поиска источников информации при 

исследовании знаков для товаров и услуг (торговых марок). Раскрыты 
возможности использования такого источника информации как Интернет-ресурс. 
Отмечены некоторые преимущества и недостатки использования Интернет 
ресурсов. 
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Проведення дослідження знаків для товарів і послуг включає в себе 

вирішення цілої низки питань, без яких неможливо визначити тотожність 
(ідентичність) порівнюваних позначень або встановити ступінь їх схожості. 
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Але, при дослідженні знаків для товарів та послуг гостро постає проблема 
пошуку необхідної інформації, що зумовлено відсутністю в розпорядженні 
експерта необхідних довідників, словників та інших джерел інформації, які 
можуть бути використані при дослідженні. Відсутність таких джерел 
спонукає до проведення активного пошуку інформації в мережі Інтернет. 
Тому, слід звернути увагу на можливості використання такого джерела 
інформації, як Інтернет-ресурс. Сам Інтернет-ресурс, за своєю суттю, є ніщо 
інше, як інформаційний ресурс розміщений в глобальній інформаційній 
мережі Інтернет. 

Навіть при всьому бажанні, забезпечити експерта необхідними 
довідниками, словниками та іншими друкованими джерелами інформації 
неможливо, оскільки кожне нове дослідження може стосуватися будь-
якої галузі знань та життєдіяльності людини. Крім того, однією зі сторін 
по справам пов’язаним із незаконним використанням знаків для товарів і 
послуг може бути іноземна особа, що в свою чергу потребує дослідження 
інформації, що міститься в іноземних джерелах. Перевагою Інтернет-
ресурсів є відсутність кордонів та постійне оновлення і накопичення 
інформації, що дає змогу прослідкувати ретроспективу з моменту 
виникнення позначення до моменту його реєстрації та використання як 
знаку для товарів і послуг. Єдиною перепоною при дослідженні 
іноземних Інтернет-ресурсів для експертів може стати мова джерела. 

Враховуючи те, що позначення може бути зареєстровано для всіх 
класів товарів і послуг, то експерту, при проведенні дослідження може 
використовувати інформацію з будь-якого із зазначених Інтернет-
ресурсів, крім інформації з обмеженим доступом. Причому, при виборі 
Інтернет-ресурсу, потрібно надавати перевагу офіційним джерелам та 
надавати перевагу першоджерелу інформації, уникаючи джерел з 
посиланнями на інші Інтернет-ресурси. 

Охарактеризувавши Інтернет-ресурси як одне із незамінних джерел 
інформації перейдемо до деяких етапів проведення дослідження знаків 
для товарів і послуг та наведемо приклади Інтернет-ресурсів, що можуть 
використовуватися на цих етапах. 

На початковому етапі дослідження експерт може використовувати 
можливості Інтернет-ресурсів Державного підприємства «Український 
інститут інтелектуальної власності» або «Укрпатенту». Ці ресурси 
можуть бути використані для підтвердження фактичних даних вказаних в 
представлених на дослідження матеріалах та для зазначення 
бібліографічних даних свідоцтва. Для цього здійснюється пошук по 
електронних базах даних: 

БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»; 
БД «Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали 

правову охорону в Україні»; 
БД «Відомості про добре відомі знаки в Україні»; 
БД «Відомості про знаки для товарів і послуг, дія свідоцтв на які 

припинена або свідоцтва на які визнано недійсними». 
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За допомогою цих баз даних експерт може встановити інформацію 
про власника свідоцтва, чинність свідоцтва, перелік товарів та послуг на 
які зареєстровано позначення, знайти зображення та опис знаку для 
товарів і послуг та інші відомості. 

На етапі встановлення спорідненості чи однорідності товарів або 
послуг застосовується Міжнародна класифікація товарів і послуг (далі –
МКТП), актуальну редакція якої можна знайти на сайті Укрпатенту. 
Заголовки класів вказують загальні назви галузей, до яких належать 
товари і послуги. При цьому кожний клас МКТП складається з множини 
різнорідних груп (родових понять) товарів і послуг. 

На цьому етапі, за допомогою пошукових систем мережі Інтернет та 
сайтів Інтернет-магазинів експерт може встановити до якої галузі 
відносяться досліджувані товари і/або послуги, їх споживчі 
характеристики та умови надання чи розповсюдження (магазини, 
супермаркети, поштове замовлення, продаж через Інтернет тощо). 

В мережі Інтернет міститься чимало автоматичних систем 
транслітерування, перекладу та пошукових систем (наприклад, google). Ці 
пошукові системи можна використовувати для встановлення інших фактичних 
даних на різних етапах дослідження знаків для товарів і послуг. 

Визначення графічної схожості є більш суб’єктивним етапом 
дослідження знаків для товарів і послуг та вимагає від експерта творчого 
підходу при описі графічних (зображувальних) елементів. Але і на цьому 
етапі використання Інтернет-ресурсів може стати у нагоді. Так, 
наприклад, при виникненні ускладнень при описі зображувальних 
елементів торгівельної марки спеціаліст може звернути увагу на індекси 
Міжнародної класифікації зображувальних елементів (розміщено на сайті 
«Укрпатенту»). За допомогою використання інформаційно-довідкової 
системи «Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків 
(Віденська класифікація) можливо встановити що саме хотів зобразити 
або вкласти в зображення власник знаку для товарів і послуг. 

Одним із недоліків такого джерела інформації як Інтернет-ресурс є те, що 
він постійно змінюється. Деяка інформація доповнюється, деяка змінюється, а 
деяка видаляється. Тому, при посиланні на певне джерело інформації 
розміщене в Інтернеті, експерту бажано зазначати час та дату здійснення 
пошуку, оскільки згодом ця інформація може буди видозмінена або знищена, 
що не дасть змогу підтвердити наведені в експертизі фактичні дані. 

Отже, проведення дослідження знаків для товарів і послуг включає в 
себе вирішення цілої низки питань, без яких неможливо визначити 
тотожність (ідентичність) порівнюваних позначень або встановити 
ступінь їх схожості. Експерт для встановлення необхідних фактичних 
даних може широко використовувати можливості Інтернет-ресурсів 
(інформаційно-довідкові системи, бази даних, словники, довідники та 
інше). Інтернет-ресурси є джерелом інформації, що має свої переваги та 
недоліки, але при дослідженні таких об’єктів промислової власності, як 
знаки для товарів і послуг воно майже завжди є єдиним і незамінним. 
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Договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на 

встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків. 
Основними типовими реквізитами будь-якого договору є: 
– найменування виду документа; 
– дата; 
– номер (індекс); 
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– місце упорядкування; 
– заголовок до тексту; 
– текст; 
– підписи та печатки сторін. 
І саме підпис однієї зі сторін договору зазвичай є об’єктом 

дослідження почеркознавчих експертиз, адже однією із підстав для 
визнання будь-якого договору недійсним – є встановлення того факту, 
що одна зі сторін не підписувала договір, або ж у первинний зміст 
договору яким-небудь чином внесено зміни, які суперечать тим умовам, 
на які погодилася одна зі сторін. 

Останнім часом велика кількість судових почеркознавчих експертиз, у 
тому числі у кримінальних провадженнях призначається саме по 
підписах у договорах оренди землі укладених, зокрема, і на продовження 
термінів оренди земельних ділянок. Під час огляду договорів оренди, які 
надходять на експертизу встановлено, що значна кількість договорів 
складена таким чином, щоб підписи Орендодавців були розміщені на 
окремих аркушах від основного тексту договору. Таке розташування 
підписів сторін дозволяє без зусиль замінити сторінки договору зі 
зміненими істотними умовами договору, наприклад терміну дії договору 
та дати його укладання. Тобто, шляхом заміни сторінок договору, 
вносяться зміни в первинний зміст договору. 

За таких обставин, в результаті проведених почеркознавчих експертиз 
буде зроблено висновок, що підпис від імені Орендодавця в договорі 
виконаний саме тією особою від імені якої він зазначений. Однак, насправді 
Орендар не підписував саме такий договір і саме з такими умовами договору, 
які вказані на одній із його сторінок. У такому випадку, висновок експерта 
може суперечити іншим доказам у справі, показам свідків, тощо. І навіть 
проведення повторної експертизи (в разі виникнення сумніву у висновку 
первинної експертизи), не дасть протилежного висновку. А тому слідчий 
змушений буде, або ж не взяти до уваги висновок експерта (первинної чи 
повторної), або ж прийняти рішення яке не відповідає дійсним обставинам 
справи. У результаті недоброчесності однієї зі сторін договору, інша сторона 
буде ошуканою, хоч на справді не підписувала спірний договір. 

На думку експертів, під час розслідування справ щодо підписання 
договорів, слід звертати увагу не лише на те, чи виконаний підпис в 
договорі від імені Орендаря власне самим Орендарем, а й на інші 
обставини виникнення досліджуваного договору. 

Під час розслідування подібних кримінальних проваджень слід 
звертати увагу і на те чи не вносилися зміни в первинний зміст договору 
шляхом заміни сторінок чи аркушів. Також, в такому випадку на 
дослідження необхідно надавати обидва примірники договору оренди, а 
також і додатки до договору, наприклад акт приймання-передачі, тощо. 

Що ж стосується процедури укладання договору оренди, на думку 
експертів, слід підписувати договір не лише у відповідній графі, а кожну 
його сторінку і особливо сторінку з істотними його умовами, за 
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можливості окрім підписів власноручно вказувати прізвище та ініціали. У 
випадку виконання підписів, прізвища та ініціалів на усіх сторінках 
договору, збільшується об’єм почеркового матеріалу для дослідження, 
що є суттєвим для експертів під час проведення дослідження. 

Також, слід звертати увагу на те, чи вже вказано на момент 
підписання договору істотні умови договору і яким способом 
(друкований текст, чи рукописний), і лише після цього підписувати 
власне сам договір. 

В свою чергу, під час розслідування кримінальний проваджень 
слідчий має звернути увагу і на те, чи вносилися зміни в первісний зміст 
договору шляхом підчисток, виправлень, дописок, додруковування тощо. 

Лише комплексне дослідження усіх примірників укладених договорів 
та їх додатків шляхом призначення судових почеркознавчих експертиз та 
технічних експертиз документів може забезпечити повне та об’єктивне 
експертне доказування у кримінальному провадженні. 
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На прикладі аналізу окремих пропозицій, сформульованих у проєкті закону 
№ 4003 від 01.09.2020, розглядаються деякі напрямки вдосконалення 
кримінального процесуального законодавства України з позиції імплементації в 
нього положень Конвенції про кіберзлочинність.  
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On the example of the analysis of some proposals formulated in the draft law 

No 4003 as of 01.09.2020, some directions of improvement of the criminal procedural 
legislation of Ukraine from the standpoint of implementation of the provisions of the 
Convention on Cybercrime are considered. 

Key words: electronic information, temporary access to information, fight against 
cybercrime, urgent data storage. 

 
На примере анализа отдельных предложений, сформулированных в проекте 

закона № 4003 от 01.09.2020, рассматриваются некоторые направления 
совершенствования уголовного процессуального законодательства Украины с 
позиции имплементации в него положений Конвенции о киберпреступности. 

Ключевые слова: электронная информация, временный доступ к информации, 
борьба с киберпреступностью, срочное сохранение данных. 

 
Безумовно, глобальні процеси «діджиталізації», які поступово 

проникають до різних сфер життя, не оминули і кримінальних 
процесуальних відносин. Аналіз великої кількості проєктів законів 
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(зокрема, № 9484 від 17.01.2019, № 2740 від 15.01.2020, № 4003 та 
№ 4004 від 01.09.2020, тощо), спрямованих на регламентацію певних 
питань, пов’язаних із цифровою трансформацією, засвідчує актуальність 
зазначеної проблематики. До того ж у науковій спільноті також вже 
тривалий час обґрунтовано наголошується на необхідності, зокрема, 
запровадження нових підходів до проведення обшуку, пов’язаного із 
втручання до електронних інформаційних систем, обґрунтовується 
необхідність вдосконалення нормативної моделі заходів забезпечення 
кримінального провадження (особливо, пов’язаних із доступом до 
інформації, що міститься на цифрових носіях). 

Однак використання електронної інформації ще й досі залишається 
майже неврегульованим у національному кримінальному 
процесуальному законодавстві. Зазначене ставить на порядок денний, з 
одного боку, питання про забезпечення оперативного отримання та 
використання цього різновиду інформації та її носіїв у доказуванні у 
кримінальному процесі, а з іншого – недопущення протиправних та 
необґрунтованих порушень чи обмежень прав та законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб. У світлі цього слід додати, незважаючи на 
те, що Україна 07.09.2005 ратифікувала Конвенцію про 
кіберзлочинність [1], ще й досі окремі положення цього міжнародного 
договору не імплементовані у національне законодавство. З огляду на це 
особливої актуальності набуває аналіз деяких пропозиції, 
сформульованих у проєкті закону № 4003 від 01.09.2020 [2], які 
безпосередньо спрямовані на врегулювання цього питання. 

Так, вказаним законопроєктом пропонується запровадити у 
вітчизняному КПК новий захід забезпечення кримінального 
провадження, а саме – «термінове збереження інформації». Системний 
аналіз вказаних пропозицій вимагає звернення уваги на деякі аспекти, 
зокрема: 

(1) використання у назві заходу поняття «інформація». Так, більш 
доцільним видається уживання терміну «дані», оскільки, по-перше, саме 
він застосований для позначення цього заходу у ст. 16 Конвенції про 
кіберзлочинність. А, по-друге, таке позначення уявляється вдалішим, 
оскільки дані можуть бути перетворені в інформацію шляхом аналізу, 
виявлення зв’язків, виділення найбільш важливих фактів, їх синтезу; 
тобто інформація – це дані, трансформовані у значиму форму для 
доцільного використання. Водночас, в момент застосування такого 
заходу забезпечення, аналіз та відбір ще не відбувається, а отже 
коректніше вести мову саме про поняття «дані»; 

(2) недоцільність обмеження переліку складів злочинів, у 
кримінальному провадженні щодо яких допускатиметься застосування 
цього заходу забезпечення кримінального провадження. Так, 
співставлення вказаного переліку зі ст. ст. 2-10 Будапештської конвенції 
свідчить про те, що розробники законопроєкту намагалися охопити лише 
ті злочини, які прямо вказані у цих нормах. Однак слід звернути увагу на 
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те, що згідно з ч. 2 ст. 14 цього міжнародного договору, застосування 
таких заходів доцільно не лише до кримінальних правопорушень, 
встановлених відповідно до ст. ст. 2-11 цієї Конвенції (пункт а), а й інших 
кримінальних правопорушень, вчинених за допомогою комп’ютерних 
систем (пункт в). У світлі цього можна згадати про можливість вчинення 
навіть окремих злочинів проти життя і здоров’я людини з використанням 
комп’ютерних систем та мереж (наприклад, доведення до самогубства 
через листування в соціальних мережах). З огляду на це, пропонуємо 
розглянути можливість розширити перелік кримінальних правопорушень, 
у кримінальних провадженнях щодо яких допускається застосування 
термінового збереження інформації. 

Уявляється доцільним зупинитися також на аналізі пропозицій щодо 
запровадження процедури тимчасового доступу до терміново збереженої 
інформації. Вивчення змісту запропонованої редакції ч. 3 ст. 159 КПК, 
якою передбачається надати можливість слідчому, прокурору на підставі 
своєї постанови без рішення слідчого судді отримати тимчасовий доступ 
до окремих видів терміново збереженої інформації, свідчить про те, що 
визначення переліку такої інформації є досить абстрактним, що залишає 
істотний простір для правозастосовної дискреції. Натомість ст. ст. 17 та 
18 Конвенції про кіберзлочинність чітко визначають обсяг такої 
інформації, при цьому розмежовуючи, що розкриття даних про рух 
інформації є складовою частиною та логічним продовженням процедури 
термінового збереження даних, а отже не вимагає винесення окремого 
рішення, що забезпечує максимальну оперативність в отриманні таких 
даних слідчим, прокурором. 

Водночас у порядку представлення (ст. 18 Конвенції про 
кіберзлочинність), що за своїм правовим змістом і призначенням 
подібний до такого заходу забезпечення кримінального провадження, 
закріпленого у національному кримінальному процесуальному 
законодавстві, як тимчасовий доступ, регламентовано процедуру надання 
даних щодо типу комунікаційної послуги, яка використовувалася, її 
технічні положення і період користування послугою; особистості 
користувача послуг, поштової або географічної адреси, телефону та 
іншого номеру доступу, інформації про рахунки і платежі, яку можна 
отримати за допомогою угоди або домовленості про постачання послуг; 
будь-якої іншої інформації про місце встановлення комунікаційного 
обладнання, яку можна отримати за допомогою угоди або домовленості 
про постачання послуг. 

З огляду на це, на нашу думку, можливо більш доцільним є саме 
такий шлях урегулювання зазначеного питання. Однак у такому разі 
необхідно обов’язково врахувати, що тимчасовий доступ повинен 
здійснюватися за таких умов лише на підставі рішення слідчого судді. На 
наш погляд така, більш точна імплементація ст. 17 та ст. 18 
Будапештської конвенції (згідно з якими сутність такого конвенційного 
заходу, як термінове збереження і часткове розкриття даних про рух 
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інформації, полягає у тому, що провайдер телекомунікаційних послуг, 
який отримав ордер про термінове збереження, оперативно розкриває 
такий обсяг даних про рух інформації (traffic data), який буде достатнім 
для надання змоги ідентифікувати інших провайдерів та встановити 
«маршрут» комунікації), дозволить підвищити ефективність застосування 
відповідних заходів. 
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The main provisions of the purpose of psychological examination and psychiatric 

research are considered. Particular attention is paid to the expediency of forensic 
psychiatric examination. 



311 

Key words: forensic expert activity, forensic expert, psychological expertise, 
psychiatric research, appointment of expertise, conducting expert research. 

 
Рассмотрены основные положения назначения психологической экспертизы и 

психиатрических исследований. Особое внимание уделено основаниям 
целесообразности проведения судебно-психиатрической экспертизы. 

Ключевые слова: судебная экспертная деятельность, судебный эксперт, 
психологическая экспертиза, психиатрические исследования, назначение 
экспертизы, проведение экспертных исследований. 

 
Відповідной до п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК України за наявності відомостей, 

які викликають сумнів щодо осудності чи обмеженої осудності, у 
слідчого, прокурора виникає обов’язок залучити судово-психіатричного 
експерта для визначення психічного стану підозрюваного [1]. 

Основними категоріями фактичних підстав та інформаційних джерел, 
які вказують най доцільність проведення судово-психіатричної 
експертизи: 

1) обставини, котрій свідчать про те, що особа була раніше чи 
перебуває під наглядом психіатра; особай госпіталізувалася і лікувалася у 
психіатричній лікарні, визнавалася у зв’язку з психічним захворюванням 
непридатною до військової служби; особа в іншій справі визнавалася 
неосудною, перебувала на примусовому психіатричному лікуванні 
(джерелом інформації будуть відповіді на офіційні запитий від 
відповідних спеціалізованих установ Міністерства охорони здоров’я 
України, медичній книги, медичній картки, результати психіатричних 
спостережень тай обстежень, матеріали тестування, рішення судів тощо); 

2) обставини, що свідчать про особливості поведінки особи, які 
можуть вказувати на наявність у неї психічного захворювання (джерелом 
інформації є суб’єктивне сприйняття та оцінювання слідчим, прокурором 
поведінки особи); 

3) обставини, що випливають зй інформації, отриманої із клопотань, заяв-
лених учасниками процесу, про необхідність проведення судово-психіатричної 
експертизи (джерелом інформації є документація, зібрана учасником 
кримінального провадження для обґрунтування відповідного клопотання); 

4) обставини, що засвідчують безмотивний характер злочину або 
вчинення злочину з особливою жорстокістю (джерелом інформації є 
матеріали кримінального провадження, наприклад, протоколи слідчих 
(розшукових) дій) [2]. 

Предметом експертизи є визначення психічного стану осіб, яким її 
призначено, у конкретній проміжки часу і відносно певних обставин, що 
мають юридичне значення і цікавлять слідство та суд. 

На нашу думку, слід зазначити, що експертизами призначається і 
проводиться за наявності відповідних юридичних та фактичних підстав. 
Юридичними підставами дляй призначення експертизи є відповідні статті 
КПК України, що передбачають даний вид експертизи. Фактичними 
підставами для призначення експертизи є конкретні документованій дані 
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про психічний стан особи, що викликають сумніви у його психічній 
повноцінності або осудності. 

Питаннями про направлення особи до медичного закладу дляй 
проведення психіатричної експертизи вирішується під час досудового 
розслідування – ухвалою слідчого судді за клопотанням сторони 
кримінального провадження (відповідна ухвала слідчого судді про 
направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної 
експертизи або відмова у такому направленні може бути оскаржена в 
апеляційному порядку). При цьому слідчий, прокурор підбирає потрібні 
матеріали кримінального провадження та обґрунтовує потребу 
проведення психіатричної експертизи, а також зазначає відповідну 
державну експертну установу тай перелік питань, що ставляться на 
вирішення експерту психіатру чи комісії експертів [1]. 

Крім того, оскільки проведення стаціонарної психіатричної 
експертизи вимагає тривалого спостереження за особою та дослідження її 
здоров’я, такай особа має бути направлена до відповідного медичного 
закладу на строк до двох місяців. Стаціонарна психіатрична експертиза 
проводиться в психіатричних стаціонарах, де організовуються 
психіатричній експертні комісії, що складаються не менш ніж з трьох 
лікарів-психіатрів: голови, члена комісії, доповідача, який проходить 
спостереження за досліджуваною особою. 

У разій призначення психіатричноїй експертизи слідчий або судй 
зобов’язані представити експертнійй комісії матеріали справи, якій повинні 
містити дані не тільки прой обставини кримінальногой правопорушення, 
але й прой особистість особи, щодо якоїй призначається експертиза, його 
поведінку, напрямй думок, характерологічні особливостій (жадібність, 
безвільність,й жорстокість, мстивість,й запальність і т. ін.). Чим повніше 
вони будуть представлені в матеріалах провадження тим достовірнішими 
будуть висновки судово-психіатричної експертизи [3]. 

Слід також зазначити, що важливої встановити, як поводилась особа в 
момент вчинення правопорушення, до і після нього. Які думки 
висловлювала, який у неї був зовнішній вигляд тощо. 

Дляй проведення експертизи надзвичайно важливо мати 
характеристику особи на всіх етапах її життя. Рекомендується з’ясувати, 
чи не було відставання у фізичному і розумовому розвитку; чий не було в 
неї будь-яких судомних нападів, травм голови, чий не перенесла вона 
важких інфекційних захворювань; якй навчалася в школі, чи не відставала 
уй навчанні, якай була її поведінка при проходженні військової служби, у 
побуті,й сім’ї і най роботі; чи не спостерігалося дивацтв, якщо 
спостерігалися, той в чому вони проявлялися; чи часто особа змінювала 
професію, місце роботи; чи ней зловживала алкоголем [4]. 

Крім того, необхідної з’ясувати, чи ней хворіла особа раніше на будь-яке 
психічне захворювання, чий не перебувала під наглядом психіатрами в 
диспансері або на стаціонарному лікуванні. В таких випадках необхідно 
установити, коли почалося захворювання, в чому воно проявлялось, вй якому 
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лікувальному закладі проходило лікування, тривалість перебування,й діагноз, 
яке лікуванні проводилося і як воно протікало. Для цього повинні бути 
поданій оригінали історій хвороби, амбулаторних карт, медичних обстежень 
про звільнення від військової служби, довідка медико-соціальної експертизи 
про інвалідність, медичній довідки про травми голови; копії попередніх 
судово-психіатричних висновків; історія хвороби, якщо перебував на 
примусовому лікуванні; при розладах мислення – записи, щоденники, листи, 
скарги, що стосуються душевного самопочуття, переживань і т. ін. За 
наявності короткочасного психічного розладу в період вчинення 
протиправних дій – протоколи допитів свідків і осіб, якій бачили особу до і 
після скоєного, з урахуванням поведінки, особливостей висловлень, 
послідовності вчинків і реагування на дії оточуючих [3]. 

На нашу думку, варто розуміти, що від ретельності підготовки 
матеріалів для проведення експертизи залежить її повнота і всебічність, 
надійність експертного висновку. Цілуй низку дій має право проводити 
лише орган, що призначив експертизу, і заборонено перекладати їх 
проведення на експертів. Цей передусім стосується збирання матеріалів, 
що підлягають дослідженню. Всі важливій для судження про психічний 
стан особи дані слідчий повинен зібрати не тільки шляхом його допиту, 
але й допитуй його родичів, близьких, знайомих та інших осіб. 

Після проведенняй всіх необхідних досліджень експерт складає 
висновок. Висновок судово-психіатричної експертизи оформляється 
документом, який має назву «Акт судово-психіатричної експертизи». Акт 
підписується всіма членами комісії, які несуть за його зміст особисту 
відповідальність. У випадку незгоди між експертами щодо відповідей на 
поставлені запитання кожен з них дає і підписує свій висновок 
окремо [3]. 

Варто підкреслити, що експерти-психіатри дають висновок відносно тих 
фактичних обставин, які розкривають психічний стан особи з позицій 
наявності або відсутності в неї у певні періоди хворобливого розладу 
психіки, його глибини й тяжкості, що зумовлює можливість усвідомлення 
нею фактичної сторони й суспільної небезпечності поведінки та можливості 
керувати нею як на час вчинення суспільно небезпечного діяння та 
проведення дослідження, так і на перспективу. Такий висновок розкриває по 
сутій клінічну і психіатричну оцінку психічного стану особи, щодо якої 
можуть бути застосованій судом примусові заходи медичного характеру. 
Наявність стану осудності або обмеженої осудності, а також можливість 
застосування до винної особи покарання за вчинене кримінальне 
правопорушення суді встановлює на підставі повного дослідження матеріалів 
кримінального провадження і в межах своєї юридичної компетенції [2]. 
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Розвиток економіки України та прагнення суспільства до покращення 
життєвого рівня, стабільності та впевненості у майбутньому є неможливим 
без неухильного дотримання діючого законодавства фізичними та 
юридичними особами усіх форм власності. Разом з тим, у зв’язку зі 
складною економічною ситуацією, розвиток нашої держави 
супроводжується криміналізацією суспільства та бажанням окремих осіб 
якнайшвидше покращити своє матеріальне становище шляхом вчинення 
злочинних дій, відповідальність за які передбачена КК України. Ситуація, 
що склалася, вимагає рішучих дій з боку правоохоронних органів щодо 
виявлення, розкриття та ефективного збору доказової бази з метою 
притягнення винних до відповідальності за вчинені злочини та 
правопорушення. В ході формування доказової бази, а саме у разі 
необхідності визначення розміру матеріальних збитків, завданих 
неправомірними діями потерпілому, виникає необхідність в залученні 
експертів-товарознавців, які мають спеціальні знання у тій чи іншій сфері. 

Відповідно до ст. 69 КПК України, експертом у кримінальному 
провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими 
спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про 
судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести 
дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини 
вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які 
виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її 
знань [1]. 

Експерт-товарознавець повинен володіти певним обсягом правових та 
процесуальних знань, а також знаннями у сфері сільського господарства, 
транспорту, розуміти нюанси, що виникають при експлуатації побутової 
техніки та інших споживчих товарів. 

Одним з основних питань, поставлених перед експертом, які 
вирішуються при проведенні судової товарознавчої експертизи, є 
визначення ринкової вартості об’єктів, наданих на дослідження. 

Разом з документом про призначення експертизи експерту надається об’єкт 
дослідження. Громіздкі предмети досліджуються за місцезнаходженням. Якщо 
доступ до об’єктів обмежений, то орган, який призначив експертизу, 
зобов’язаний забезпечити експерту можливість їх огляду. Огляд, за потреби, 
проводиться у присутності сторін у справі та інших зацікавлених осіб. 

Всі об’єкти дослідження направляються експерту в упаковці, що 
забезпечує їх збереження, унеможливлює доступ сторонніх осіб та в 
опечатаному вигляді. 

При проведенні дослідження експерт здійснює безпосередній аналіз 
об’єкта, застосовуючи органолептичний та інструментальний методи. 

Органолептичний метод заснований на визначенні показників 
за допомогою п’яти органів чуття людини, в рамках даного дослідження 
для визначення кольору та зовнішнього вигляду об’єкта дослідження.  

Вимірювальний (інструментальний) метод ґрунтується на 
використанні технічних вимірювальних засобів, дозволяє знаходити 
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безпосередньо чисельні значення показників властивостей, пов’язаних з 
визначенням будови (структури) розмірних ознак. 

В ході дослідження експерт проводить огляд та фотофіксацію об’єкта, 
ідентифікує його, здійснює докладний опис конструктивних 
особливостей, маркувань та виявлених дефектів. За результатами 
проведеного дослідження, використовуючи методичні підходи, експерт 
визначає ринкову вартість об’єкта дослідження. 

Необхідною умовою для визначення ринкової вартості об’єкта 
дослідження є повідомлення ініціатором конкретної дати, на яку потрібно 
вирішувати поставлене питання. 

Також на експертизу може бути поставлене питання про вартість 
відсутнього об’єкта дослідження. У таких випадках у документі про 
призначення експертизи зазначається про відсутність об’єкта та вказуються 
матеріали справи, на підставі яких повинна проводитись експертиза. В 
такому випадку ініціатор надає на дослідження завірені копії документів, які 
містять необхідні відомості для ідентифікації об’єкта. Такими документами 
можуть бути рахунки, товарно-транспортні накладні, технічні паспорти, 
описи в позовних заявах, протоколах допиту потерпілих тощо [2]. 

Від чіткого дотримання вимог щодо точності та повноти інформації 
про об’єкт дослідження, зазначеної у матеріалах, наданих для проведення 
експертизи, у великій мірі залежать результати проведеного дослідження.  

Про результати дослідження експерт у письмовому вигляді складає 
висновок, у якому зазначається докладний опис усіх проведених 
експертних заходів, письмові висновки експерта, його обґрунтовані 
відповіді на поставлені питання. Висновок експерта має доказовий 
характер при використанні його в процесі судового розгляду. 

Таким чином, використання спеціальних знань експертом-
товарознавцем під час проведення судової товарознавчої експертизи, 
чіткий та докладний опис об’єктів дослідження, правильно 
сформульовані запитання, поставлені для вирішення експерту, 
дозволяють дати повний та обґрунтований висновок з поставлених 
питань. 
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Актуальність обраної теми зумовлюється значною кількістю кримінальних 

проваджень, досудове розслідування у яких зупиняється. Одним з ключових 
суб’єктів, від яких залежить прийняття рішення про зупинення досудового 
розслідування, є прокурор. В цих умовах стає необхідним дослідження ролі 
прокурора у зупиненому досудовому розслідуванні. 

Зупинення досудового розслідування означає перерву у проведенні 
слідчих (розшукових) дій, за винятком тих, які спрямовані на 
встановлення місцезнаходження підозрюваного (ч. 5 ст. 280 
КПК України). На думку дослідників, такі дії слідчого не направлені на 
додаткове з’ясування обставин кримінального правопорушення, а 
покликані оперативно здійснювати розшук, виявити та затримати 
підозрюваного [1, c. 285]. Разом з тим, зупинення досудового 
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розслідування не означає зупинення відповідної діяльності прокурора у 
кримінальному провадженні, оскільки він продовжує реалізацію у ньому 
функції кримінального переслідування, але в дещо іншому аспекті, ніж у 
кримінальному провадженні, досудове розслідування якого триває.  

Аналіз положень Глави 23 КПК України дозволяє зробити висновок, 
що у зупиненому кримінальному провадженні прокурор повинен 
контролювати: (1) належне здійснення розшуку підозрюваного; 
(2) утримання слідчого від проведення інших слідчих (розшукових) дій; 
(3) існування підстав для зупинення досудового розслідування.  

Перше з цих питань має безпосереднє значення для судової 
перспективи кримінального провадження, яка за загальним правилом 
залежить від фактичної участі у ньому підозрюваного. Водночас, на 
цьому напрямі виникає найбільше проблем, пов’язаних із низькою 
ефективністю діяльності слідчого з розшуку підозрюваного, на якій 
наголошувалося ще в радянський період [2, c. 43], а також у сучасних 
дослідженнях [3, c. 378]. Зважаючи на це, прокурор має перевірити:  

1) своєчасність оголошення підозрюваного у розшук (рішення про це, 
виходячи із ч. 2 ст. 281 КПК України, може передувати зупиненню 
досудового розслідування або прийматися одночасно із ним, але не 
пізніше. В будь-якому випадку, оголошення підозрюваного у розшук має 
відбуватися негайно після встановлення підстави для цього, визначеної у 
ч. 1 ст. 281 КПК України); 

2) належне оформлення рішення про оголошення підозрюваного у 
розшук (окремою постановою або у постанові про зупинення досудового 
розслідування та внесення відомостей про це до ЄРДР); 

3) доручення здійснення розшуку оперативним підрозділам (які, як 
правило, проводять розшук); 

4) виконання слідчим слідчих (розшукових) дій, спрямованих на 
встановлення місцезнаходження підозрюваного (що, на наш погляд, 
мають включати заходи, спрямовані на залучення підозрюваного до 
участі у кримінальному провадженні, яке є кінцевою метою розшуку); 

5) координацію між слідчим та оперативними підрозділами щодо 
здійснення розшуку тощо. Перевірка останніх питань потребує від 
прокурора здійснення систематичного контролю за станом розшуку 
підозрюваного. 

Необхідність контролю прокурора за утриманням слідчого від 
проведення інших слідчих (розшукових) дій під час зупиненого 
досудового розслідування обумовлена недопустимістю їх проведення, 
встановленою ч. 5 ст. 280 КПК України. При цьому між ч. 5 ст. 280 та ч. 1 
ст. 282 КПК України вбачається протиріччя, оскільки перша з них 
забороняє після зупинення досудового розслідування проведення лише 
слідчих (розшукових) дій, а друга – вимагає його відновлення для 
проведення й інших процесуальних дій. Отже, системне тлумачення 
вказаних положень дозволяє зробити висновок про повну заборону 
проведення процесуальної діяльності (крім спрямованої на розшук 
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підозрюваного) у зупиненому досудовому розслідуванні. Загалом, її 
можна пояснити запобіганням маніпуляцій з обрахуванням строків 
досудового розслідування стороною обвинувачення, а також намаганням 
захистити інтереси підозрюваного, який не бере участі у зупиненому 
досудовому розслідуванні.  

Якщо у кримінальному провадженні виникає необхідність проведення 
якоїсь слідчої (розшукової) чи іншої процесуальної дії, досудове 
розслідування підлягає відновленню (ч. 1 ст. 282 КПК України). На 
думку І. С. Кривоноса, підставою для цього може слугувати будь-яка 
обставина (необхідність перевірки слідчим шляхом нової версії, 
проведення допиту свідка, призначення експертизи тощо), за умови 
можливості проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних 
дій без участі підозрюваного [4, c. 80]. В цьому випадку після проведення 
необхідних слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій досудове 
розслідування знову зупиняється, і така ситуація може повторюватися 
декілька разів [5, c. 704]. Водночас, окремі вчені ставлять такий підхід під 
сумнів, зокрема Р. Х. Якупов вказував, що всі слідчі дії повинні бути 
виконані до винесення постанови про зупинення, а у випадку, коли вони 
були виконані не в повному обсязі, в результаті чого виникли прогалини 
у доказовому матеріалі, то саме зупинення було незаконним, і 
заповнювати подібні прогалини відновленням розслідування не можна [6, 
c. 9-10]. 

Разом з тим, встановлення повної заборони на здійснення 
процесуальної діяльності у зупиненому досудовому розслідуванні, як і 
необхідності його відновлення для проведення будь-якої процесуальної 
дії, може бути поставлене під сумнів. Уявляється, що такий підхід 
шкодить публічним інтересам, оскільки штучно обмежує активність 
слідчого, прокурора у встановленні обставин кримінального 
правопорушення, збиранні доказової бази, породжує зайве 
паперотворення й формалізм тощо. Зважаючи на це, можна 
запропонувати трансформувати інститут зупинення досудового 
розслідування в зупинення перебігу строків останнього без необхідності 
перерви у здійсненні процесуальної діяльності. В такому випадку 
ситуація процесуальної протидії з боку сторони захисту або необхідність 
виконання тривалих процедур (в межах міжнародного співробітництва, 
медіації) не буде негативно позначатися на становищі сторони 
обвинувачення в аспекті необхідності дотримання строків досудового 
розслідування; однак, вона не тягнутиме й повної її бездіяльності на цей 
час. Достатньою гарантією прав та інтересів сторони захисту в такому 
випадку слугуватиме можливість визнання недопустимими доказів, 
отриманих в результаті проведення слідчих (розшукових) дій, у якому 
вимагалася участь підозрюваного, за його відсутності, а також 
оскарження прийнятих за аналогічних умов процесуальних рішень.  

Кінцевим аспектом діяльності прокурора щодо зупинення досудового 
розслідування є його відновлення, яке має місце за наявності однієї з 
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трьох обставин: якщо підстави для зупинення досудового розслідування 
перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження 
встановлено, завершено проведення процесуальних дій у межах 
міжнародного співробітництва); у разі потреби проведення слідчих 
(розшукових) чи інших процесуальних дій; у разі скасування слідчим 
суддею постанови про зупинення досудового розслідування. Відповідно 
до сформульованої вище позиції, дві останні підстави уявляються 
зайвими, оскільки можливість проведення процесуальних дій у 
зупиненому досудовому розслідуванні робить недоцільним його 
відновлення, а також оскарження цього рішення до слідчого судді як 
такого, що не порушує нічиїх прав та законних інтересів. Таким чином, 
єдиною підставою для відновлення досудового розслідування варто 
вважати ситуації, коли підстави для його зупинення перестали існувати. 

Підсумовуючи, варто зауважити, що зупинення досудового 
розслідування не перериває обвинувальної діяльності прокурора у 
кримінальному провадженні, однак змінює її акценти. В таких випадках 
прокурор в межах покладених на нього повноважень повинен 
забезпечувати якомога більш швидке відновлення досудового 
розслідування з метою його закінчення в одній із передбачених законом 
форм. 
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Здійснено дослідження особливостей надання безоплатної правової допомоги 
в Україні та можливості її подальшого удосконалення. Розкрито еволюцію 
теоретичних уявлень сутності безоплатної правової допомоги, забезпечення права 
людини на безоплатну правову допомогу, розкрито роль та місце безоплатної 
правової допомоги в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина, 
принципи її надання в Україні, проаналізовано суб’єкти надання безоплатної 
правової допомоги та їх правові послуги в механізмі забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина. 

Ключові слова: безоплатна правова допомога, параюрист, юридична 
допомога, правовий супровід, реалізація права на допомогу. 

 
The article is devoted to the study of the peculiarities of free legal aid in Ukraine 

and the possibility of its further improvement. The evolution of theoretical ideas of the 
essence of free legal aid, ensuring the human right to free legal aid, revealed the role 
and place of free legal aid in the mechanism of protection of human and civil rights and 
freedoms, the principles of its provision in Ukraine, analyzed the subjects of free legal 
aid and their legal services in the mechanism of ensuring human and civil rights and 
freedoms. 

Key words: free legal aid, paralegal, legal aid, legal support, realization of the right 
to assistance. 

 
Исследованы особенности предоставления бесплатной правовой помощи в 

Украине и возможности ее дальнейшего совершенствования. Раскрыто эволюцию 
теоретических представлений сущности юридической помощи, обеспечения 
права человека на бесплатную правовую помощь, раскрыта роль и место 
юридической помощи в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина, 
принципы ее оказания в Украине, проанализированы субъекты предоставления 
бесплатной правовой помощи и их правовые услуги в механизме обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. 
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Ефективне забезпечення права людини на безоплатну правову допомогу 

може здійснюватися за допомогою параюристів. Для допомоги бідним 
верствам населення у питаннях роз’яснення змісту законів, ведення від 
їхнього імені переговорів, підготовки документів не процесуального 
характеру, а також для розповсюдження інформаційних матеріалів по всьому 
світу впроваджується позитивна практика параюристів – осіб, які не мають 
юридичної освіти, але пройшли спеціальне навчання, розраховане на 
допомогу членам локальної спільноти у найбільш типових питаннях.  

Термін «параюрист» маловідомий в Україні, але в інших країнах саме 
параюристи забезпечують першу первинну правову допомогу у громадах: 
не маючи профільної юридичної освіти, ці люди мають певні навики та 
знання, набуті під час тренінгів, які дозволяють їм допомагати іншим. Це 
аналіз проблеми та перенаправлення до потрібної інстанції, в деяких 
випадках первинна консультація чи надання інформації. Тобто, окрім 
професійної правової допомоги, яку надають адвокати, існує ще й такий 
вид, як непрофесійна правова допомога, яку надають непрофесійні 
суб’єкти, тобто параюристи. 

Мережа таких параюристів, лідерів в своїх громадах, може стати 
важливим інструментом у подоланні правової ізоляції. Параюристи, яких 
інколи також називають «босоногі юристи» шукають конкретні законні 
рішення для випадків несправедливості у громаді. Так, вони є сполучною 
ланкою між законом і реальним життям. 

Параюристи в українському суспільстві – це, в першу чергу, 
комунікатори, активні люди з авторитетом в громаді, які не отримують 
грошової винагороди, але набувають авторитету та популярності у своїй 
громаді (не лише територіальній). Адже саме вони є джерелом інформації 
та контактів, вміють пояснити наслідки дій, спираючись на отриману 
систему знань. 

Якщо професійні юристи вирішують індивідуальні питання своїх клієнтів, 
то параюристи завжди діють як спільнота і допомагають спільноті. Успішний 
досвід Індонезії, Кенії, Зімбабве, Угорщини, Англії, США, Канади Австралії, 
Непалу, Японії, Південної Кореї та інших країн показує як спільноти 
параюристів можуть проводити адвокацькі кампанії для адаптації 
законодавства й місцевих програм органів місцевого самоврядування під 
потреби локальних спільнот. Звісно, ця робота здійснюється не раптово та 
сама практика сприйняття такого явища як «параюрист» є достатньо 
складною. В. Береншот, експерт ініціативи Відкритого суспільства, у своєму 
дослідженні про параюристів в Індонезії наводить факти, коли від повного 
ігнорування місцевих параюристів мешканці громади почали поступово 
сприймати їх як місцевих лідерів і представників спільноти перед зовнішніми 
акторами [2, c. 41]. 

Другим фактором може бути взаємодія з місцевими лідерами 
громадської думки, наприклад, журналістами, яких поважають в 
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спільноті. Вони, окрім позитивної презентації параюриста можуть бути 
джерелом інформації про нагальні проблеми громади. 

Третім важливим для України фактором є дієва співпраця з місцевими 
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 
правової допомоги. 

Крім того, вважаємо, що ефективність забезпечення права людини на 
безоплатну правову допомогу залежить і від належної організації роботи 
дистанційних та мобільних консультаційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги. Унікальність даної мережі полягає в тому, що працівники 
системи безоплатної правової допомоги виїжджають у віддалені населені 
пункти (сільські, селищні, міські ради та ін.), спеціалізовані установи 
(госпіталі, пансіонати тощо) для надання безоплатної правової допомоги тим 
громадянам, які в силу різних причин та обставин мають можливості 
безпосередньо звернутися до місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги або бюро правової допомоги [1, c. 12]. 

Вважаємо, що ефективне забезпечення прав людини на безоплатну 
правову допомогу залежить і від того, як добре вона обізнана зі своїми 
правами та способами їх захисту [4, c. 15]. У даному контексті слід 
відмітити значення загальнонаціонального правопросвітницького 
проєкту «Я маю право!», який реалізується Міністерством юстиції 
України у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, 
територіальними органами юстиції, за підтримки юридичних клінік, 
міжнародних донорів та партнерів. Завдяки реалізації цього проєкту 
громадяни отримують інформацію про свої права, а також навчаються 
використовувати ці права і, за необхідності, захищати їх. 

Залежно від актуальних правових потреб суспільства, в межах проєкту 
визначаються соціально значимі теми щодо захисту прав громадян, відповідно 
до яких проводяться інформаційно-просвітницькі кампанії по всій території 
України (захист прав дітей та жінок: аліменти, протидія насильству; захист 
прав аграріїв; захист прав підприємців; порядок вирішення суперечки; порядок 
оформлення субсидій; виконання рішення суду та ін.). 

Іноземні фахівці у сфері юриспруденції підкреслюють, що 
найголовніше у стратегічному плануванні – це розуміння потреб клієнтів, 
забезпечення такого сервісу, коли кожен клієнт, який звертається до 
установи за правовою допомогою, отримує відповіді на свої 
питання/отримав необхідну допомогу.  

У свою чергу індикатори ефективної роботи інституцій, які надають 
безоплатну правову допомогу, визначаються не стільки для порівняння 
діяльності одних офісів з іншими, а скоріше для навчання на основі досвіду, 
вимірювання прогресу у визначеному напрямі, врахування факторів, що 
впливають на розвиток системи та постійного вдосконалення діяльності. 
Показники дозволяють зафіксувати зміни, про які важливо повідомляти різним 
зацікавленим сторонам. Крім того, на кожному рівні визначаються цільові 
значення показників із врахуванням особливостей середовища, і лише потім 
встановлюється цільове значення показника загалом для системи [3, c. 8]. 
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Крім того, вважаємо, що якість надання безоплатної правової 
допомоги громадянам залежить і від систематичного підвищення 
кваліфікації (участь у семінарах, тренінгах, дистанційних навчаннях 
тощо) працівників системи безоплатної правової допомоги. 
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систематизація психологічних ознак достовірності (недостовірності) інформації, 
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На основе практического опыта и с целью предоставления всем сторонам 

судебного процесса экспертных доказательств в установлении обстоятельств 
дела, рассматривается систематизация психологических признаков достоверности 
(недостоверности) информации, которые могут применяться при анализе допроса 
и следственных действий. 

Ключевые слова: видеозапись, достоверность (недостоверность), вербальное 
и невербальное поведение. 

 
Дослідження відеозаписів слідчих дій (допиту, перевірки показань на 

місці та ін.), є на даний час одним з найбільш затребуваних напрямків 
експертних психологічних досліджень, але склалися різні погляди на 
судову психологічну експертизу достовірності (недостовірності) показань 
учасників кримінального процесу, в тому числі заперечують її 
принципову можливість в зв’язку з тим, що встановлення достовірності 
(недостовірності) є прерогативою суду. Крім того, в більшості випадків, 
висновки експерта про наявність в показах допитуваного ознак 
недостовірності, приховуваних обставин не являються категоричними, а 
сам висновок експерта не має доказового значення. Отримані данні 
можуть тільки орієнтувати слідчого при аналізі наявних у слідства версій. 

Виявляються і такі фактори, які ускладнюють процес вирішення питань 
поставлених на дослідження експерту, а саме відсутність єдиного підходу до 
вирішення експертних завдань в сфері психодіагностики брехні та 
оптимальної систематизації методик, які в практичному застосуванні показали 
свою обґрунтовану специфіку викладення інформації. 

В рамках судової психологічної експертизи щодо виявлення ознак 
достовірності (недостовірності) інформації, що повідомляється учасниками 
кримінального судочинства, оцінюється психологічний компонент достовір-
ності, для чого використовувались відповідні методичні рекомендації [1]. 

За практичним застосування та узагальненням різних теорій і практик 
оцінки психологічних компонентів достовірності, стало можливо 
систематизувати напрямок ефективного та обґрунтованого вирішення питань, 
які в доказовій формі мали місце у розкритті злочинів або суттєво розширили 
можливості встановлення обставин, що мають значення у кримінальному 
провадженні через об’єднання психологічних технологій такі як:  

– психоаналітичні, засновані на порівняльному аналізі інформації, 
отриманої по вербальному і невербальному каналах; 



326 

– психокомунікативні – аналіз міміки та жестів; 
– інтонаційні, тембральні характеристику голосу, паузи; 
– екстралінгвістичні: сміх. плач, мимовільні ковтальні рухи, 

покашлювання; 
– візуально – діагностичні; 
– вербально – аналітичні (психологічний аспект) [2]. 
Пропонуються підстави для призначення психологічної експертизи з 

виявлення психологічних ознак достовірності (недостовірності) 
інформації, що повідомляється учасниками кримінального судочинства 
за відеозаписами слідчих дій, зокрема через: 

– розбіжність змісту показань (свідків, потерпілих, підозрюваних, 
обвинувачених) з іншими доказами по кримінальному провадженню; 

– суперечливість свідчень або істотна їх зміна від допиту до допиту, з 
появою великої кількості нових деталей; 

– узагальнений характер інформації, що повідомляється, відсутність 
конкретних деталей, власних переживань і оціночних характеристик; 

– схематизм в наданні свідчень, застигла форма показів; 
– вживання ускладнених мовних зворотів, спеціальних термінів, 

оперування поняттями, що не властиві соціальному статусу учасника 
кримінального процесу, що дає показання; 

– незвичайну поведінку при допиті, підвищену мовну активність, 
підкреслення своєї обізнаності, агресивність, відмову від дачі показань 
або їх зміна; 

– відмову учасників кримінального процесу від своїх початкових 
показань; 

– відсутність інших доказів, окрім свідчень учасників кримінального 
процесу. 

Актуальність теми полягає в оптимальній і змістовній формі 
систематизувати загальнонаукові і специфічні методи виявлення 
критеріїв, що вказують на ступінь психологічної достовірності 
(недостовірності) показань потерпілого, свідка, підозрюваного або 
обвинуваченого, даних ними в усній формі і зафіксованих на відеозаписі 
слідчих дій, а також визначення взаємопов’язаних і взаємообумовлених 
етапів проведення судово-психологічної експертизи за відеоматеріалами 
допитів та слідчих дій які можуть бути доказовою базою в судовому 
процесі на комплексній основі: 

– експертно-психологічного аналізу матеріалів кримінального 
провадження; 

– психологічного аналізу комунікативної взаємодії підекспертного з 
фігурантами відеозапису і визначення «фонового» стану допитуваного 
особи; 

– психологічного аналізу вербальних і невербальних проявів 
підекспертного і його психоемоційного стану із застосуванням методів і 
методик візуальної психодіагностики та оцінки показань, фіксування 
особливостей поведінкового і психоемоційного стану методом «Стоп-кадр»; 



327 

– порівняльного аналізу інформативно-смислового змісту показань 
підекспертного про обставини, що мають значення і його невербального 
реагування. 

Таким чином, на основі практичного досвіду та з метою оптимальної 
та змістовної систематизації критеріїв психологічної експертної оцінки 
достовірності (недостовірності) інформації, яку повідомляють учасники 
кримінального судочинства та на умовах дотримання всіх визначених 
законодавством вимог – висновок судового експерта – психолога може 
розглядатись як доказова база в розслідуванні злочинів та сприяти 
ефективній взаємодії зі слідчими органами та іншими учасниками 
судового процесу. 
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Наведено зміст інформаційного забезпечення виявлення фактів легалізації 

(відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом. Розкрито зміст узагальнених 
матеріалів як повідомлення про кримінальне правопорушення, пов’язане із 
легалізацією коштів злочинного походження. 
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The article is a comprehensive research on the essence of information support for 

identifying the laundered proceeds of crime. There is information about such materials 
as the report on the criminal offense which is connected with laundered proceeds of 
crime. 

Key words: laundered proceeds of crime, predicate crimes, financial intelligence, 
generalized materials, information support. 

 
Рассмотрено содержание информационного обеспечения выявления фактов 

легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем. Раскрыто 
содержание обобщенных материалов как сообщений о преступлении, связанном с 
легализацией средств преступного происхождения. 

Ключевые слова: легализация средств преступного происхождения, 
предикатные преступления, финансовая разведка, обобщенные материалы, 
информационное обеспечение. 

 
Легалізація (відмивання) коштів злочинного походження і проникнення їх 

у легальну економіку поширена у багатьох країнах світу та характеризується 
високим ступенем суспільної небезпеки й латентності. Отримання первинної 
інформації про сумнівні фінансові операції, а також даних щодо предикатних 
злочинів, які стали джерелом отримання злочинних доходів, є пріоритетним 
напрямом діяльності правоохоронних органів (СБУ, податкової міліції, НАБУ, 
Національної поліції України). Здебільшого джерелом інформації про факти 
легалізації доходів злочинного походження є дані оперативно-розшукової 
діяльності таких правоохоронних органів. 

Ще одним важливим напрямом надходження інформації про факти 
відмивання доходів злочинного походження є дані органів, на які покладено 
здійснення фінансового моніторингу та виявлення сумнівних фінансових 
операцій. Відповідно до чинного законодавства та визначених функцій 
Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) є органом, 
уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової 
розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU), який акумулює та аналізує 
різноманітну інформацію, що може бути використана для протидії поширенню 
коштів злочинного походження: повідомлень про підозрілі операції, іншої 
інформації, яка стосується коштів злочинного походження, джерел отримання 
злочинного доходу тощо. 

Цьому сприяє формування загальнодержавної багатоджерельної 
аналітичної бази даних на основі інформації, що надходить від різних 
органів: суб’єктів первинного фінансового моніторингу; суб’єктів 
державного фінансового моніторингу; правоохоронних та контролюючих 
органів України; нотаріусів; аудиторів; правоохоронних органів інших 
країн, в тому числі даних фінансових розвідок окремих країн. 

Щорічно збільшується кількість повідомлень, які стають надбанням Єдиної 
інформаційної системи фінансового моніторингу. Лише суб’єктами 
первинного фінансового моніторингу у 2019 р. до Держфінмоніторингу було 
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надіслано 11 462 494 повідомлень про фінансові операції, які підлягають 
фінансовому моніторингу. У порівнянні із 2015 р. така кількість зросла майже 
у три рази (4 391 834 повідомлення) [1, с. 15]. 

Важливим напрямом фінансової розвідки є організація належної 
аналітичної роботи. Департамент фінансових розслідувань, в структурі 
Державної служби фінансового моніторингу України, складається із 
підрозділів (управлінь) за окремими напрямами фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів господарювання, фізичних осіб тощо, здійснює 
комплексний аналіз інформації та виявлення сумнівних фінансових 
операцій щодо можливої легалізації коштів злочинного походження.  

Результатом аналітичної роботи є складання узагальнених матеріалів. 
Узагальнені матеріали – відомості про фінансові операції, що були об’єктом 
фінансового моніторингу і за результатами аналізу яких у спеціально 
уповноваженого органу виникли підозри. Узагальнені матеріали є джерелом 
обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та 
дають підстави слідчому, прокурору розпочати досудове розслідування. 
Узагальнені матеріали також можуть бути підставою для здійснення 
правоохоронними та розвідувальними органами України оперативно-
розшукової і контррозвідувальної діяльності. Форма та структура узагальнених 
матеріалів встановлюються центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення, за погодженням з правоохоронними органами (п. 61 ст. 1 Закону) [2]. 

Узагальнені матеріали є основою для діяльності правоохоронних 
органів щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності за 
ст. 209 КК України. У 2019 р. до правоохоронних та розвідувальних 
органів передано 893 матеріали, у т ч. 503 узагальнених матеріалів та 390 
додаткових узагальнених матеріалів. Такі матеріали спрямовуються до 
органів прокуратури; податкової міліції; Національної поліції України; 
Служби безпеки України; Національного антикорупційного бюро 
України; Державного бюро розслідувань та є повідомленням про 
вчинення кримінального правопорушення [1, с. 22]. Особливості 
змісту узагальнених матеріалів, надання їх правоохоронним органам, 
інформаційна взаємодія й обмін інформацією визначені Порядком 
надання та розгляду узагальнених матеріалів, який затверджено спільним 
наказом Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України № 103/162/384 від 11.03.2019 [3]. 

Узагальнені матеріали фінансової розвідки містять такі дані: 1) опис суті 
фінансової операції (операцій), які можуть бути пов’язані з легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з відображенням 
дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх 
здійснення, взаємовідносин, а також зв’язків між особами, які їх вчинили; 
2) опис суті фінансової операції (операцій), які можуть бути пов’язані з 
предикатним злочином; 3) опис суті фінансової операції (операцій), які 
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дають можливість підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов’язані 
із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене 
Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом тощо. 

Аналіз практики правоохоронних органів свідчить про існування 
окремих проблем, пов’язаних із реалізацією інформації, що міститься в 
узагальнених матеріалах як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру 
(значний обсяг інформації, що підлягає перевірці та аналізу; складність 
розкриття змісту фінансових операцій; недостатній професійний рівень 
співробітників правоохоронних органів; існування корупційних ризиків 
розкриття конфіденційної інформації тощо). 

Ще одним складним питанням у цьому напрямі є те, що узагальнені 
матеріали, які надходять від підрозділу фінансової розвідки України, з 
метою запобігання незаконному розголошенню інформації, яка є в таких 
матеріалах, у тому числі під час передавання та розгляду, її розкриття та 
захисту здійснюються співробітниками правоохоронних органів (їх 
підрозділів) та Держфінмоніторингу відповідно до законодавства 
України, яке регламентує порядок використання документів, що містять 
інформацію з обмеженим доступом (для службового користування) [4]. 

Це свідчить про те, що безпосередньо такі узагальнені матеріали не можуть 
бути долучені до матеріалів кримінального провадження та використані 
безпосередньо у доказовому процесі. Слідча практика свідчить про існування 
низки проблем організаційного характеру щодо використання у ході 
розслідування узагальнених матеріалів. Окремі слідчі, в порушення існуючих 
правил роботи із документами, що містять службову інформацію, долучають 
узагальнені матеріали до кримінального провадження. 

Узагальнені матеріали є результатом діяльності фінансової розвідки 
щодо аналізу здійснених фінансових операцій, які пов’язані з можливим 
відмиванням (легалізацією) коштів злочинного походження, і тому 
правоохоронні органи можуть лише використовувати таку інформацію в 
ході здійснення оперативно-розшукової чи розвідувальної діяльності, а 
також для організації проведення слідчих (розшукових), негласних 
слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у ході розслідування 
злочинів, а не посилатися безпосередньо на узагальнені матеріали як на 
доказ злочинної діяльності. В окремих випадках узагальнені матеріали 
містять інформацію, що була отримана як результат міжнародної 
співпраці із підрозділами фінансової розвідки інших країн. Такі дані в 
правоохоронній діяльності можуть бути використані лише з дозволу 
сторони, що надала таку інформацію. 

Практика свідчить про існування низки інших правових та 
організаційних проблем щодо отримання та використання інформації про 
можливі факти легалізації коштів злочинного походження. Позитивного 
результату у протидії легалізації коштів злочинного походження можна 
досягти лише завдяки спільним зусиллям контролюючих та 
правоохоронних органів, належної взаємодії та координації їх діяльності 
з підрозділами фінансової розвідки України. 
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На сучасному етапі формування вільного ринку в Україні актуальною 
проблемою є вивчення властивостей товарів, встановлення їх натуральності та 
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виявлення підробок. Для припинення незаконної діяльності фальсифікаторів 
необхідний постійний контроль за якістю товару, який буде реалізовано 
починаючи від сировини, напівфабрикатів і закінчуючи готовою продукцією. 

Вказані методи проведення ідентифікації та виявлення фальсифікації 
основних груп товарів, які використовуються в практиці судових товарознавчих 
експертів. 

Ключові слова: фальсифікат, ідентифікація, товар, аналіз, якість товару, 
вартість, ринкова вартість, судова товарознавча експертиза, судова експертна 
діяльність, судовий експерт. 

 
Аt the present stage of formation of the free market in Ukraine, the urgent problem 

is to study the properties of goods, establish their naturalness and detect counterfeits. 
To stop the illegal activities of counterfeiters, it is necessary to constantly monitor the 
quality of goods, which will be sold from raw materials, semi-finished products to 
finished products. 

This article presents methods for identifying and detecting counterfeiting of major 
groups of goods used in the practice of forensic commodity experts. 

Key words: counterfeit, identification, product, analysis, product quality, value, 
market value, forensic examination, forensic expert activity, forensic expert. 

 
На современном этапе формирования свободного рынка в Украине 

актуальной проблемой является изучение свойств товаров, установление их 
натуральности и выявления подделок. Для пресечения незаконной деятельности 
фальсификаторов необходим постоянный контроль за качеством товара, который 
будет реализован начиная от сырья, полуфабрикатов и заканчивая готовой 
продукцией. 

Указаны методы проведения идентификации и выявления фальсификации 
основных групп товаров, которые используются в практике судебных 
товароведных экспертов. 

Ключевые слова: фальсификат, идентификация, товар, анализ, качество 
товара, стоимость, рыночная стоимость, судебная товароведческая экспертиза, 
судебная экспертная деятельность, судебный эксперт. 

 

В області товарознавчих експертиз приділяється достатньо уваги 
експертизам якості товарів, та встановлення відповідності майна 
нормативним документам та стандартам, які діють на території України, 
а також виявлення фальсифікованого майна. 

Найширше ці питання висвітлені в наукових працях наступних 
фахівців у сфері товарознавства, як А. А. Дубініна, Т. М. Артюх, 
І. А. Петрова, С. А. Вилкова, В. А. Павлова, І. С. Полікарпов, 
Н. І. Осипенко [1-9], та інших статтях, нормативних та навчальних 
виданнях. 

Під час судової товарознавчої експертизи роботу розпочинають з 
проведення огляду об’єкту дослідження, для вивчення властивостей та 
встановлення характеристик товарів, а також визначення автентичності 
та виявлення фальсифікованого майна. Проведення ідентифікації товару 
є першочерговим шагом при оцінці якості та визначення їх відповідності 
еталонам та нормативним вимогам. 



333 

Термін «ідентифікація» (від лат. identifico – ототожнюю) – трактується як 
встановлення відповідності товару, наявності збігу чогось з чимось. 

Завданнями ідентифікації можливо вважати: 
1) розробку основних понять, структур та методів, а також правил у 

сфері ідентифікації товарів; 
2) вдосконалення стандартів та нормативної документації з 

включенням до неї показників якості, які необхідні при ідентифікації. 
До об’єктів ідентифікації можливо віднести товари, послуги, цінні 

папери, інформація та інші об’єкти комерційної діяльності. 
Ідентифікація виконує наступні функції: 
1) показова – яка зіставляє представлений на дослідження об’єкт з 

еталоном та інформацією відносно його найменування, марки, а також 
товарною партією; 

2) інформаційна – яка представляє інформацію суб’єктам ринкових 
відносин; 

3) підтверджувальна – встановлення відповідності зазначених на 
товарі характеристик до інформації зазначеної на маркувальних 
позначках та в товаросупровідних документах; 

4) управлінська – яка є одним з елементів системи якості товару. 
Керуюча функція ідентифікації регламентується міжнародними 

стандартами ІSО серії 9000 «Управління якістю, забезпечення якості». 
В якості критеріїв ідентифікації необхідно обирати показники, які 

відповідають таким вимогам: 
1. Типовість, яка може характеризуватися комплексними або 

одиничними показниками, що доповнюють один одного і відрізняються 
різним ступенем ймовірності. 

2. Об’єктивність, яка не залежати від професіоналізму, 
компетентності; а також умов проведення дослідження спеціалістом 
(експертом). 

3. Повторний огляд, що дає можливість при перевірках в інших 
лабораторіях, незалежно від суб’єктів, засобів і умов проведення 
ідентифікації отримати подібні або з невеликою різницею результати. 

4. Складність фальсифікації товару за певними критеріями можуть 
бути гарантом надійності ідентифікації. 

Залежно від поставлених експерту цілей, обирається один або кілька 
методів ідентифікації товарів, які допоможуть установити відповідність. 

Ідентифікація є інструментом визначення фальсифікації. 
Фальсифікація (від лат. falsifico – підробляю), та відповідно до ст. 1 

Закону України «Про захист прав споживачів», «фальсифікована 
продукція – продукція, виготовлена з порушенням технології або 
неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи 
копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само 
неправомірним відтворенням товару іншої особи» [10]. 

Фальсифіковані товари не слід плутати з товарами замінниками 
(сурогатами, імітаторами) та товарами з виявленими дефектами. Оскільки 
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замінники та товари з виявленими дефектами не відносяться до 
фальсифікованих, при умові зазначеного реального найменування та 
характеристик на маркувальних позначках та товарно-супровідних 
документах. 

Можливо виділити такі види фальсифікації, як асортиментна (видова), 
якісна, кількісна, вартісна, інформаційна. 

Асортиментною фальсифікацією можливо вважати повну чи часткову 
заміну майна товарами іншого сорту, виду або найменування, при умові 
збереженості частини ідентифікаційних характеристик. 

Якісна фальсифікація, це імітація товарів за допомогою харчових або 
нехарчових добавок, для поліпшення зовнішніх характеристик, в 
результаті чого інші споживчі властивості втрачаються, що призводить 
до зниження ґатунку майна. 

Введення покупця в оману за рахунок значних відхилень споживчих 
характеристик товару, що перевищують гранично допустимі норми 
відхилень, вважається кількісною фальсифікацією. Також цей вид 
фальсифікації називають недоважуванням та недомірюванням. 

Вартісна фальсифікація, це введення споживача в оману шляхом 
продажу товарів низької якості за цінами високоякісних товарів. Цей вид 
фальсифікації присутній в кожному вищезазначеному виді. 

Також вартісну фальсифікацію можливо розділити на такі різновиди, як:  
1) реалізація підроблених товарів по цінам, що подібні натуральному 

майну; 
2) реалізація підроблених товарів по зменшеній вартості, порівняно з 

натуральними аналогами; 
3) реалізація підроблених товарів по цінам, які перевищують вартість 

натуральних аналогів. 
Після проведене дослідження навчально-методичної, нормативної, 

довідкової та наукової літератури можливо стверджувати, що відсутнє 
однозначне трактування терміну «ідентифікація товару», можна зустріти 
ототожнення її з ідентифікаційною чи товарною експертизою. 

Але ідентифікація товарів об’єднує вищезазначені види експертизи, 
оскільки об’єктом дослідження в обох випадках є товарні характеристики 
продукції, відмінність полягає лише у специфіці вирішуваних завдань – 
сформульованій меті на першому етапі процедури ідентифікації товарів. 
Таким чином, коректне проведення ідентифікації товарів дає змогу 
виявити та вилучити неякісну й фальсифіковану продукцію на шляху до 
споживача. 

Отже, ідентифікація товарів і виявлення фальсифікації є 
найважливішою метою судової товарознавчої експертизи, проведення 
кількісних і якісних оцінок основних характеристик товару під час його 
дослідження, а також процесів, що впливають на ці характеристики, але 
найчастіше не піддаються безпосередньому виміру і ґрунтуються на 
судженнях експертів. 
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Товарознавчі експертизи при визначенні фактів фальсифікації виробів 
повинні проводитися диференційовано з огляду на особливості окремих 
видів фальсифікації, зокрема інформаційної. 

Ідентифікація товарів повинна мати характер комплексного 
дослідження, за якого найбільше значення мають типові критерії, які 
важко піддати фальсифікації. 
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Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі – 

КПК України) спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка 
володіє спеціальними знаннями та навичками і може надавати 
консультації та висновки під час досудового розслідування і судового 
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розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і 
навичок [1]. Надання повноважень спеціалісту на проведення досліджень 
та дачі висновків у кримінальному провадженні щодо розслідування 
кримінальних проступків зумовлено прийняттям Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
досудового розслідування окремих категорій кримінальних 
правопорушень» і здійснення досудового розслідування у формі 
дізнання [2]. З огляду на вказані нововведення до повноважень 
спеціаліста належить надавати висновки з питань, що належать до сфери 
його знань, під час досудового розслідування кримінальних проступків, а 
також викладати у висновку відомості, що мають значення для 
кримінального провадження і щодо яких йому не були поставлені 
запитання.  

Для того, щоб спеціаліст набув права на проведення дослідження з метою 
надання висновку він має бути залучений до кримінального провадження 
щодо кримінального проступку службовою особою підрозділу дізнання. 
Законодавчо визначено процесуальний статус дізнавача, який здійснює 
досудове розслідування кримінальних проступків. Дізнавач – це службова 
особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, 
органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, 
органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених 
КПК України, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які 
уповноважені в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати 
досудове розслідування кримінальних проступків. Частиною другою ст. 7-1 
Закону України «Про судову експертизу» передбачено, що підставою для 
отримання висновку спеціаліста при з’ясуванні обставин вчинення 
кримінального проступку є запит службової особи підрозділу дізнання 
органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль 
за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро 
розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, 
уповноваженої особи іншого підрозділу зазначених органів, які 
уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних 
проступків [3]. 

Отже, залучення спеціаліста для проведення дослідження з метою 
подальшого надання висновку відбувається на підставі запиту службової 
особи підрозділу дізнання або дізнавача. Вимоги для складання такого 
запиту у КПК України не закріплені. Оскільки ст. 300 КПК України 
передбачено, що висновок спеціаліста має відповідати вимогам до 
висновку експерта, то вважаємо, що у запиті мають бути викладені 
обставини вчинення кримінального проступку, об’єкти, які 
направляються на дослідження, мета та необхідність проведення 
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дослідження, а також перелік питань, на які має дати відповідь спеціаліст 
після проведення дослідження. Відповідно до частини другої ст. 102 
КПК України серед вимог до висновку експерта є те, що у висновку 
експерта обов’язково повинно бути зазначено, що його попереджено про 
відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без 
поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків. 
Спеціаліст попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо 
неправдивий висновок відповідно до ст. 384 КК України [4], за відмову 
без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків 
кримінальної відповідальності не передбачено. А це означає, що якщо 
спеціаліст не має бажання займатися дослідженням об’єктів або 
відмовляється від проведення дослідження, у кримінальних 
провадженнях щодо кримінальних проступків, то притягнути його до 
відповідальності неможливо. Крім того, проводити дослідження з метою 
надання висновку це право, а не обов’язок спеціаліста. 

Відповідно виникає проблема залучення спеціаліста для проведення 
дослідження та надання висновку у кримінальних провадженнях щодо 
кримінальних проступків. Даного питання торкається і В. М. Гайдар: 
«… цікаве питання, чи можуть на даний час взагалі державні експертні 
установи, які повинні діяти «в межах та у спосіб» проводити експертні 
дослідження, результатом яких є надання висновку спеціаліста в межах 
розслідування кримінальних проступків?» [5]. Відсутність механізму 
реалізації норм щодо залучення спеціаліста для надання висновку 
призводить до того, що вказані норми КПК України або взагалі не 
застосовуються, або неправильно застосовуються. Законодавцем не 
визначено коло суб’єктів, які можуть залучатись як спеціалісти для 
надання висновку. З огляду на те, що висновок спеціаліста віднесено до 
процесуальних джерел доказів у кримінальному провадженні про 
кримінальні проступки, то вважаємо за доцільне на законодавчому рівні 
виокремити коло осіб, які можуть бути спеціалістами і розробити 
процедуру залучення спеціаліста. 

Слід зауважити, що дізнання створено як спрощену процедуру 
досудового розслідування, а отримання висновку спеціаліста можна 
розглядати як «ускладнену форму отримання доказів» у зв’язку з 
відсутністю тлумачення норм КПК України та розробленого механізму їх 
застосування. 

Отже, розглянувши окремі аспекти участі спеціаліста у 
кримінальному провадженні, зокрема щодо надання висновку 
спеціалістом в межах розслідування кримінальних проступків, виявлено 
ряд проблем, які потребують нагального науково-обґрунтованого 
дослідження та нормативно-правового урегулювання. 
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Проаналізовано нормативно-правове регулювання операцій з використанням 

криптовалюти. Встановлено, що відсутність контролю з боки держави 
обумовлено недосконалістю існуючою системою регулювання. Легалізація та 
визнання криптовалюти дозволяє зробити ці операції контрольованими та 
врегульованими, а також дійсними між окремими учасниками такого процесу. 

Ключові слова: операції з криптовалютою, криптобіржа, майнінг, дохід. 
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The normative – legal regulation of operations on the use of cryptocurrency is 
analyzed. It is established that the lack of control by the state is due to the imperfection 
of the existing regulatory system. Legalization and recognition of cryptocurrency 
allows to make these transactions controlled and regulated, as well as valid between 
individual participants in such a process. 

Key words: cryptocurrency transactions, cryptocurrency exchange, mining, income. 
 
Проанализировано нормативно-правовое регулирование операций с 

использованием криптовалюты. Установлено, что отсутствие контроля со 
стороны государства обусловлено несовершенством существующей системой 
регулирования. Легализация и признание криптовалюты позволяет сделать эти 
операции контролируемыми и урегулированными, а также действительными 
между отдельными участниками такого процесса. 

Ключевые слова: операции с криптовалютой, криптобиржа, майнинг, доход. 
 
На сучасному етапі розвитку грошової системи в світі та в нашій країні 

актуальним питанням залишається процес нормативно – правового 
регулювання обліку, здійснення контролю та оподаткування операцій з 
криптовалютою. Відсутність контролю з боку держави обумовлена 
недосконалістю системи правового регулювання статусу криптовалюти в 
Україні. Легалізація та визнання сучасних грошових коштів платіжними 
засобами дозволить зробити такий процес більш контрольованим та 
урегульованим. Прозорість операцій з криптовалютою на біржах підвищить 
довіру а також дасть поштовх для удосконалення податкової системи з 
метою оподаткування таких операцій та такого виду діяльності [1]. 

В Міжнародних стандартах фінансової звітності (далі – МСФЗ) досі 
відсутні спеціальні роз’яснення щодо правильності ведення обліку та 
визнання криптовалют, з одного боку пропонується визнавати її як 
нематеріальний актив з іншого як запаси. Особливу потребу в обліку 
криптовалюти відчувають компанії-гіганти, які приймають криптовалюту 
у вигляді оплати проте відбувається це через посередників, які в змозі 
забезпечити швидке конвертування такого активу. 

Австралійська Рада зі стандартів бухгалтерського обліку (AASB) 
подала на розгляд документи, щодо «цифрових валют». Рада зі стандартів 
бухгалтерського обліку Японії (ASBJ) видала проєкт нового стандарту 
обліку криптовалюти. Наразі законодавства розвинених країн 
розглядають доцільність проєктів у цифровій галузі з використанням 
сучасних грошових знаків. Але методологія з визнання операцій з 
криптовалютою вимагає подальшого всебічного дослідження. 
Національний банк України вважає криптовалюту грошовим 
сурогатом [2]. 

Правове регулювання обігу криптовалюти досліджувала 
В. К. Шайдуллина, яка запропонувала виділяти такі підходи в країні до 
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визначення юридичного статусу такого специфічного об’єкта обліку як 
криптовалюта, а саме: 1) законодавство країни залишається нейтральним 
до такого об’єкта та не регулює його; 2) приймає нововведення та 
вносить коригування до існуючої законодавчої бази з метою регулювання 
обороту криптовалюти, що дозволяє стимулювати її до розвитку; 
3) застосувати сферу регулювання традиційно до правових норм та засад; 
4) встановити заборону на використання криптовалюти в цивільно-
правовій та фінансовій сферах. Автор також зазначає основні проблеми 
та передумови для визнання криптовалютних бірж банкрутами [3]. 

Е. Л. Сидоренко проводила дослідження з метою оцінки кримінологічних 
ризиків оборотів віртуальної валюти, приділяла увагу пошуку відповідності 
міжнародного статусу криптовалюти та статусу товару, фінансового 
інструмента та грошового сурогату, криптовалютного активу. Автор також 
пропонує свої підходи до удосконалення законодавства в сфері 
використання криптовалюти [4]. К. О. Ярова досліджувала питання надання 
правового статусу криптовалюти в Україні, наводила основні відмінності 
між віртуальною валютою та електронними грошима. Аналізувала основні 
умови для визначення правового статусу криптовалюти за кордоном та в 
Україні [5]. 

Європейський центральний банк надає наступне визначення 
криптовалюти, оскільки без трактування поняття неможливо зрозуміти 
його похідну та здійснити відповідне правове регулювання та 
визначення. Отже, криптовалюта – децентралізований цифровий вимір 
вартості, що може бути виражений в цифровому вигляді та функціонує як 
засіб обміну, збереження вартості або одиниця обліку, що заснований на 
математичних обчисленнях, є їх результатом та має криптографічний 
захист обліку [6]. 

На сьогоднішній день існує безліч криптовалюти та гаманців для їх 
отримання чи обміну, оскільки фізичні особи здійснюють майнінг. 
Наприклад, в нашій державі Служба безпеки України 21.08.2019 
розслідувало діло про майнінг криптовалюти на Південно-Українській 
АЕС. За результатами цього розслідування стежили журналісти, 
науковці, «майнери» та інші зацікавлені особи. Співробітники поліції 
конфіскували обладнання, а саме відеокарти Radeon RX 470, блоки 
живлення, накопичувачі, вентилятори для охолодження та інше [7]. 

З точки зору бухгалтерського та податкового обліків майнінг – це 
незаконне збагачення. Якщо в правовому полі визначити сам процес 
майнінгу віртуальної валюти, а віртуальні монети визнати грошовими 
засобами, то необхідно сплачувати податки з такої діяльності. А для того, 
щоб сплачувати податки, необхідно визначити об’єкт обліку та базу 
оподаткування. Дотепер правовий статус криптовалюти невизначено у 
багатьох державах, використання якої також несе в собі певні ризики.  

Процес обліку активу полягає у наступному алгоритмі: 
1) відповідність визначенню актива; 
2) до якого саме типу активів буде віднесено; 
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3) відповідність критеріям визнання; 
4) який саме метод оцінки варто використовувати; 
5) подальший облік та відображення у фінансовій звітності. 
Оплата товарів чи послуг за допомогою криптовалюти підлягає 

оподаткуванню як бартерна угода. У разі продажу цифрової валюти 
стягується прибутковий податок, податок на прибуток або ж податок на 
приріст капіталу. Криптовалюта, отримана в результаті майнінг процесу, 
який здійснювався в комерційних цілях, обкладається прибутковим 
податком. Визначення комерційної складової здійснюється в кожному 
конкретному випадку окремо або підлягає оподаткуванню й отримана 
криптовалюта згідно умов оподаткування заробітної плати. 

Відсутність уніфікованого стандарту по регулювання віртуальних 
активів в практиці призвели до того, що з’явились різноманітні методи 
бухгалтерського обліку, що використовуються при розкритті інформації 
стосовно криптоактивів. Також слід зазначити, що використання різних 
атрибутів по вимірюванню є результатом різних класифікацій 
криптовалют, це призводить до того, що подібні економічні події по 
різному трактуються в бухгалтерському обліку. Так, при майнінгу 
криптовалют і визнання її запасами, можна стверджувати, що вдалось 
видобути, наприклад, 2,5 монети BCH. Проте при обліку криптовалюти 
як інвестиції можна сказати, що підприємство придбало з подальшою 
метою реалізації активи на суму 550 дол. США (станом на жовтень 2020 
– 2,5 BCH є еквівалентом 550 дол. США). 

Різні методи обліку криптовалют призводять до непорозумінь в 
управлінні доходами та формуванні грошових потоків на підприємстві. 
Зазвичай, управління прибутком на підприємстві відбувається коли 
керівництво використовує для судження фінансову звітність та 
структуровані господарські операції з метою коректування фінансових 
звітів або для введення в оману зацікавлених сторін в основних 
економічних показниках підприємства для впливу на подальше рішення 
стосовно укладення контракту та наприклад, реалізації майна 
підприємства. 
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ЧАСТЯМ 

Проаналізовано дослідження цілого за частинами кабельно-провідникової 
продукції, ознаки, що виникають до розділення, а також розглянуті проблеми 
пов’язані з встановленням ідентифікаційних ознак на зовнішній оболонці кабелю. 

Ключові слова: кабельно-провідникова продукція, метал, трасологічна 
експертиза, сліди-трас, експлуатація. 

 
Analyzed the study of the whole by parts of cable and wire products, signs that 

arise before separation, and also considered the problems associated with the 
establishment of identification signs on the outer sheath of the cable. 
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Проанализировано исследования целого по частям кабельно-проводниковой 

продукции, признаки, возникающие до разделения, а также рассмотрены 
проблемы, связанные с установлением идентификационных признаков на 
внешней оболочке кабеля. 

Ключевые слова: кабельно-проводниковая продукция, металл, 
трасологическая экспертиза, следы-трасс, эксплуатация. 

 
Останнім часом збільшились крадіжки кабельно-провідникової 

продукції для отримання з неї дорогого металу й здачі його на метало-
приймальних пунктах, тому дослідження кабельно-провідникової 
продукції з метою встановлення цілого за частинами, має важливе 
значення при розслідуванні цієї категорії злочинів. 

Спочатку розглянемо, що таке електрокабель? 
 

 
 

Рис. 1. 
 
Кабель складається з жил, ізоляції й оболонки, тобто в трасологічному 

понятті – це цілісна однорідна система. 
Особливості технологічного процесу виготовлення полягають в 

наступному: 
 

 
 

Рис. 2. 
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– жили виготовляють на волочильних станках. Волочінням називають 
такий вид обробки металів тиском, коли заготівля (часто в холодному 
стані) протягують крізь отвір у матриці, поперечний переріз якого 
менший ніж поперечний переріз заготівлі; 

 

 
 

Рис 3. 
 
– потім жили через гусеничну тягу подаються в голівку екструзії, де 

навколо жили накладається гарячий ПВХ пластикат, та жила в ізоляції 
поступає у ванну охолодження. Потім жили групуються, обмотуються 
додатковою ізоляцією, а при необхідності металевим екраном, й так само 
покриваються зовнішньою ізоляційною оболонкою; 

 

 
 

Рис. 4. 
 
– після чого виготовлений кабель проходить через облаштування 

випробувань на пробій, маркування, лічильник метражу, вихідну 
гусеничну тягу та поступає на приймальний барабан. 

Таким чином, особливості технологічного процесу виготовлення 
кабельно-провідникової продукції відображаються на його поверхні у 
вигляді різноманітних слідів-трас (рябизна, волосовими, розкатані 
бульбашки, подряпини, тріщини, пористість). 

В експлуатацію кабельно-провідникова продукція поступає у 
барабанах, які розкручуючи запускають в колодязі або тунелі і 
простягають через труби або спеціальні стелажі (консолі). 

В процесі прокладення кабелю його поверхня треться об різні 
перешкоди, утворюючи різноманітні сліди-траси експлуатаційного 
характеру. 
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Як правило, на дослідження поступає не великий фрагмент кабелю, 
який зрізують з кабелю, що залишився на місці події, при цьому слідчі 
позначають кінець кабелю, який вони зрізують, і вказують в постанові 
про призначення експертизи, що цей кінець кабелю не підлягає 
дослідженню. 

В якості порівняльного матеріалу на дослідження поступає кабель, 
вилучений у підозрюваного, але за часту він буває вже обпалений або без 
оболонки та ізоляції. 

 

 
 

Рис. 5. 
 

Після проведення попереднього дослідження, ознайомившись з 
наданими матеріалами, оглянувши й зафіксувавши упаковки та об’єкти 
дослідження, переходимо до стадії роздільного дослідження. 

На цьому етапі детально вивчається кожен об’єкт дослідження 
окремо. Описуються форма, розміри та конструктивні особливості 
кабелю, а саме: його загальний діаметр; кількість, діаметр та матеріал 
виготовлення жил, а також забарвлення їх ізоляції; наявність і матеріал 
виготовлення додаткової ізоляції кабелю та його екрану; матеріал 
виготовлення та колір зовнішньої оболонки кабелю. І якщо об’єкти між 
собою розрізняються, то вже на цьому етапі, формується категоричний 
негативний висновок [1, с. 35-36]. 

 

 
 

Рис. 6. 
 

 
 

Рис. 7. 
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Після встановлення однозначності та порівнюваності виявляють 
ідентифікаційні ознаки кожного з об’єктів. 

Існує два види ознак залежно від часу їх утворення, це: 
1. Ознаки, що виникли до розділення об’єкта внаслідок різних видів 

впливу, а саме в процесі виготовлення кабелю (наявність, структура і 
зміст рельєфних маркувальних позначень на зовнішній оболонці кабелю, 
шорсткість поверхні оболонки, наявність тріщин, подряпин, раковин або 
бульбашок, подовжніх напливів ізоляції), та ознаки, що виникли під час 
збереження або експлуатації кабелю (наявність потертості та подряпин, 
нашарування сторонніх речовин, тощо). 

На цьому етапі виникають труднощі встановлення стійкості 
виявлених ознак тому, що на дослідження поступають як правило не 
великі фрагменти кабелів, які вилучають на місці події. Також 
зустрічаються ознаки, які проявляються з різною інтенсивністю 
(подряпина то глибока, а то слабко видима, також коливається ширина 
подряпин), це пояснюється механізмом слідоутворення. 

2. Ознаки, що утворилися у результаті розділення кабелю, тобто 
поверхня рельєфу лінії розділення. 

Практика дослідження кабельно-провідникової продукції показує, що 
поверхня рельєфу лінії розділення не завжди повністю поєднується, а 
іноді загальна лінія розділення взагалі відсутня. Це пояснюється тим, що 
при розділенні кабелю його розріз може бути неодноразовим, з 
переміщенням різального інструменту змінюючи зусилля натиску та кути 
нахилу, а направлення різального інструменту може бути, як по колу 
кабелю, так і упоперек його, також можуть використовуватися декілька 
способів розділення (комбінованих), тобто оплавлення полум’ям з 
подальшим розрізом чи розривом, тому при розподілі  кабелю виникає 
велика кількість різних слідів відщеплень. У таких випадках 
використовується порівняння оцінних даних, отриманих при роздільному 
дослідженні ознак і виявлені ознаки, що з’явилися до розділення кабелю 
(структури поверхні, різних слідів на поверхні), включаються в 
ідентифікаційний комплекс [2, с. 110]. 

У результаті вивчення індивідуальних ознак виділяють найбільш 
суттєві з них, для того щоб індивідуалізувати об’єкт дослідження. Саме з 
метою індивідуалізації проводять аналіз ознак, що дають можливість під 
час порівняння зробити висновок про те, чи складали вони раніше одне 
ціле. 

При вивченні ознак варто враховувати  можливі зміни властивостей 
об’єктів, що досліджуються, у часі – як до розділення кабелю, так і після 
цього. Всебічний аналіз ознак – особливостей, їх форми, розмірів, 
механізму слідоутворення, взаємозв’язків і сполучень – сприяє 
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встановленню характерних властивостей об’єктів, що підлягають 
ідентифікації. 

На стадії роздільного дослідження кожного об’єкта здійснюється 
визначення індивідуальної сукупності ознак, їх причинного зв’язку і 
взаємозалежності, після вивчення індивідуальних ознак встановлюють їх 
якісне значення в цілому і в сукупності, та формулюють висновок про 
достатність (або недостатність) індивідуальних ознак для 
ідентифікаційного дослідження. 

Порівняльне дослідження дозволяє розв’язати питання про тотожність 
або відмінність об’єктів, що ідентифікуються. Воно здійснюється шляхом 
зіставлення або поєднання їх властивостей і ознак. 

Порівняльне дослідження зазвичай складається з двох етапів 
порівняння загальних ознак і порівняння окремих ознак. 

У разі, якщо встановлені відмінності загальних ознак, то експерт 
приходить до категорично негативного висновку, тобто надані на 
дослідження фрагменти кабелів раніше (до роз’єднання) не складали 
одне ціле. 

Якщо встановлені збіги загальних ознак, але відсутні співпадаючі 
окремі ознаки, то експерт робить висновок про групову приналежність, 
тобто надані на дослідження фрагменти кабелів мають однакову групову 
приналежність, але встановити, чи складали вони між собою до 
роз’єднання єдине ціле не виявляється можливим, з причин відсутності 
окремих ознак, які свідчать про належність даних об’єктів до єдиного 
цілого. 

Якщо встановлені збіги загальних ознак та існує комплекс 
співпадаючих окремих ознак, то експерт робить категорично позитивний 
висновок про те, що надані на дослідження фрагменти кабелів раніше (до 
роз’єднання) складали одне ціле. 
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проведенням перерахунку раніше призначених пенсій військовослужбовцям, 
особам рядового і начальницького складу та деяким іншим особам з 01.01.2018 та 
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Рассмотрены некоторые особенности проведения судебных экспертиз, 

связанных с проведением перерасчета ранее назначенных пенсий 
военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава и некоторым 
другим лицам с 01.01.2018 и с 01.04.2019. 

Ключевые слова: денежный аттестат, денежное обеспечение, справка о 
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Військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та 

деяким іншим особам пенсія призначається на підставі грошового 
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атестату згідно норм Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 
№ 2262-XII [1]. 

Перерахунок раніше призначених цим особам пенсій передбачено 
ст. 63 Закону [1]. 

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VІІІ [2] ч. 4 ст. 63 
Закону [1] викладено у наступній редакції: «Усі призначені за цим 
Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням 
грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, 
осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та 
розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ). У 
разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, 
розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які 
мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри 
раніше призначених пенсій» (зміни діють з 01.01.2017). 

Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до 
Закону [1] затверджено Постановою КМУ «Про затвердження Порядку 
проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону 
України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб», та внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393» від 13.02.2008 № 45 [3]. 

Відповідно до «Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених 
відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» [4], перерахунок 
раніше призначених відповідно до Закону [1] пенсій проводиться у разі 
прийняття рішення КМУ про зміну розміру хоча б одного з видів 
грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, 
осіб, які мають право на пенсію за Законом [1], або у зв’язку із введенням 
для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення 
(надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених 
законодавством. 

Перерахунок пенсії здійснюється на підставі довідки про розмір 
грошового забезпечення для перерахунку пенсії, яка видається 
державним органом, з якого особи були звільнені із служби. 

Перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права. 
Якщо внаслідок перерахунку розмір зменшується, пенсія виплачується в 
раніше встановленому розмірі.  

Для перерахунку пенсій грошове забезпечення враховується у розмірі, 
встановленому за відповідною посадою, в межах визначеної 
законодавством максимальної величини бази нарахування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

Відповідною вважається посада, яка за класифікаційними 
характеристиками, зокрема назвою, розміром посадового окладу, 
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функціональністю та організаційним рівнем підрозділу у структурі 
органу (організації, установи, військової частини тощо) прирівнюється до 
посади, з якої особа була звільнена.  

Зміни грошового забезпечення військовослужбовцям, особам 
рядового і начальницького складу та деяким іншим особам здійснено 
постановою КМУ «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 30.08.2017 
№ 704 [5]. Перерахунок розміру пенсії військовослужбовцям, особам 
рядового і начальницького складу та деяким іншим особам проведено з 
01.01.2018 згідно норм постанови КМУ «Про перерахунок пенсій особам, 
які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» від 
21.02.2018 № 103 [6]. 

В пункті 1 Постанови [6] зазначено, що пенсії, призначені до 
01.03.2018 згідно до Закону [1], перераховуються з урахуванням розміру 
окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової 
надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку 
особа займала на дату звільнення із служби, що визначені станом на 
01.03.2018 відповідно до Постанови [5]. 

Виплата перерахованих відповідно до пункту 1 постанови [6] 
підвищених пенсій (з урахуванням доплат до попереднього розміру 
пенсій, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених 
законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової 
допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені 
законом) проводиться з 01.01.2018 у таких розмірах:  

– з 01.2018 – 50 відсотків; 
– з 01.01.2019 по 31.12.2019 – 75 відсотків; 
– з 01.01.2020 – 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного 

станом на 01.03.2018. 
Слід відзначити, що 05.03.2019 набрало законної сили рішення 

Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018 у справі 
№826/3858/18 [7], яким визнано протиправними та нечинними 
пункти 1, 2 Постанови [6] та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку [4]. 

Верховним Судом України прийнято рішення від 17.12.2019 
№ Пз/9901/20/19 (№ 160/8324/19) щодо складових грошового 
забезпечення, які вносяться до довідки про розмір грошового 
забезпечення для перерахунку пенсії військовослужбовцям [8]. 

Це рішення суду є зразковим для справ, у яких позивачами у них є 
особи, які отримують пенсію відповідно до Закону [1]. 

Рішенням визначено, що для проведення з 01.04.2019 перерахунку 
основного розміру пенсії довідка для перерахунку пенсії надається у 
відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону [1], ст. 9 Закону України від 
20.12.1991 № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» [9] та з врахуванням положень 
Постанови [5], із обов`язковим зазначенням відомостей про розміри 
щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, 
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доплати, підвищення) та премії. Тобто для перерахунку основного 
розміру пенсії з 01.04.2019 у довідці окрім окладу за посадою, військовим 
(спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років 
обов’язково вказуються відомості про розміри щомісячних додаткових 
видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії. 

При проведенні судових експертиз щодо перерахунку пенсій з 01.01.2018 
та з 01.04.2019, особливу увагу слід приділяти розміру пенсії, визначеному 
пенсійним фондом в процентному відношенні від грошового забезпечення 
конкретного пенсіонера. В більшості випадків, які стали підставою для 
звернення пенсіонерів до суду про проведення судових експертиз щодо 
здійснених пенсійним фондом перерахунків пенсій військовослужбовцям, 
особам рядового і начальницького складу та деяким іншим особам є 
неправомірне застосування пенсійним фондом обмеження максимального 
розміру пенсії 70 % грошового забезпечення, яке введене в дію з 01.05.2014 
згідно із Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та 
створення передумов для економічного зростання в Україні» № 1166-VІІ від 
27.03.2014 [10] лише при первинному призначенні пенсії. Визначення розміру 
пенсії при її перерахунку військовослужбовцям, особам рядового і 
начальницького складу та деяким іншим особам з 01.01.2018 та 01.04.2019 
проводиться із застосуванням процентного грошового забезпечення, яке було 
визначено при первинному призначенні пенсії. 
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This paper is devoted to determining the discussion aspects of determining the 

amount of losses incurred by the company. The approaches of Ukrainian researchers to 
determining the economic essence of losses are analyzed. Clarifications of the 
definition of losses are grounded. Methodological approaches to determination of the 
amount of losses are systematized. 

Key words: losses, loss of profit, documentary evidence methods, comparison methods. 
 
Работа посвящена определению дискуссионных аспектов определения суммы 

убытков, причиненных предприятию. Проанализированы подходы украинских 
ученых к определению экономической сущности убытков. Обоснованно 
уточнения дефиниции убытков. Систематизированы методические подходы к 
определению суммы убытков. 

Ключевые слова: убытки, упущенная выгода, методы документального 
подтверждения, методы сопоставления. 

 
Поняття «збитки» та «упущена вигода» є такими, що найчастіше 

виступають предметом господарських та цивільних спорів, а визначення їх 
розміру – є одним з найпоширеніших завдань для аудиторів, оцінщиків, 
експертів. Серед вітчизняних вчених визначення природи завданих збитків та 
оцінка їх суми є предметом тривалих дискусій. Так, Т. Піддубна [1], Т. Бондар, 
О. Дзера, Н. Кузнєцова [2], Л. Єсіпова [3] досліджують різні аспекти сутності 
збитків та їх оцінки з позицій цивільного законодавства. Т. Крисань 
сформовано юридичну доктрину відшкодування збитків у контексті чинних 
правових інститутів [4]. Загалом за своєю природою збиток – це величина, що 
характеризує розмір негативних економічних наслідків, виражена у відсотках 
вартості оцінюваного об’єкта або в грошових одиницях [5, с. 34]. 

Для конкретного підприємства величина збитку буде визначатися 
втратою частини прибутку, продукції, заморожуванням активів, їх 
втратою, перевитратою коштів, пов’язаних з діями управлінського 
персоналу, від простою, непродуктивної витрати або перевитрати робочої 
сили. Крім того, для підприємств, установ, організацій публічного 
сектору вагомою сферою виникнення збитків є здійснення публічних 
закупівель. Порушення у сфері публічних закупівель можуть призводити 
до втрати активів внаслідок закупівлі неякісної продукції або внаслідок 
закупівлі товарів, робіт, послуг за завищеними цінами. 

Процес визначення завданих збитків включає юридичний та економічний 
аспекти. При проведенні досліджень з питань, що потребують встановлення 
розміру завданої шкоди, збитків, завданням судової економічної експертизи є 
визначення тільки економічної складової у грошовому виразі. Через призму 
вимірників у бухгалтерському обліку з метою оцінки збитки можна 
розподілити наступним чином (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Класифікація збитків з метою оцінки 

Вид 
збитків 

Економічна сутність

Реальні 
збитки 

Втрати (яких особа зазнала зі знищенням або 
пошкодженням речі): недостачі; розкрадання; природний 
убуток.

Витрати (які особа зробила або мусить зробити для 
відновлення свого порушеного права)

Упуще
на вигода 

Доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних 
обставин, якби її право не було порушене

Джерело: складено авторами 
 
Тобто за своєю сутністю збитки – сума втрачених активів без 

можливості відшкодування їх вартості або відсутності можливості 
користування активом. Причинами виникнення збитків внаслідок втрати 
активів без можливості відшкодування їх вартості або відсутності 
можливості користування активом є безпідставне (необґрунтоване): 

– перерахування (сплата) коштів внаслідок неправомірних дій; 
– відчуження, нестача, знищення (псування) майна; 
– додаткові витрати (вартість додаткових робіт/матеріалів, витрати на 

відновлення порушеного права суб’єкта, штрафні санкції тощо); 
– завищення або заниження вартості товарів/робіт/послуг (різниця в 

ціні, торгова націнка) з урахуванням оцінки товарів/робіт/послуг 
внаслідок неправомірних дій; 

– придбання неліквідного (зіпсованого) майна з урахуванням оцінки 
майна;  

– втрата боржника у зобов’язанні (необґрунтована уступка боргу, 
необґрунтована заміна позичальника); 

– зменшення частки державної (комунальної) власності у статутному 
капіталі господарського товариства. 

– неодержаний прибуток (втрачена вигода) за відсутності можливості 
користування активами (майном); 

– використання у фінансово-господарських операціях цінних паперів, 
вартість яких не підтверджена фактичними активами емітента; 

– втрата активів внаслідок їх незаконного відчуження; 
– неможливість скористатися активами внаслідок порушення 

законного права на їх використання; 
– інші випадки, пов’язані із втратою активів. 
Наведений вище перелік втрати активів і пов’язаних з ними збитків є 

невичерпним, оскільки внаслідок динамічності розвитку бізнес-
середовища з’являються нові типи активів та нові трансакції. Саме тому 
жоден з нормативно-правових документів не може передбачити 
вичерпний перелік обставин, у результаті яких відбувається завдання 
збитків підприємству. При визначенні факту завдання збитків та їх 
розміру ключовим фактором залишається наявність порушення 
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законного права, що призводить втрати активів або втрати права їх 
законного використання. При цьому, визначення умовно-ймовірних 
збитків через втрату активів внаслідок обставин (порушень), які не 
відбулися і мають форму припущення, встановленню (розрахунку) не 
підлягають. 

Враховуючи природу виникнення збитків, які підлягають 
відшкодуванню, та напрацювання вітчизняних і зарубіжних фахівців у 
сфері оцінки збитків, методичні підходи до оцінки збитків можна 
систематизувати таким чином (табл. 2). 

Застосування методів, систематизованих в табл. 2, має свої 
особливості, обумовлені конкретними практичними ситуаціями. Таким 
чином, стосовно визначення і документального підтвердження розміру 
збитків вважаємо, що сума збитків для суб’єктів господарювання має 
визначається як балансова вартість активу на момент його втрати або як 
втрачена вигода, розрахована як недоотриманий дохід від володіння та 
користування активами. 

 
Таблиця 2 

Методичні підходи до визначення збитків 
Методи документального 

підтвердження
Методи співставлення 

(порівняння)
Застосовується при визначенні 

розміру збитків внаслідок:  
– перерахування (сплату) коштів 

внаслідок неправомірних дій;  
– відчуження, нестачу, знищення 

(псування) майна, з урахуванням 
оцінки майна та/або акта 
інвентаризації;  

– додаткові витрати (вартість 
додаткових робіт/ матеріалів, витрати 
на відновлення порушеного права 
суб’єкта, штрафні санкції тощо); 

– втрати боржника у зобов’язанні 
(необґрунтована уступка боргу, 
необґрунтована заміна 
позичальника); 

– зменшення частки державної 
(комунальної) власності у статутному 
фонді господарського товариства.

Застосовується при визначенні 
розміру збитків внаслідок: 

– завищення або заниження 
вартості товарів/робіт/послуг (різниця 
в ціні, торгова націнки) з урахуванням 
оцінки товарів/робіт/послуг внаслідок 
неправомірних дій; 

– придбання неліквідного 
(зіпсованого) майна з урахуванням 
оцінки майна;  

– використання в фінансово-
господарських операціях цінних 
паперів, вартість яких не підтверджена 
фактичними активами емітента. 

Методи моделювання
Застосовуються при визначенні розміру збитків від неодержаного прибутку 

(втраченої вигоди) за відсутності можливості користування активами (майном).
 
Джерело: складено авторами 
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Рух України у напрямку євроінтеграції визначає необхідність та 

актуальність заходів, спрямованих на розвинення міжнародного 
співробітництва. Разом з тим, в умовах військової агресії та складної 
криміногенної ситуації зростає необхідність захисту інтересів держави, 
прав і свобод громадян в міжнародних судах, що в свою чергу підвищує 
практичне значення науково обґрунтованих вітчизняних та міжнародних 
судових експертиз. 

Основу чинної нормативно-правової бази, що регламентує судово-
експертну діяльність, складають: Закон України «Про судову 
експертизу», Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс 
адміністративного судочинства України, Господарський процесуальний 
кодекс України. 

Зміст нормативно-правової бази також розкривається ст. 2 Закону 
України «Про судову експертизу», у якій міститься декілька важливих 
особливостей. Одна з яких свідчить про те, що судово-експертна 
діяльність в Україні більше регулюється підзаконними актами та 
поясненнями органів виконавчої влади. А інша, стосується орієнтації на 
міжнародну співпрацю, адже за міжнародними договорами (згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України) визнається їх 
верховенство над законодавством України [1]. 

До міжнародних нормативних актів, зокрема, відносяться: 
1) багатосторонні міжнародні договори, що регламентують права і 

свободи людини; 
2) багатосторонні міжнародні договори з питань боротьби зі 

злочинами міжнародного характеру, які регламентують окремі питання 
залучення експертів до вирішення поставлених завдань;  

3) багатосторонні міжнародні договори з питань міжнародної правової 
допомоги та інших форм міжнародного співробітництва у кримінальному 
провадженні, які визначають проведення судової експертизи у порядку 
міжнародної правової допомоги, залучення експертів до суду іноземної 
держави, проведення допиту експерта за допомогою відео- та телефонної 
конференції;  

4) двосторонні міжнародні договори з питань міжнародної правової 
допомоги та інших форм міжнародного співробітництва у кримінальному 
провадженні (регламентують проведення експертиз, допит експертів 
у кримінальному провадженні у порядку міжнародної правової 
допомоги) [2]. 

Згідно до розділу IV «Міжнародне співробітництво в галузі судової 
експертизи» Закону України «Про судову експертизу», у ст. ст. 22 і 23 
розглянуто порядок проведення судових експертиз за дорученням 
правомочної особи чи органу іноземної держави, а також залучення для 
спільного проведення судових експертиз фахівців інших держав. У ст. 24 
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передбачено можливість міжнародного співробітництва державних судово-
експертних установ у сфері не тільки практичної, а й наукової діяльності [3]. 

Національна судова експертиза не може існувати тільки в межах 
окремої держави. Так, спеціалізовані установи та служби, що виконують 
судові експертизи, користуються правом встановлювати міжнародні 
наукові зв’язки з установами судових експертиз і криміналістики інших 
держав, проводити спільні наукові конференції, симпозіуми, семінари, 
обмінюватися стажистами, науковою інформацією і друкованими 
виданнями та здійснювати спільні видання в галузі судової експертизи і 
криміналістики. 

Слід зазначити, що останніми роками активізувалося міжнародне 
співробітництво в галузі судової експертизи. Одним із таких напрямів є 
створення міжнародних судово-експертних мереж. 

На сьогодні функціонує п’ять таких мереж, які об’єднують наукові 
резерви судово-експертних установ різних держав: 

– Європейська мережа судово-експертних установ, що існує з 1995 р.; 
– Південноафриканська регіональна мережа судово-експертної науки 

з 2008 р., що включає весь африканський регіон; 
– Азіатська мережа судово-експертних наук, яка існує з 2008 р.; 
– Міжнародна судово-екологічна експертна мережа теж існує з 2008 р. 

для сприяння судовим експертам у галузі екології і спеціалістам 
розслідування екологічних правопорушень; 

– Трасологічна судово-експертна природоохоронна мережа, що існує з 
2006 р., яка є неурядовою організацією для надання допомоги у 
проведенні судових експертиз у справах про злочини проти дикої 
природи і для збереження біологічного розмаїття флори і фауни [4]. 

Створення міжнародних мереж судово-експертних установ є 
свідченням зацікавленості держав у взаємодії і посиленні міжнародного 
співробітництва у галузі судової експертизи з метою досягнення 
передового рівня проведення судових експертиз і відповідності якості їх 
проведення міжнародним стандартам. 

Зростання кількості тяжких міжнародних злочинів вимагає тіснішої 
співпраці між державами в їх розслідуванні. Саме тому дуже важливо, 
щоб кожній державі були доступні методи експертних досліджень, які 
застосовуються в інших державах. Судова експертиза охоплює велику 
кількість наукових дисциплін, і багато актуальних проблем експертології, 
які важко вирішити, використовуючи ресурси однієї лабораторії в одній 
державі. Тому міжнародна співпраця надає ряд переваг в сфері судово-
експертної діяльності, сприяє запровадженню в Україні позитивного 
досвіду використання спеціальних знань у встановленні і розслідуванні 
кримінальних правопорушень. 
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Представлені соціологічні дослідження по типізації виявлених причин 
учинення крадіжок, а також фактори, що впливають на їх поширення. З цією 
метою досліджені зареєстровані, та ті документи, що вступили в законну силу з 
даного питання щодо засуджених осіб за останні 10 років. Здійснено зіставлення 
виявлених чинників, що сприяли вчиненню крадіжок. 

Ключові слова: соціологічні дослідження, квартирні крадіжки, чинники що 
сприяють поширенню крадіжок, статистичні дані. 

 
The article presents sociological research on the typification of the identified causes 

of theft, as well as factors affecting its distribution. For this purpose, the documents of 
convicted persons registered and entered into legal force on the issue under 
consideration for the last 10 years are examined. The comparison of the identified 
factors contributing to the theft is carried out. 

Key words: sociological research, burglary, factors contributing to the spread of 
burglary, statistical data. 

 
Представлены социологические исследования по типизации выявленных 

причины совершения краж, а также факторы, влияющие на их распространение. 
С данной целью исследованы зарегистрированные и вступившие в законную 
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силу, по рассматриваемому вопросу, документы в отношении осужденных лиц за 
последние 10 лет. Проведено сопоставление выявленных факторов, 
способствовавших совершению краж. 

Ключевые слова: социологические исследования, квартирные кражи, 
факторы способствующие распространению краж, статистические данные. 

 
Для разработки эффективных мер по предотвращению преступности, 

в частности в нашем случае краж, в дополнение к ряду уже проводимых 
исследований важно выявить динамику факторов, способствующих 
данному виду преступности, а также проанализировать мотивы 
преступного поведения [1]. 

Учитывая, как было отмечено выше, важность выявления 
криминологических и виктимологических аспектов преступления, с 
учетом территориальных особенностей, в Научно-исследовательском 
центре по прикладным вопросам криминологии Национального бюро 
экспертиз Национальной академии наук Республики Армения были 
проведены исследования с выявлением факторов, способствующих 
распространению преступности, в том числе краж со взломом, в 
Республике Арцах за период 2006-2015 гг. [2, 3]. В рамках данного 
научного проєкта по рассматриваемому вопросу были исследованы 
зарегистрированные и вступившие в законную силу документы 
осужденных лиц за последние 10 лет. 

Для того чтобы получить полное представление о данном виде 
преступления, были изучены: социальный статус как преступника, так и 
потерпевшего, их возможная связь, влияние социальной среды на 
формирование криминальной агрессии, обстоятельства, 
благоприятствующие совершению преступления, место и время 
совершения преступления, а также способы совершения преступления – 
средства, инструменты, мотив преступления и т. д. В перечень вопросов 
подлежащих изучению был включен также пункт – был ли преступник 
судим ранее или нет. Фактически в рамках данной исследовательской 
программы впервые в Армении была предпринята попытка выяснить 
комплекс показателей, которые способствовали совершению данного 
вида преступления. 

По результатам выполненных исследований в Республике Арцах, 
абсолютное большинство лиц, совершивших преступления – это 
мужчины (89,7 %). Данный факт связан с рядом нижеперечисленных 
обстоятельств. Во-первых, необходимо отметить, что по многим 
статистическим данным как на текущий момент, так и за 
предшествующий исторический период во всем мире мужчины более 
склонны совершать преступления [4]. Во-вторых, этому способствует 
воздействие культурных традиций, сформированных в данном обществе, 
в котором решение семейных проблем возложено на мужчин. В-третьих, 
издавна сложившееся ответственное отношение к женщине в обществе с 
традиционным укладом, ограждающее ее от воздействия внешних 
проблем, также обуславливают большую вероятность совершения 
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преступлений мужчинами. Фактически мужчина, на которого возложена 
ответственность за обеспечение семьи, с учетом вышеперечисленных 
факторов, из-за отсутствия средств очень часто вынуждено позволять 
себе преступным образом заботиться о семье. Важно отметить, что 
согласно проведенным исследованиям абсолютное большинство 
преступников (86,1 %), ранее не совершали преступлений, то есть можно 
предположить, что преступления были совершены вынужденно. 

Принимая за основу побуждающий фактор нехватки средств можно 
констатировать, что 80 % лиц, совершивших преступления, не имели 
работы. Интересно отметить, что 11,1 % лиц совершивших преступления, 
имеющих занятость, являлись в основном школьниками. Это по всей 
вероятности может быть объяснено отсутствием «добытчика» в семье, когда 
забота о семье возлагается на подростка. 10,2 % лиц, имеющих занятость, 
составили рабочие и 9,2 % работники сельского хозяйства. Необходимо 
отметить, что в Республике Арцах совершения краж даже при наличии 
стабильного заработка может быть связано не только с нехваткой 
финансовых ресурсов, но и с желанием иметь дополнительные ресурсы, а 
также другими благоприятствующими условиями для совершения 
преступления, в частности видимостью оставленного без внимания предмета 
кражи, отсутствием явно выраженной опасности и т. д. 

Если рассматривать возраст преступников, то более 
половины (50,8 %) можно отнести к возрастным группам 18-25 и 31-
40 лет, остальные почти одинаково распределяются по разным 
возрастным группам. Другими словами, преступниками чаще всего 
являются люди трудоспособного возраста, которые в то же время не 
имеют источников стабильного заработка. 

Отталкиваясь от полученных аналитических данных, следует отметить, что 
в случаях совершения кражи логическая цепочка сохраняется, если принять во 
внимание образовательный уровень преступников. Так более половины 
(53,1 %) лиц, совершивших преступления, не окончили даже восемь классов, а 
39,1 % имели среднее образование, то есть низкий уровень образования и 
безработица являются основными факторами, характерными для совершения 
данного вида преступлений. 

Если рассматривать совершение преступления с точки зрения времени и 
места, то можно четко определить благоприятную среду для совершения 
преступления. По изученным документам, можно констатировать, что 
большинство преступников (30,1 %) выбрали ночное время для совершения 
преступлений, а именно с полуночи до рассвета, когда люди спят. 
Аналогичный количественный процент преступников при совершении краж 
остановили свой выбор на временном периоде с 07:00 до 18:00, то есть в 
рабочее время, тем самым избегая присутствия посторонних. 

Отметим, что, в 32,6 % случаев объектами преступления являются 
квартиры, в 23,9 % случаев – складские постройки, в 15,2 % случаев – 
магазины, то есть фактор времени является более чем очевидным, так как в 
рабочее время людей нет в квартирах, а в ночное время в складских 
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постройках и магазинах отсутствуют посетители. При этом стоит 
подчеркнуть, что преступники вряд ли совершили преступление в силу 
благоприятствующих условий или обстоятельств на момент кражи, так как 
присутствовал также и сознательный мотив – абсолютное большинство 
преступников (87,1 %) были трезвыми на момент совершения преступления, 
а в 91,8 % случаев мотив был корыстным, то есть фактически, каждый шаг 
преступного действия был просчитан и учтен. 

Рассматривая небольшие общины, где большинство населения знает друг 
друга следует отметить, что уровень преступности не так высок, хотя 
исследования показали, что ровно в половине преступлений преступник и 
потерпевший знали друг друга. При этом в 17,3 % случаев отношения 
преступник-потерпевший были добрососедскими, а в 21,3 % случаев – 
нейтральными. В остальных случаях вне зависимости от того были они 
знакомы или нет, взаимоотношений не было выявлено. Такой подход по-
видимому связан либо с небольшим размером кражи, либо с избежанием 
нанесения максимального вреда жизни и здоровью потерпевшего. Отметим, 
что при совершении преступления использовались только механические 
средства для открытия дверей или проникновения через оконные проемы. 
Небезынтересно отметить, что 46,3% опрошенных преступников считают, что 
потерпевший своим поведением способствовал совершению преступления. 
86,4 % тех, кто придерживается такого мнения, обуславливали это 
игнорированием элементарных правил безопасности: 

– потерпевший при выходе не закрыл дверь или окно – 43,0 % 
– потерпевший не контролировал имущество должным образом – 26,4 % 
– потерпевший пренебрег принадлежащим ему имуществом – 25,0 % 
– потерпевший показал имеющиеся у него в наличие ценные 

предметы – 5,6 %. 
Если рассматривать социальную группу пострадавших, то можно 

констатировать, что большинство являются представителями социально 
незащищенных слоев населения, а именно 35,7 %, не работают, 28,6 % – 
пенсионеры. Отталкиваясь от полученных результатов, можно 
утверждать, что в такой ситуации для преступника были созданы все 
возможные благоприятные условия для совершения преступления. 

Общеизвестно, что преступники, как правило, выбирают место и 
время совершения преступления, таким образом, чтобы максимально 
исключить присутствие свидетелей. Нашим исследования, также 
подтвердили данное обстоятельство, так как в 92,0 % изученных случаев 
преступлений преступнику удалось остаться незамеченным. 

Однако, для того, чтобы понять уровень преступности в Республике 
Арцах, в данном случае краж со взломом, важно отталкиваться не только 
от проанализированной статистики, но важен также учет определенных 
культурных и национальных особенностей. Проанализированная 
статистика последних 10 лет показывает, что для региона с населением 
около 150 000 человек количество зарегистрированных преступлений не 
значительно. 
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Если учесть тот факт, что подавляющее большинство преступников 
(86,1 %) не совершали преступления в прошлом, как и учитывая характер 
преступления, можно с уверенностью отметить, что они были вынуждены 
совершить преступление, чтобы как-то удовлетворить социальные 
потребности.  

Что касается раскрытия преступлений, то в основном в этом вопросе 
важную роль сыграли сами потерпевшие, когда 86 % из них подали жалобу в 
правоохранительные органы, в 4,6 % случаев заявление было подано 
родственниками или свидетелями потерпевшего, а в 9,3 % случаев дело было 
возбуждено правоохранительными органами. Абсолютное большинство 
обращений в правоохранительные органы может быть объяснено 
качественной работой правоохранительных органов, доверием к ним, что 
является главной гарантией предотвращения и раскрытия преступлений. 

Таким образом, принимая во внимание мотивы преступления, можно 
констатировать, что в Республике Арцах возможно снижение уровня 
преступлений по рассматриваемому в статье типу, если были бы созданы 
надлежащие условия по созданию стабильных рабочих мест, 
позволяющих обеспечить должный жизненный уровень. 

 
Перечень ссылок 

 
1. Асташкина Е. Н. Марочник Н. А. Квартирные кражи: проблемы 

оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования: моногр. 
Москва, 2005. 184 с.; Дергач Н. С. Первоначальный этап расследования 
квартирных краж: процессуальные и криминалистические аспекты: дис. … канд. 
юр. наук: 12.00.09. Томск, 2000. 290 с. 

2. Кондратюк Л. В., Овчинский В. С. Криминологическое измерение. Москва, 
2008. 272 с. 

3. Габузян А. А. Проблемы преступности в Республике Армения в переходный 
период. Ереван, 2007, 256 с. 

4. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-
психологическое исследование. Москва, 2010. 368 с. 

 
 

  



365 

УДК 343.98 
Науменко Сергій Миколайович 

 
головний судовий експерт  

відділу технічних досліджень документів  
лабораторії криміналістичних видів досліджень 

 
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України 
 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗІ ЗНИЩЕНИМИ 
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИМИ НОМЕРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ 

КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ 
 

IDENTIFICATION OF VEHICLES WITH THE DESTRUCTION OF 
THE IDENTIFICATION NUMBERS USING THE COMPLEX 

METHOD 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С 
УНИЧТОЖЕННЫМИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ НОМЕРАМИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА 
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номерних позначеннях та ін. Доведено, що навіть у разі повного знищення 
ідентифікаційного номера на автомобілях, є можливість встановити первинний 
ідентифікаційний номер транспортного засобу, що, в свою чергу, сприяє розшуку 
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возможность установить первичный идентификационный номер транспортного 
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Сьогодні при дослідженні маркувальних позначень на металевих 
поверхнях експерти зазвичай використовують наступні методи: 
магнітопорошковий, магнитооптической візуалізації, хімічного і 
електрохімічного травлення. Кожен з перерахованих методів має свої переваги 
і недоліки. Зазначені методи достатньо описані в криміналістичній літературі, 
тому в даній роботі вони розглядатися не будуть. У той же час для повернення 
викрадених автомобілів їх законним власникам особливого значення набуває 
питання встановлення первинного ідентифікаційного номера транспортного 
засобу, особливо це важливо в разі його повного знищення або заміни 
номерний деталі, коли перерахованими традиційними методами встановити 
ідентифікаційний номер неможливо. Тому актуальним питанням є 
впровадження в експертну практику сучасних методів дослідження, які 
дозволяють вирішити це питання. 

Протягом останніх декількох десятиліть в Україні в експертній 
практиці дослідження номерних позначень на транспортних засобах 
сформувався комплексний метод дослідження, розглянемо його більш 
докладно. 

Комплексний метод застосовується для відновлення знищеного 
ідентифікаційного номера автомобіля (далі – VIN), коли раніше 
експертом було встановлено, що VIN змінений, а інші методи не дали 
позитивних результатів. Метод, в загальних рисах, складається з 
послідовного виконання наступних етапів: огляду автомобіля з метою 
виявлення певних додаткових носіїв інформації з відповідними 
номерами, аналізу достовірності виявлених номерів, отримання за 
відповідними номерами карти даних на автомобіль з VIN і переліком 
його комплектації. Потім обов’язково необхідно провести ідентифікацію 
транспортного засобу з використанням карти даних. Цей метод 
ґрунтується на тому, що VIN тотожний конкретному автомобілю, тому 
що автовиробники ведуть облік усіх виготовлених авто та збирають 
інформацію про їх комплектації та архівують її використовуючи VIN. 
Важливо також, що в заводській базі даних автовиробників також 
можливий пошук автомобіля за серійними номерами окремих вузлів і 
агрегатів транспортних засобів. 

Розглянемо в загальних рисах послідовність виготовлення автомобіля це 
багатоетапний процес, він починається з його замовлення у виробника. Далі 
проводиться: систематизація та об’єднання замовлень, розміщення замовлень 
на виготовлення комплектуючих у суміжників. Планування поставок різних 
комплектуючих до складальний конвеєр і сам процес виробництва автомобіля 
на певному складальному заводі з майже точною датою складання. До початку 
виготовлення формується технологічна карта складання на кожен автомобіль, 
а в процесі виготовлення ця карта наповнюється необхідною інформацією та 
індивідуальними номерами комплектуючих. Тобто, можна сказати, що ще до 
початку виготовлення транспортний засіб вже існує у віртуальному вигляді. 
Останні кроки – складання та приймання автомобіля, архівація даних, 
передача автомобіля дилеру. 
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Саме різниця в комплектації є ознаками, що індивідуалізують транспортний 
засіб та за якими можна визначити, чим відрізняються два подібних автомобіля 
і провести їх ідентифікацію. Комплектуючі за структурою маркування можна 
розділити на дві групи: 1 – які мають індивідуальний порядковий номер і який 
враховується виробником в базі даних, 2 – які його не мають, тому, так би 
мовити, знеособлені. На сьогодні інформація про виготовлені автомобілі і їх 
комплектуючі міститься в електронних базах виробника у вигляді електронних 
технологічних карт, часткова інформація є в електронних програмах по 
сервісному обслуговуванню автомобілів. Для експертів особливо важливим є 
те, що електронні бази даних виробників дозволяють здійснювати зворотний 
пошук за індивідуальними номерами окремих комплектуючих, наприклад, за 
номером двигуна або подушки безпеки можна отримати інформацію, на який 
автомобіль вони були встановлені на заводі виробнику і його VIN. Слід також 
зазначити, що автомобіль це об’єкт масового виробництва, який складається з 
тисяч комплектуючих, тому для контролю процесу складання виробники також 
використовують різного виду додаткові виробничі номери, індивідуальні 
номери кузова, номер замовлення і т. д. Вони наносяться на кузов або на 
монтажні листи, сервісні наклейки, вони також можуть кодуватися в штрих-
кодах. Додаткових носіїв досить багато, їх перелік, зміст і місця розташування у 
різних виробників і в різних моделях автомобілів істотно відрізняються. 
Наприклад, автомобілі, виготовлені на заводах AUDI AG, можна 
ідентифікувати з використанням номерів: двигуна, коробки перемикання 
передач, радіо, CD програвача, подушок безпеки, а також виробничого номера. 
Автомобілі BMW, додатково до вказаних номерів можна, ідентифікувати з 
використанням номера кузова і номера замовлення [1]. 

Як правило, технологічна карта містить наступну інформацію: VIN, 
марку, модель (модифікацію), номер двигуна, номер коробки перемикання 
передач, код кольору кузова (його назва), код матеріалу і кольору 
внутрішньої обробки салону (його назва), дата виготовлення, номер радіо, 
номера подушок безпеки, виробничий номер, а також перелік 
комплектуючих, які не містять індивідуальних номерів. Зазначений перелік 
відомостей утворює сукупність ознак, за допомогою якої можливо 
ідентифікувати транспортний засіб і обґрунтовано встановити раніше 
знищений первинний VIN. Таким чином, маючи, наприклад, тільки 
відповідний штрих-код, оцінивши його на предмет внесення змін і 
переміщення, декодувавши його і отримавши виробничий номер, можна 
отримати у виробника повну технологічну карту на автомобіль і надалі 
провести його ідентифікацію. Звичайно, у різних виробників різний підхід, 
але, як правило, за індивідуальними номерами комплектуючих, від трьох до 
десяти, можна провести пошук інформації для досліджуваного автомобіля. 

Для прикладу розглянемо кілька випадків з експертної практики. 
Трасологічної дослідження було встановлено, що ідентифікаційний 

номер автомобіля BMW X5 змінений шляхом заміни номерної деталі на 
деталь із вторинним номером, в подальшому був проведений пошук 
носіїв даних, інформація про яких міститься в заводській базі. В даному 
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випадку це був виробничий номер, який не змінювався. В подальшому 
було направлено запит до представництва виробника даної марки в 
Україні, згодом була отримана відповідь, що вказаний в запиті номер був 
закріплений за автомобілем з певним ідентифікаційним номером, також 
була надана комплектація цього автомобіля (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент карти даних автомобіля BMW з серійними номерами 

 
Останній крок – порівняння отриманої інформації з фактичної 

комплектацією, в даному випадку також були надані номери подушок 
безпеки, радіо і CD програвача. Таким чином, був встановлений 
первинний ідентифікаційний номер досліджуваного автомобіля, який 
традиційними методами встановити було б неможливо. 

На сьогодні ідентифікаційний номер також записаний в електронних 
блоках управління – Electronic Control Unit (далі – ECU) якими 
обладнаний автомобіль, вони бувають різного призначення, як правило, 
це один головний блок управління і кілька (від 3 до 10) допоміжних. 
Зчитавши VIN з ECU експерт діє за описаним вище алгоритмом [2]. 

Також, користуючись нагодою, хотілося б розповісти про унікальний 
випадок – виробник транспортних засобів STAS виготовив два причепи з 
однаковим ідентифікаційним номером YE6SA334KX00R0415, додавши в 
технічній документації літери А і В водночас на причепах літери не 
наносились (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Фрагмент карти даних причепа STAS с VIN YE6SA334KX00R0415-A 

 

 
Рис. 3. Фрагмент карти даних причепа STAS с VIN YE6SA334KX00R0415-B
 
Один причіп був проданий виробником до Франції, другий в 

Німеччину, потім обидва з різницею близько року були куплені 
громадянами України і приїхали на реєстрацію в одну область. При 
спробі зареєструвати другий причіп була виявлена ця унікальна ситуація. 
Спочатку причепи досліджував один експерт, потім їх досліджувала 
комісія експертів, в результаті чого було встановлено, що ідентифікаційні 
номери обох причепів не змінювалися і є первинними. І тільки 
отримавши дві карти даних від виробника та комплектацію причепів – за 
номерами осей (вісь – Essieu, Achs) – була достовірно проведена 
ідентифікація транспортних засобів та було об’єктивно і обґрунтовано 
підтверджено, що в даному випадки це відхилення від норми – 
заводський дефект. 
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Підсумовуючи викладене, можна сказати, що суть методу полягає в 
комплексному дослідженні транспортного засобу шляхом аналізу 
інформації, що міститься в VIN, наклейках, табличках, додаткових 
номерних позначеннях, номерах, що містяться в електронних носіях 
даних, комплектації, отриманої з баз даних виробників автомобілів та 
подальшого порівняння комплексу отриманої інформації з метою 
ідентифікації автомобіля та встановлення первинного VIN [3]. 

Тому навіть у разі повного знищення ідентифікаційного номера на 
автомобілях, є можливість встановити первинний ідентифікаційний 
номер транспортного засобу. Це, в свою чергу, сприяє розшуку 
викрадених автомобілів і поверненню їх законним власникам. 
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Діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування щодо 

боротьби з організованою злочинністю є найскладнішим і 
найважливішим у розвитку України як незалежної і демократичної 
правової держави. Кримінальні правопорушення у фінансовій сфері 
вчиняються суб’єктами у процесі здійснення ними професійної 
управлінської або фінансово-господарської діяльності й мають вираз в 
недотриманні норм і правил, що її регламентують. Як правило, сліди 
злочинної діяльності знаходять своє відображення у відповідних 
документах, котрими ця діяльність оформлюється й супроводжується. 
Економічні злочини латентні, доволі часто вони маскуються зовнішньо 
звичайними та на перший погляд законними господарськими угодами. 
Також необхідно враховувати й те, що такі правопорушення вчиняють, як 
правило, з використанням прийомів, направлених на викривлення й 
фальсифікацію результатів діяльності суб’єкта господарювання. В 
зв’язку з цим неабияке місце в розслідуванні кримінальних проваджень 
про економічні злочини мають експертні дослідження, що засновані на 
використанні прийомів та методів діагностики фінансово-господарського 
стану підприємства. Із прийняттям у 2001 р. нового КК України були 
законодавчо визначені нові види протиправних дій у сфері господарської 
діяльності, за які передбачена кримінальна відповідальність. Змінилися й 
конкретизувалися диспозиції статей КК, що у свою чергу викликало 
потребу використання спеціальних знань при виявленні та розслідуванні 
таких злочинів як: незаконна дія з документами на перерахування 
грошових коштів, платіжними картками й іншими засобами доступу до 
банківських рахунків; порушення законодавства про бюджетну систему 
України; фіктивне банкрутство; доведення до банкрутства; легалізація 
(відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Виявленню й 
розкриттю злочинів в економічній сфері буде сприяти правильне 
застосування суб’єктами кримінального провадження спеціальних знань 
в галузі бухгалтерського, фінансового й податкового обліку, економіки й 
управління виробництвом, фінансів й кредиту, податків й оподаткування, 
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банківської справи, аналізу фінансово-господарської діяльності, 
економіки праці, особливостей випуску, обігу цінних паперів. 

Метою є визначення завдань і предмета судово-економічних 
експертиз й висвітлення їх можливостей в практиці з розкриття й 
розслідування кримінальних злочинів. 

Закономірності слідоутворення, пов’язані з виконанням операцій в 
галузі документообігу, банківськими операціями, функціонуванням 
технологій виробництва, обліку й звітності, організаційно-управлінських 
дій, несанкціонованого «скачування» інформації тощо, тобто 
закономірності виникнення слідів кримінальних злочинів досліджені в 
наукових працях криміналістів М. К. Камінського, В. П. Кубанова, 
П. В. Цимабала, С. П. Голубятнікова, О. Ф. Лубіна, М. М. Лисова, 
В. В. Лисенка та ін. 

Відповідно до сучасної юридичної доктрини, спеціальні знання – це 
знання незагальновідомі, які не мають масового поширення і якими 
володіє обмежене коло фахівців. У широкому смислі слова фахівець – це 
особа, яка володіє спеціальними знаннями і може набувати різного 
процесуального статусу, тобто може брати участь у кримінальному 
процесі і як спеціаліст, і як експерт. З криміналістичної точки зору, 
спеціальні економічні знання слід вважати засобом виявлення та 
розпізнавання ознак взаємодії події злочину з економічною системою та 
її окремими ланками. Адаптація окремих положень конкретних 
економічних галузей знань, таких як бухгалтерський облік, банківська 
справа, ревізія, аудит до потреб розслідування злочинів, а також 
інтеграція економічних та криміналістичних знань є обов’язковою 
передумовою підвищення ефективності боротьби з економічними 
злочинами. З цього приводу С. С. Чернявський підкреслює, що, 
наприклад, спеціальні економічні знання експерта, які використовують 
для вирішення ключових питань у справах про злочини у сфері 
банківського кредитування, не можуть бути зведені винятково до 
бухгалтерських, а вимагають застосування можливостей усього класу 
економічних експертиз [1, с. 15]. 

При розслідуванні злочинів слідчим, прокурором, судом 
використовується допомога як спеціалістів, так і експертів, до того ж, і 
спеціалісти, і експерти можуть бути фахівцями, що обізнані в тій самій 
галузі економічних знань, крім того, вітчизняне процесуальне 
законодавство не містить заборони залучати як експерта ту саму особу, 
що брала участь в провадженні як спеціаліст. Відмінності між 
спеціалістом і експертом можна розглядати в різних аспектах чи в різній 
площині вирішуваних питань. Це може стосуватися мети залучення 
спеціаліста або експерта до досудового розслідування чи судового 
розгляду кримінального провадження; кола завдань, які ними 
розв’язуються; форм участі в кримінальному процесі; застосованих 
методів досліджень; фактичних підстав для прийняття рішення; 
процесуального статусу результатів роботи спеціаліста чи експерта. 
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Проведення судово-економічних експертиз є однією з форм 
використання спеціальних економічних знань в кримінальному 
судочинстві і має важливе значення для розслідування злочинів, оскільки 
результати економічного дослідження у вигляді висновку судового 
експерта є одним з джерел доказів у кримінальному провадженні, що має 
об’єктивний характер і відображає кореляційні зв’язки з метою 
кримінального процесу щодо встановлення обставин вчиненого 
кримінального правопорушення у конкретному кримінальному 
провадженні та його вирішення по суті. Аналіз процесу доказування в 
судочинстві як окремого випадку пізнання вказує на те, що розв’язання 
переважної більшості проблемних ситуацій, які виникають в процесі 
правового регулювання, потребує опори на ґрунтовні, досконалі знання. 
Збирання доказових фактів у ході судового пізнання за допомогою 
спеціальних знань набуває сьогодні великої авторитетності й надійності, 
а надто в тих випадках, коли такі знання використовуються у формі 
експертизи. Судово-економічна експертиза як і будь-яка інша судова 
експертиза призначається органами досудового розслідування чи судом 
для вирішення завдань, які пов’язані з предметом доказування. Експертні 
завдання, що випливають із завдань кожного конкретного злочину, 
перебувають у певній безпосередній або опосередкованій залежності від 
сукупності ознак, які характеризують злочин. 

Відповідно до п. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться 
експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за 
дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що 
мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні 
знання. Судові експертизи є специфічним засобом встановлення доказів у 
кримінальному судочинстві. Вони характеризуються такими основними 
ознаками: використання спеціальних знань; проведення дослідження з 
метою встановлення обставин, які мають важливе значення для 
вирішення провадження; процесуальна форма призначення та проведення 
експертизи; оформлення результатів у спеціальному процесуальному 
документі; безпосереднє дослідження об’єктів експертизи [2, с. 210]. 
Судова експертиза як форма реалізації спеціальних знань має важливе 
значення для характеристики обставин, вже встановлених за 
кримінальним провадженням, виявлення нових обставин, а також для 
розслідування злочинів й прийняття обґрунтованих рішень в ході 
судового розгляду. 

Висновок експерта – це докладний опис проведених експертом 
досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані 
відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або 
слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи (п. 1 
ст. 101 КПК України). Судову експертизу від експертиз, що 
здійснюються в інших сферах людської діяльності відрізняють такі 
ознаки: підготовка матеріалів на експертизу, призначення і проведення її 
із дотриманням спеціального правого регламенту, що визначає права і 
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обов’язки експерта, суб’єкта, котрий призначив експертизу та учасників 
кримінального процесу; проведення дослідження, заснованого на 
використанні спеціальних знань в різноманітних галузях науки, техніки, 
мистецтва або ремесла; формулювання висновку, що має статус джерела 
доказів у справі. Відповідно до ст. 244 КПК України, слідчий суддя за 
результатами розгляду клопотання має право своєю ухвалою доручити 
проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам, 
якщо особа, що звернулася з клопотанням, доведе, що: для вирішення 
питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, 
необхідне залучення експерта. До ухвали слідчого судді про доручення 
проведення експертизи включаються запитання, поставлені перед 
експертом особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. 

У багатьох наукових джерелах не дається відмінностей між 
бухгалтерськими та фінансово-економічними дослідженнями, їх доволі 
часто просто називають бухгалтерськими. На нашу думку, 
термінологічно це не зовсім виправдано. Дійсно, історично першою була 
створена та розвивалася судово-бухгалтерська експертиза (експертиза 
облікових записів), дещо пізніше до неї додали планово-економічні 
дослідження. Проте в результаті проведених економічних реформ, 
переходу до ринкових умов господарювання планово-економічна 
експертиза втратила свою актуальність, але суттєво виросла потреба в 
проведенні фінансово-економічних експертних досліджень. В даний час 
об’єднуючою назвою слугує термін «судові економічні експертизи», що 
складається з двох родів – судово-бухгалтерських та судових фінансово-
економічних експертиз. 

Проблема класифікації судово-економічних експертиз є доволі 
актуальною, оскільки має не лише теоретичне значення для розроблення і 
вдосконалення теорії судової експертизи, але й слугує основою для 
розроблення експертних методик, робить об’єктивним процес 
експертного дослідження і слугує основою для формулювання висновку 
експерта та його оцінки органами розслідування й судом як джерела 
доказів. Практика розслідування та розгляду судами економічних 
злочинів вказує на те, що слідчі, а в багатьох випадках і судді не 
достатньо інформовані щодо класів, родів експертизи судово-економічної 
експертизи. Доволі часто питання, які ставлять на її вирішення, виходять 
за межі спеціальних знань експерта, що вказує на проблемність 
визначення особою, яка призначає експертизу, роду та виду судово-
економічної експертизи. Немає єдності в підходах до визначення роду 
судово-економічної експертизи і серед науковців, що зумовлено 
відсутністю єдиного науково-обґрунтованого підходу до класифікації 
експертиз, наявністю розбіжностей у формулюванні предмета та об’єкта 
судової економічної експертизи. 

За напрямами досліджень економічна експертиза поділяється на 
бухгалтерську, фінансово-економічну і фінансово-кредитну та включає 
відповідно дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку 
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і звітності, дослідження документів фінансово-кредитних операцій. 
Предмет судово-бухгалтерської експертизи – це відображені в 
документах бухгалтерського та податкового обліку господарські операції, 
що стали об’єктом розслідування або судового розгляду і відносно яких 
експерт дає висновок з поставлених на його вирішення питань. 
Н. В. Водоп’ян вважає, що предмет фінансово-економічної експертизи – 
це відображена в документах інформація щодо фінансово-економічних 
показників діяльності підприємства, акціонування, банкрутства, 
орендних відносин, цільового використання бюджетних коштів, які стали 
об’єктом розгляду судово-слідчими органами і відносно яких поставлені 
питання на вирішення експерта. Предметом фінансово-кредитної 
експертизи є відображені в документах господарські операції банків і 
підприємств при взаємовідносинах з банками, що стали об’єктом 
розгляду судово- слідчими органами, відносно яких поставлені питання 
на вирішення експерта. Від правильного визначення предмета експертизи 
залежить практична діяльність експерта, межі його компетенції в аспекті 
визначення кола питань, які він може вирішувати. Предмет експертизи – 
її суттєва ознака, котрою визначаються природа та джерела знань 
експерта будь-якої спеціальності [3, с. 464]. 

Також встановлено, що всі різновиди судово-економічних експертиз 
досліджують один об’єкт – обліково-економічні операції. За такою 
ознакою судово-економічні експертизи можна класифікувати на 
експертизу облікового процесу та експертизу економічних операцій. 
Предметом експертизи облікового процесу виступають закономірності 
інформаційного відображення економічної діяльності в системі 
бухгалтерського обліку фактів господарської діяльності суб’єктів 
господарювання, котрі досліджуються для вирішення завдань, які 
виникають при розслідуванні злочинів економічної спрямованості. 
Об’єктами такої експертизи виступають факти господарської діяльності 
та облікова процедура. Предметом експертизи економічних операцій 
виступають закономірності інформаційного відображення економічної 
діяльності в системі економічних показників та іншої обліково-
економічної інформації, яка розкриває зміст економічних операцій, що 
досліджуються для вирішення завдань з розкриття й розслідування 
економічних злочинів. Об’єктами такої експертизи є економічні операції. 

Окремі методи використання спеціальних бухгалтерських знань є 
важливими для удосконалення не лише практичних методів діяльності 
слідчих, а й теоретичних положень окремої криміналістичної методики 
розслідування певних видів чи груп злочинів у сфері економіки. 
Дослідження окремих методів використання спеціальних бухгалтерських 
знань, їх обґрунтування має здійснюватися як безпосередньо слідчим, 
прокурором, суддею, так і опосередковано за участю спеціалістів, якими 
виступають ревізори, аудитори, судові експерти. 

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у 
кримінальних провадженнях про розкрадання грошових коштів із фонду 
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заробітної плати слідчий, прокурор, суддя повинні вжити заходів до 
вилучення касової книги, касового звіту, табелів врахування робочого 
часу, нарядів на роботи, платіжних відомостей, витратних касових 
ордерів, карток депонентів і трудових договорів. В такому випадку для 
комплексного дослідження зазначених документів і встановлення фактів 
зловживання, розкрадання та винних осіб, а також встановлення точної 
суми викрадених грошей доцільно призначати ревізії, а після їх 
проведення судово-економічні і почеркознавчі експертизи. На важливість 
своєчасного призначення зазначених ревізій та експертиз і використання 
спеціальних бухгалтерських знань вказував і О. Н. Колесниченко, 
звертаючи увагу на ймовірність втрати можливості з’ясування певного 
або іншого питання [4, с. 20]. 

Для встановлення випадків внесення до платіжних відомостей і 
витратних касових ордерів вигаданих осіб експерт-економіст повинен 
зіставити прізвища осіб, які зазначені в платіжних відомостях і витратних 
касових ордерах з заявами при прийомі на роботу, наказами про 
зарахування працівників до штату організації чи підприємства, 
трудовими договорами (контрактами), договорами про матеріальну 
відповідальність, заявами на щорічні відпустки, надання матеріальної 
допомоги тощо. Під час проведення судово-бухгалтерської експертизи 
можна здійснити зіставлення особистих справ працівників підприємства з 
табелями обліку робочого часу, нарядами на виконання робіт, 
платіжними відомостями, книгами реєстрації страхових свідоцтв 
пенсійного фонду. Під час аналізу таких документів експерт-бухгалтер 
може виявити обставини, що вказують на можливу причетність до участі 
в злочинній групі працівника відділу кадрів, який здійснює підробку 
документів, що складаються під час прийому громадян на роботу до 
підприємств і установ. В результаті перевірки кадрових документів 
можна встановити відсутність в секретаріаті підприємства чи установи 
наказу про прийом на роботу окремих осіб, тоді як у відділі кадрів такий 
наказ буде. На фіктивних наказах про прийом на роботу вигаданих осіб 
зазвичай або відсутні візи керівника, або підписи від імені керівника є 
підробленими. В деяких випадках може бути виявлено, що документи з 
прийому на роботу, такі як заява від імені конкретної особи, накази про 
зарахування, документи на нарахування і видачу заробітної плати є 
справжніми, але у відповідності до даних табелю обліку робочого часу, 
нарядів на виконання робіт офіційно прийняті на роботу громадяни 
фактично ніяких робіт не виконували. 

До завдань слідчого, прокурора, судді входить надання експерту-
бухгалтеру на дослідження документів з обліку депонованої заробітної 
плати, зокрема платіжних відомостей, де в графі про отримання грошей є 
позначка касира «депоновано», а також карточки депонента і відомостей, 
в яких вказані суми заборгованості та їх видачі з посиланням на номери 
відповідних витратних документів. У деяких випадках депоновані суми 
видають на підставі доручень. У такому випадку і судово-
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бухгалтерському, і судово- почеркознавчому дослідженню підлягають як 
самі доручення на право отримання депонованих сум, так і витратні 
касові ордери чи поштові квитанції на переведення сум депонентської 
заборгованості, а також касові книги і звіти, в яких відображено операції 
з видачі депонованої заробітної плати. 

Для доказування обставин вчинення злочинів, пов’язаних із 
порушенням бюджетного законодавства (ст. ст. 210, 211 КК України), у 
більшості випадків доцільно призначати судово-економічні експертизи. 
Призначенню такої експертизи передує складна слідча робота, котра 
містить в собі ретельне вивчення матеріалів документальної ревізії, 
виписку та вивчення додаткових документів, допити посадових та 
матеріально-відповідальних осіб, котрі брали участь в здійсненні 
фінансово-господарської діяльності підприємств, й інші слідчі дії. 
Предметом такої експертизи є фактичні дані, пов’язані з розподілом й 
використанням бюджетних засобів і грошових фондів підприємств, 
негативні відхилення в цих процесах й фінансовому плануванні, котрі 
впливали на фінансові показники й пов’язані з ними результати 
господарської діяльності, а також обставини, котрі сприяли скоєнню 
злочинів внаслідок недотримання фінансової дисципліни. 

Враховуючи збільшення навантаження, а також різноманіття досліджень, 
які проводяться в експертних установах, основою для подальшого розвитку 
судово-економічної експертизи повинні бути такі напрями: розробка й 
впровадження в експертну практику в найбільш короткі строки методик 
дослідження з урахуванням змін діючого законодавства й постійної 
трансформації способів скоєння злочинів у сфері економіки; розвиток 
подальшої спеціалізації експертів шляхом створення в складі судово-
економічних лабораторій підрозділів з конкретних видів досліджень; з 
метою більш якісної підготовки матеріалів для проведення судово-
економічних експертиз залучати в окремих випадках експерта для участі в 
слідчих діях в якості спеціаліста, що дозволить оперативно визначати 
обґрунтованість акту документальної ревізії (перевірки), встановити, яку 
додаткову перевірку необхідно провести. Такий підхід дозволить підвищити 
якість експертних досліджень, значимість судово-економічної експертизи як 
одного з основних інструментів при розслідуванні економічних злочинів [5, 
с. 425]. 

Отже, збирання й оцінка доказів за кримінальними провадженнями 
про економічні злочини зумовлює потребу використання різноманітних 
спеціальних знань, а конкретний спосіб застосування таких знань та або 
вибір певного виду судових експертних досліджень зумовлені як видом 
економічного злочину, так і способами його вчинення та наявними в 
розпорядження органів досудового розслідування чи суду матеріалами. 
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The problem of differentiating the concepts of competence and competence in the 

field of forensic examination through the prism of the requirements and needs of a 
modern digital society is raised. A study of the types of competence and competence of 
forensic experts was carried out, and the problems of legislative regulation in this area 
were systematically highlighted. 
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современного цифрового общества. Проведено исследование видов компетенции 
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компетентность. 

 
На сучасному етапі розвитку держави та правового суспільства як 

гаранта забезпечення дотримання прав та свобод громадян у специфічних 
умовах тотальної цифровізації та боротьби з негативними соціальними 
явищами подальше поглиблення соціополітичної та економічної кризи 
виводить значення судової експертизи як процесуального засобу, який 
сприяє забезпеченню відповідного рівня об’єктивності в судовому 
процесі, на якісно новий щабель. 

Існує безпосередній зв’язок між забезпеченням принципів об’єктивності 
та справедливості під час провадження у кримінальному правопорушенні та 
рівнем компетентності та компетенції судового експерта, висновок якого 
стане надійним процесуальним доказом у справі [1]. 

Компетенція та компетентність є основними поняттями теорії та 
практики судових експертиз, які визначають порядок призначення 
експертизи, права та обов’язки судового експерта, особливості висновку 
експерта. 

В свої роботах Р. С. Бєлкін, М. Я Сегай, О. Р. Шляхова, Є. Р. Росинська 
та інші розглядали поняття сутності компетенції та компетентності 
судового експерта, співвідношення та зазначали необхідність їх 
розмежування [2, с. 62]. 

Компетенція (з лат. compete – відповідати, бути придатним), на думку 
Є. Р. Росинської, розглядається з точки зору дуалізму: по-перше, як коло 
повноважень, прав та обов’язків судового експерта, які визначені 
відповідними нормативно-правовими актами; по-друге, як комплекс знань в 
галузі теорії, методики та практики судової експертизи певного роду та виду. 
Об’єктивна компетенція являє собою об’єм знань, якими повинен володіти 
судовий експерт, а суб’єктивна компетенція або компетентність – це ступінь, 
яким конкретний судовий експерт володіє цими знаннями [3, с. 88]. 

Але все ж повне ототожнення суб’єктивної компетенції з 
компетентністю судового експерта не є однозначним. Компетенція 
судового експерта є об’єктивною категорією, якою повинні володіти 
особи, які залучаються до проведення судових експертиз. За ступенем 
спорідненості та змістом компетенцію можна умовно поділити на три 
рівні: процесуальна, наукова та індивідуальна. 

Процесуальна компетенція судового експерта характеризує права та 
обов’язки судового експерта, якою володіють усі судові експерти, 
залучені для проведення судових експертиз та регламентується на 
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законодавчому рівні. Головною особливістю процесуальної компетенції є 
обов’язок особи, яка залучається як судовий експерт, володіти 
спеціальними знаннями. Тобто процесуальна компетенція судового 
експерта стосується меж повноважень судового експерта при проведенні 
досліджень, встановлення певних обставин, які є предметом доказування 
у справі та безпосереднього складання висновку. 

Наукова або професійна компетенція судового експерта відповідає 
об’єму спеціальних знань, якими повинен володіти судовий експерт 
певної експертної спеціальності та пов’язана з предметом відповідної 
експертизи. 

Наукову компетенцію судового експерта можна визначити, 
враховуючи завдання, які поставлені на вирішення певного виду судових 
експертиз. Визначення наукової компетенції судового експерта має 
важливе значення для визнання висновку такого експерта допустимим 
джерелом доказів. У разі виходу запитання, поставленого перед судовим 
експертом за межі його спеціальних знань, він зобов’язаний повідомити 
про це ініціатора проведення дослідження [1]. 

Індивідуальна компетенція судового експерта – це сукупність знань, 
отриманих особою в процесі навчання у вищому навчальному закладі та 
тих, які набуті в процесі підготовки та перепідготовки судового експерта. 
Володіння судовим експертом індивідуальної компетенції засвідчується 
наявністю кваліфікаційного свідоцтва. 

Таким чином, компетенцію необхідно розглядати як об’єктивну 
категорію із складною трирівневою структурною організацією, елементи 
якої перебувають у взаємозалежності. 

Компетентність – парна до компетенції категорія, яка характеризує 
суб’єктивні здібності судового експерта та відображає готовність 
судового експерта до практичної роботи та поділяється на три рівні за 
об’ємом та ступенем спільності на: базову, особистісну та компетентність 
в конкретній експертизі. 

Рівень базової компетентності судового експерта визначає здатність 
судового експерта самостійно вирішувати доручене йому коло запитань, 
спираючись на знання, отримані в процесі його професійної спеціальної 
освіти, а також знань та вмінь з експертної спеціальності, які були 
отримані в результаті його підготовки для отримання кваліфікації 
судового експерта. Крім професійних судово-експертних знань, базова 
компетентність включає знання в галузі права стосовно порядку та 
правової регламентації підготовки, призначення, проведення експертиз, 
оформлення висновку судового експерта та його оцінки [4, с. 30]. Саме на 
знання судового експерта в галузі права необхідно звернути увагу, з 
огляду на те, що переважна більшість сучасних судових експертів 
юридичної освіти не мають, що суттєво впливає на зниження якості 
виконання покладених на судового експерта обов’язків. 

Базовою компетентністю зобов’язані володіти усі судові експерти, її 
рівень регулярно перевіряється шляхом періодичного підтвердження 
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кваліфікації судового експерта. Тобто кваліфікаційне свідоцтво судового 
експерта фактично посвідчує наявність у судового експерта базової 
компетентності. 

Особистісна компетентність судового експерта – спеціальні знання, 
вміння та навички, які використовуються безпосередньо з метою 
вилучення доказової інформації, необхідної для всебічного, повного та 
об’єктивного дослідження обставин справи, матеріали якої знаходяться в 
провадженні. 

Оскільки кожна експертиза є науково-практичним дослідженням, 
метою якого є виявлення та наукове обґрунтування суттєвих обставин 
справи, здатність судового експерта вирішувати більш складні та нетипові 
завдання неухильно зростає в процесі його професійної практичної 
діяльності у галузі судової експертизи. Участь судового експерта в 
наукових розробках, експериментальних дослідженнях дає змогу значно 
розширити особисту компетентність [5, с. 59]. Рівень особистісної 
компетенції визначається наявністю в судового експерта вченого ступеню, 
наукових публікацій, стажем експертної роботи, кількістю проведених 
експертиз та індивідуальними здібностями. 

Компетентність судового експерта в конкретній експертизі 
характеризує його здатність вирішити поставлене запитання при 
проведенні судової експертизи з конкретного кримінального 
провадження. Тобто після отримання висновку експерта про 
компетентність судового експерта в конкретній експертизі свідчать дані 
про дослідження та висновки, складені після проведення дослідження [6, 
с. 54]. 

Отже, проаналізувавши поняття компетенції та компетентності звертаємо 
увагу на проблему їх відображення та реалізації в нормативно-правових 
актах. Відповідно до ч. 6 ст. 69 КПК України підставою відмови експерта від 
проведення експертизи є відсутність необхідних знань для її проведення, що 
передбачає наявність особистісної компетенції судового експерта, межі якої 
на стадії призначення експертизи встановити практично неможливо. Тому 
існує ймовірність щодо можливих спекуляцій з боку експертів, які з певних 
причин можуть безпідставно відмовлятись від проведення експертиз, 
мотивуючи відмову «відсутністю» необхідних знань. Більш коректним з 
правової позиції є положення п. 4 розд. 2.2 Інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних досліджень, де вихід за межі 
компетенції експерта є причиною відмови від складання висновку [7]. 
Компетенція судового експерта поняття об’єктивне та легко перевіряється, 
що створює казуїстику в законодавчих нормах. 

Отже, з метою забезпечення якісно високого рівня виконання судових 
експертиз та виключення можливості зловживань з боку судових 
експертів в частині необґрунтованої відмови від їх проведення необхідно 
гармонізувати нормативно-правові акти, які регламентують діяльність у 
галузі судової експертизи. 
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Сьогодні існує значний науковий інтерес до використання штучних 

нейронних мереж (ШНМ), що можуть ефективно використовуватися у 
багатьох галузях людської діяльності. 

Штучна нейронна мережа – це обчислювальна система, побудована за 
принципом організації та функціонування біологічних нейронних мереж 
– мереж нервових клітин живого організму. Вона являє собою систему 
з’єднаних між собою вузлів, що називаються штучними нейронами. 
Кожне з’єднання між штучними нейронами може передавати сигнал від 
одного нейрона до іншого. Штучний нейрон, що отримав сигнал, 
обробляє його, а потім сигналізує іншим штучним нейронам приєднаним 
до нього. Головним у штучній нейронній мережі є те, що вона може 
самонавчатися [1]. Тобто, якщо сучасний комп’ютер виконує ті задачі на 
які його запрограмували, то нейронна мережа, окрім того, здатна сама 
себе програмувати та давати результат який не був у неї запрограмований  

Так, у 2017 р. нейронна мережа під назвою AlphaZero перемогла 
найсильнішу шахову програму Stockfish. У матчі зі сто партій AlphaZero 
отримала перемогу у 28 партіях, решта партій закінчилась в нічию. В 
AlphaZero були закладені тільки базові знання з шахових ходів, а у ході 
самостійного навчання (нейронна мережа грала сама з собою в шахи 
протягом 4-х годин) вона цілковито опанувала шахову майстерність [2]. 

У 2018 р. відбувся матч із тисячі партій між вказаною нейронною 
мережею та даною комп’ютерною програмою, у якому AlphaZero виграла 
155, програла 6, а у 839 шахових партій зіграла в нічию [3]. 

У 2019 р. можна було спостерігати, як штучна нейронна мережа під 
назвою AlphaStar досягнула максимального рейтингу у комп’ютерній грі 
StarCraft II. Щоб досягти успіху, нейронна мережа грала сама з собою 
протягом 14 днів (самонавчалась). При створенні AlphaStar 
використовувався метод глибокого навчання з закріпленням та вчителем. 
Тобто, нейронна мережа навчалась по записаним на відео іграм живих 
людей [4]. 

Штучна нейронна мережа використовується не тільки в відеоіграх та 
настільних іграх, але й в інших галузях: економіці, психодіагностиці, 
політології, медицині, історії, екології, в трудових відносинах тощо. 
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Так, була створена нейронна мережа, яка з точністю в 95 % може 
визначати, коли у працівника виникне бажання звільнитися з роботи. 
Нейронна мережа аналізує дані про працівника та видає результат, щодо 
його бажання звільнитися. Цим вона допомагає роботодавцям завчасно 
планувати кадрову роботу [5]. 

На нашу думку, ШНМ можна використовувати у криміналістиці в 
якості допомоги слідчому у плануванні проведення розслідувань 
злочинів, що вчиняються з використанням інформаційних технологій 
(кіберзлочинів). 

Адже, планування, доречно наголошує М. В. Салтевський, є обов’язковою 
умовою будь-якого розслідування злочину. Під плануванням слід розуміти 
найбільш доцільну і цілеспрямовану діяльність, яка дозволяє швидко та 
ефективно організувати збирання, дослідження і використання доказової 
інформації для розшуку і встановлення злочинця, а також інших обставин, що 
підлягають доказуванню [6, c. 317]. 

За визначенням Т. В. Авер’янової, Р. С. Бєлкіна та інших науковців, 
плануванням – це складний розумовий процес, суть якого є визначення 
спрямованості та завдань розслідування, способів і засобів їх вирішення в 
рамках кримінального процесуального законодавства. Організуюча функція 
планування полягає в постановці завдань, визначенні шляхів та способів їх 
вирішення, послідовності дій, розстановці існуючих сил та засобів тощо [7, 
c. 477]. 

Варто зауважити, що у слідчій діяльності кінцевою метою 
розслідування є складання обвинувального акту та направлення його до 
суду. Весь цей процес, починаючи від внесення відомостей до ЄРДР, 
необхідно розписати у вигляді кроків діяльності слідчого, а потім 
визначити час для виконання кожної дії і таким чином установити 
загальний час розслідування [6, c. 318]. 

Тому, для результативного проведення розслідування кіберзлочинів, 
пропонується застосовувати штучну нейронну мережу, яка розпланує 
кожний крок діяльності слідчого.  

Використовувати нейронну мережу можна таким чином: слідчий 
вводить в засоби інформаційних технологій (комп’ютер, планшет тощо) 
дані, які є відомі на початковому етапі досудового розслідування, а 
обчислювальна система буде рекомендувати йому як потрібно діяти у тій 
чи іншій ситуації. Наприклад, після вчинення кіберзлочину, нейронна 
мережа аналізує дані, які відомі на початковому етапі досудового 
розслідування та наводить перелік першочергових, невідкладних слідчих 
(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, які слід негайно 
провести, з конкретним зазначенням, що в них потрібно робити. При 
допиті особи свідка, нейронна мережа сама підбере потрібні запитання, 
які слід задати даній особі у конкретному кримінальному провадженні.  

Отже, штучна нейронна мережа є досить перспективною і сучасною 
обчислювальною системою. Впровадження її у діяльність органів, що 
здійснюють досудове розслідуванням кіберзлочинів сприятиме:  
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1) здатності слідчого ефективно та швидко розслідувати 
кіберзлочини; 

2) економії часу стосовно планування розслідування кіберзлочинів; 
3) надання найбільш доцільних тактик та методів, що слід 

застосовувати у ході досудового розслідування кіберзлочинів; 
4) малої ймовірності, що розслідування зайде в глухий кут; 
5) забезпеченню захисту інтересів людини у кіберпросторі. 
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Анализируется проблема доступа к экспертным методикам, рассматриваются 

вопросы действующей регламентации доступа к экспертным методикам, 
публикации ученых, предлагается подход к решению проблемы доступа к 
экспертным методикам. 

Ключевые слова: экспертная методика, доступ к экспертным методикам. 
 

В процесі проведення судових експертиз функцію методичного 
керівництва діями експертів виконують експертні методики. Вони 
сприяють формуванню внутрішнього переконання експерта, його 
оціночних суджень, об’єктивують експертне дослідження, підвищуючи 
наукову обґрунтованість і достовірність висновку. Крім того, будучи 
відображеною у висновку експерта, методика полегшує його оцінку 
слідчим (судом). Тому, не випадково застосування експертних методик в 
Україні отримало закріплення на законодавчому рівні. 

Так, у Конституції України (п. 14 ст. 92) зазначено, що виключно 
законами визначаються засади судової експертизи. Закон України «Про 
судову експертизу» (ст. 8) визначає науково-методичне та організаційно-
управлінське забезпечення судово-експертної діяльності, передбачає 
атестацію та державну реєстрацію методик проведення судових 
експертиз (крім, судово-медичних та судово-психіатричних). 
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз» 
від 02.07.2008 № 595 (в редакції 06.05.2020), визначає поняття експертної 
методики, процедуру їх атестації та державної реєстрації, порядок 
введення, внесення змін до діючих експертних методик та порядок 
припинення їх застосування. 

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку 
ведення Реєстру методик проведення судових експертиз» від 02.10.2008 
№ 1666/5 (в редакції від 14.02.2020), передбачає порядок ведення Реєстру 
експертних методик, який включає його поняття, функції держателя 
Реєстру, його адміністратора, відомості, що надаються держателю і 
відомості які вносяться до Реєстру. 

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку 
відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві юстиції 
України» від 14.04.2017 № 1277/5 (в редакції 05.11.2019) (п. 1) методики 
для експертів з криміналістичних експертиз та державних виконавців 
відносить до відомостей, що становлять «службову інформацію в 
Міністерстві юстиції України». 

Різноманітні аспекти експертних методик були предметом 
дослідження таких науковців як Т. В. Авер’янова, Р. С. Бєлкін, 
М. Є. Бондар, А. І. Вінберг, В. Г. Гончаренко, Ф. М. Джавадов, 
Н. І. Клименко, В. С. Мітричев, Д. Я. Мирський, І. В. Пиріг, 
Е. Б. Сімакова-Єфремян, М. Я. Сегай, М. Г. Щербаковський, 
О. Р. Шляхов та ін. Однак, не зважаючи на давню історію вивчення цієї 
проблематики, дотепер залишається малодослідженим питання «доступу 
до експертних методик». Це питання піднімали у своїх публікаціях лише 
В. В. Арешонков, І. І. Пиріг, Я. І. Слободян, В. Л. Федоренко, А. І. Швед. 

Теорія судової експертизи оперує певною системою термінів і понять, 
однозначне їх розуміння є необхідною умовою правильного 
використання наукових положень. 

Термін «методика», вживається у криміналістичних публікаціях 
давно, він став звичним і для мови судових експертиз. Експертна 
методика – це програма вирішення експертних задач, що складається з 
послідовних практичних і розумових операцій, які спрямовані на 
пізнання властивостей і ознак об’єктів, що досліджуються з 
використанням системи певних методів і засобів. 

Державна реєстрація методик проведення судових експертиз – 
обов’язкова умова використання експертних методик кожним експертом, 
що означає необхідність проходження певної процедури, яка 
підтверджується офіційною електронною базою даних. 

Мета державної реєстрації методик проведення судових експертиз: 
1) створення інформаційного фонду про наявність методик проведення 
судових експертиз; 2) технічне та технологічне супроводження; 
3) надання доступу та контроль відомостей про них. 
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Реєстр методик проведення судових експертиз – офіційна експертна 
база даних наявних методик, що пройшла атестацію та була 
рекомендована для впровадження в практичну діяльність при проведенні 
експертиз, відповідно до порядку атестації та державної реєстрації 
методик проведення судових експертиз. Методики проведення судової 
експертизи включаються до Реєстру за рішенням Координаційної ради з 
проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України. 

Створення Державного реєстру експертних методик є позитивним 
моментом, але залишаються проблеми пов’язані із доступністю до 
зареєстрованих методик для практичного використання їх експертами, а 
також слідчими, прокурорами, слідчими суддями, судами та 
захисниками, як сторонами і учасниками кримінального провадження, 
під час оцінки цими особами висновків судових експертиз. 

На даний час в вищезазначеному Реєстрі міститься перелік 
розроблених та зареєстрованих експертних методик, з їх найменуваннями 
та короткими анотаціями, при цьому методики в Реєстрі класифіковані за 
класами, родами та видами експертиз. Конкретні алгоритми досліджень, 
що використовуються в експертних методиках, викладені у відкритому 
доступі в монографіях, навчальних посібниках, статтях науковців, 
методичних рекомендаціях розроблених практиками. Це стосується 
взагалі усіх методик, зокрема й судово-медичних та судово-
психіатричних – їх методичні положення також є загальнодоступними. 

Експертні методики, як ми вже зазначали, становлять «службову 
інформацію», однак нам не відомі методики, які б містили «державну 
таємницю». Хоча, на сторінках наукових видань піднімається питання 
про експертні методики, що можуть містити «державну таємницю», і це 
пов’язується із тим, що об’єктами експертного дослідження можуть 
ставати відомості які містять «державну таємницю». Тому, питання про 
те, що в окремих методиках може міститися «державна таємниця» є 
актуальним та практично значимим, потребує свого детальнішого 
дослідження. 

Експертні методики, що потребували для свого розроблення глибоких 
пізнань у конкретній сфері науки, техніки, чи мистецтва, були 
результатом затрат значної кількості ресурсів (часу, матеріальних, 
інтелектуальних і т. ін.), такі об’єкти безумовно мають «ознаки 
інтелектуальної власності». Тому, повинні бути обмежені в доступі, а 
також захищеними авторським правом. 

Що стосується експертних методик судово-медичних та судово-
психіатричних експертиз, то закриття доступу до них зумовлюється 
ризиками, пов’язаними із можливою імітацією ознак психічних 
захворювань, що унеможливлює дослідження справжнього стану осіб, 
щодо яких призначені такі експертизи. 

Однак, залишається невирішеною проблема оперативного 
інформування про експертні методики, що розроблені фахівцями 
науково-дослідних установ судових експертиз різного відомчого 
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підпорядкування. Науковці пропонують різні шляхи розв’язання цієї 
проблеми. Так, В. В. Арешонков вважає, що сьогодні експертна методика 
розроблена в одному відомстві, є недоступною для працівників 
іншого [1]. На вирішення цієї проблеми, Я. І. Слободян пропонує 
методики експертиз видавати окремими виданнями, та розсилати їх у 
провідні експертні установи України. При цьому науковець зазначає, що 
якщо «загальні методики» можуть бути доступними широкому загалу 
громадськості, то «конкретні методики», повинні бути лише для 
службового використання експертами спеціалізованих державних 
експертних установ, слідчими, прокурорами, слідчими суддями [2, 
с. 271]. Думка Я. І. Слободяна щодо необхідності віднесення конкретних 
методик до інформації із грифом «для службового користування» 
підтримана окремими науковцями [1]. 

А. І. Швед вважає, що по окремих напрямах експертних досліджень, 
необхідно забезпечити закритий режим ознайомлення з методиками, 
зокрема, щодо експертизи контрафактної продукції, експертизи 
документів зі спеціальними засобами захисту від підроблення та іншими 
напрямами. На його думку, відкритий доступ створює загрозу 
неможливості виявлення підробок контрафактної продукції, документів, 
адже правопорушники отримають можливість удосконалювати способи 
повторення чи імітації справжності цих об’єктів [3, с. 20-21]. 

На запровадження обмеження доступу до експертних методик 
вказував І. І. Пиріг, зазначаючи, що існуючі методики повинні мати гриф 
«для службового користування», на його думку вільний доступ 
громадськості можливий лише для «загальних експертних методик» [4, 
с. 94]. 

На противагу зазначеним пропозиціям, В. Л. Федоренко відкидає ідею 
обмеження доступу до експертних методик, вважаючи, що якщо вони не 
містять інформації, яка передбачає таке обмеження, то «підстави для 
запровадження такого обмеження відсутні». Він допускає, що можливо 
доступ до експертних методик має відбуватися за «спеціальною 
процедурою», характерною для багатьох інших державних реєстрів, 
зокрема через надання ключів доступу адвокатам, слідчим, прокурорам, 
слідчим суддям. 

Разом з тим, В. Л. Федоренко застерігає, що загальний доступ до 
експертних методик призведе до того, що сторони процесу в судовому 
засіданні можуть «посіяти в судовому засіданні сумніви щодо повноти і 
обґрунтованості висновків експерта» [5]. 

Отже, проблема «відкриття експертних методик», надзвичайно 
актуальна для судово-експертної діяльності, оскільки цей напрям 
наукового знання забезпечує юридичну практику в галузі судової 
експертизи. 

Держатель Реєстру судових експертиз може обмежувати право 
доступу до експертних методик. Обмеження повинні бути чітко 
визначені у нормативно-правових актах України. 
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Зазначені обмеження доступу до експертних методик повинні бути 
пропорційними меті захисту громадської безпеки; попередженню, 
розслідуванню та судовому переслідуванню злочинної діяльності; 
рівності сторін у судовому провадженні та ефективному здійсненню 
правосуддя. 

Оскільки експертна методика це рівень високоспеціалізованого 
методичного знання, то в силу притаманних йому функцій, 
безпосередньої регламентації наукової діяльності, така методика завжди 
створюється висококваліфікованими фахівцями і призначена для судових 
експертів атестованих за конкретними судовими спеціальностями, і не 
може бути предметом обговорення широкою громадськістю, недостатньо 
обізнаною в теорії і практиці судових експертиз. 
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pytan-intelektualnoyi-vlasnosti-pryynyalo-uchast-v-roboti-kruglogo-stolu 
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Спосіб вчинення злочину включений до обов’язкової обставини, що 

підлягає доказуванню відповідно до вимог до ст. 91 КПК України, та дає 
можливість виявити інші ознаки й елементи складу будь-якого злочину, 
впливає на формування кваліфікованих складів злочинів. 

Серед усіх факультативних ознак об’єктивної сторони складу злочину 
спосіб його вчинення має найбільше юридичне значення та визначається 
як певний метод, порядок і послідовність рухів, прийомів, що 
застосовуються особою для вчинення злочину [1, с. 178]. 

Документ як доказ відповідно до ст. 99 КПК України є спеціально 
створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який 
містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення 
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тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, 
що встановлюються під час кримінального провадження. 

В. Ю. Шепітько зазначає, що документи можуть бути виготовлені 
рукописним, машинописним, комп’ютерним, поліграфічним або іншими 
способами, за допомогою письмових знаків, інших графічних зображень, 
виконаних чорнилами, пастами для кулькових ручок, тушшю, олівцем, 
друкарською фарбою або іншою речовиною. Цей науковець-криміналіст 
вказує, що у судово-слідчій практиці існують такі види документів: 
1) письмові (тексти, цифри та інші записи); 2) графічні (креслення, 
малюнки, схеми); 3) фотодокументи; 4) кіно- та відеодокументи; 
5) фонодокументи; 6) електронні документи [2, с. 87-88]. 

За юридичною природою документи поділяються на дійсні (справжні) 
та сфальсифіковані (підроблені). У криміналістичній літературі 
виділяються два види підроблення – інтелектуальне та матеріальне. 
Інтелектуальне підроблення полягає у складанні та виданні правильного 
за формою документа, але неправдивого за змістом, тобто саме відомості, 
викладенні в ньому, є завідомо перекрученими або такими, що повністю 
чи частково не відповідають дійсності. Виявити факт інтелектуального 
підроблення за допомогою криміналістичної експертизи неможливо. 
Матеріальне підроблення передбачає змінення змісту документа шляхом 
внесення до нього неправдивих відомостей або повного чи часткового 
виготовлення підробленого документа. Матеріальне підроблення, на 
відміну від інтелектуального, виявляється за допомогою техніко-
криміналістичного дослідження документів [3, с. 188]. 

На думку А. В. Мировської матеріальне підроблення документів можна 
поділити на два види: повне підроблення та часткове підроблення. Повне 
підроблення документа полягає у його виготовленні, зміст якого не відповідає 
дійсності. Таке підроблення починається із виготовлення бланка документа, а 
закінчується внесенням до нього відповідних відомостей. Вчений виділяє 
наступні способи повного підроблення документів: 1) друкарський; 
2) фотомеханічний; 3) за допомогою кліше; 4) копіювання; 5) малювання. 
Таким чином, часткове підроблення документів визначається як дія, що 
полягає у внесенні змін до окремих реквізитів справжнього 
документа [3, с. 188-189]. 

У юридичній літературі найбільш поширеними способами внесення 
змін до документа визначаються такі: 1) видалення тексту шляхом 
підчищення, травлення, змивання; 2) внесення нових записів шляхом 
дописування та вставки, а також домалювання та виправлення 
(перероблення одних літерних і цифрових знаків (записів) на інші); 
3) заміна частини документа шляхом підміни окремих його аркушів, 
вклеювання деяких ділянок або переклеювання фотокартки; 
4) підроблення печаток і штампів; 5) підроблення підписів; 
6) підроблення бланків документів [4, с. 153-155]. 

Отже, інтелектуальне підроблення документів може вчинятися такими 
способами: 1) умовчування або перекручення (повне чи часткове) 
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дійсних фактичних даних при наданні їм документальної форми 
(перетворення у процесуальне джерело); 2) підміна в документі оригінала 
підпису уповноваженої чи іншої особи без використання технічних 
засобів (приладів) шляхом викривлення власного підпису або 
проставляння підпису будь-яким суб’єктом, схожого на оригінал; 
3) створення нових реквізитів документа (номер, дата, адреса тощо) без їх 
фактичного підроблення; 4) часткова заміна змісту документа шляхом 
підміни деяких його аркушів на інші, які справжні за формою та містять 
неправдиві дані. 

На відміну від письмових, графічних і фотодокументів, дещо 
різняться способи підроблення відео- та фонодокументів, а також 
електронних документів з огляду на їх правове походження та складові 
частини.  

Можна стверджувати, що електронні документи об’єднують їх 
основні складові елементи, а саме комп’ютерна чи цифрована 
інформація, матеріальний носій та реквізити, тому способи їх є 
подібними, за виключенням окремих особливостей. Отже, якщо 
підробляється будь-який із цих складових елементів, у цілому такий 
електронний документ як доказ є спотвореним. Специфіка фоно-, відео- 
та електронних документів полягає в тому, що інформація є віртуально 
обмеженою та формою її зберігання являє собою файл, який зберігається 
в пам’яті цифрової техніки та має бути ідентифікований за допомогою 
його реквізитів – ім’я, формат, розмір дата, час створення чи зміни. Такі 
документи зосереджуються та зберігаються на матеріальному носії 
інформації – пристрою, який також має бути ідентифікований за типом, 
маркою, серійним чи заводським номером та іншими ознаками. 

Ураховуючи зазначене, що характерними способами підроблення 
цифрових доказів та електронних документів є: 1) внесення змін до 
файлу, що містить первісну інформацію електронного документа, 
шляхом його монтажу, часткового знищення чи заміни, а також 
редагування файлу; 2) використання комп’ютерних програм для 
протиправних маніпуляцій із відео та звуковими файлами, зокрема синтез 
голосу чи мови людини, монтаж його зовнішності або перебування в 
іншому місці тощо; 3) несанкціонований доступ (видалене чи локальне 
проникнення) до тексту документу, що зберігається на електронній адресі 
(е-mail) через мережу Інтернет за допомогою «хакерських атак», а саме 
зламування паролів, використання мережних сканерів, шкідливих 
(вірусних) програм, аналізаторів протоколів тощо; 4) повна або часткова 
зміна будь-якого реквізиту файлу, на якому зберігається інформація 
цифрових доказів або електронного документа; 5) протиправне 
використання електронного цифрового підпису шляхом 
несанкціонованого доступу до особистого ключа підписувача. 

Для підтвердження факту підроблення документу на стадії досудового 
розслідування сторона обвинувачення, зокрема слідчий або прокурор, 
залучають експерта, оскільки необхідні спеціальні знання для з’ясування 
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обставин, зокрема способу вчинення цього діяння, що має значення для 
кримінального провадження. 

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових 
експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції 
України від 08.10.1998 № 53/5 (із змінами, внесеними згідно з Наказами 
Міністерства юстиції) (далі – Інструкція), такими криміналістичними 
експертизами можуть бути: почеркознавча (дослідження почерку і 
підписів); лінгвістична експертиза мовлення (лінгвістичне дослідження 
писемного мовлення, лінгвістичне дослідження усного мовлення); 
технічна експертиза документів (дослідження реквізитів і матеріалів 
документів, друкарських форм та інших засобів виготовлення 
документів); експертиза відео-, звукозапису (дослідження диктора за 
фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та 
середовищ, лінгвістичне дослідження усного мовлення). 

Виходячи із тлумачення норм КПК України (ст. ст. 242, 243) у ході 
досудового розслідування кримінальних правопорушень за ініціативою 
сторін кримінального провадження проводять первинні експертизи. 

Відповідно до вимог ст. 332 КПК під час судового провадження суд 
має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній 
установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання, 
якщо, зокрема суду надані кілька висновків експертів, які суперечать 
один одному, а допит експертів не дав змоги усунути виявлені 
суперечності та існують достатні підстави вважати висновок експерта 
(експертів) необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам 
справи або викликає інші обґрунтовані сумніви в його правильності. 

Зміст цієї норми вказує, що такі експертизи по суті можуть бути 
додаткові, повторні. 

Саме пунктом 1.2.13. Інструкції визначено, що згідно з 
процесуальним законодавством України експертами виконуються окрім 
первинних експертиз, ще й вказані вище. Проте, КПК не містить 
правових підстав для залучення експерта (експертів) для проведення 
таких експертиз. Також, згідно з вимогами ч. 3 ст. 9 КПК України 
передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти України, 
положення яких стосуються кримінального провадження, повинні 
відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження 
не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу. 

Отже, для приведення у відповідність норми КПК України та 
Інструкції у частині призначення й проведення експертиз у 
кримінальному провадженні пропонуємо законодавцю внести зміни до 
норм цього Кодексу, якими визначити поняття додаткової, повторної, 
комісійної й комплексної експертизи та підстави і порядок їх проведення. 
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Ефективність та якість судово-експертної діяльності безпосередньо 
пов’язані з рівнем її теоретичного осмислення. 

Філософи визначаючи діяльність як спосіб буття людини у світі, 
виділяють у ній такі основні компоненти: а) суб’єкта з його потребами; 
б) мету, згідно з якою перетворюється предмет; в) об’єкт, на який 
спрямована діяльність; г) засіб реалізації мети; д) результат 
діяльності [1, с. 385]. 

Відповідно до словникового визначення, «діяльність» – це специфічно 
людська форма активного ставлення до дійсності, регульована 
свідомістю як вищою інстанцією, внутрішня і зовнішня активність, що 
спричиняється потребою і регулюється свідомо поставленою метою [2, 
с. 82]. 

Діяльність виступає найвищим типом активності, але на відміну від 
останньої вона завжди є певним чином спрямованою, 
доцільною [3, с. 12]. Тобто, загальний зміст діяльності полягає у процесі 
взаємодії суб’єкта з об’єктом, в результаті чого з’являється певний 
результат. 

Суспільні відносини, що виникають у зв’язку із потребою одних осіб 
отримувати інформацію, яка їх цікавить з питань, що вимагають 
використання знань, якими вони самі (в повному або необхідному об’ємі) не 
володіють, і можливістю інших дану інформацію (за результатами 
досліджень) надати, реалізуються за допомогою узагальненого виду 
суспільно корисної діяльності – експертної діяльності, яку відносно сфери 
судочинства позначають терміном «судово-експертна діяльність» [4, с. 54-
55]. 

Судово-експертна діяльність визначається певними вченими як 
система дій і пов’язаних з ними правовідносин, що здійснюються в 
процесі судочинства уповноваженими на те державними органами і 
особами з призначення, організації і проведення судових експертиз з 
метою встановлення фактичних даних за конкретним кримінальним 
провадженням [5, с. 428, 455; 6, с. 26]. 

Водночас, ряд науковців визначають судово-експертну діяльність 
виключно як специфічний вид людської діяльності. 

Так, наприклад, В. В. Федчишина, визначає судово-експертну 
діяльність як специфічний вид людської праці, яка передбачає 
використання спеціальних знань, отриманих унаслідок вищої 
професійної підготовки, наукової діяльності, досвіду практичної роботи, 
що відповідають сучасному науково-практичному рівню, поглибленим 
вмінням в галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла, інших галузях, 
основною ціллю застосування яких є захист прав і свобод всіх громадян 
та інтересів держави шляхом проведення об’єктивної науково 
обґрунтованої судової експертизи, результати якої є могутнім важелем у 
встановленні істини у справі [7, с. 141]. 

І. В. Пиріг також визначає експертну діяльність як специфічний вид 
людської діяльності, що заснована на наукових знаннях, змістом якої є 
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дослідження певних об’єктів, процесів або явищ спеціальними методами 
з метою надання науково обґрунтованих висновків [8, с. 32]. 

О. І. Жеребко під судово-експертною діяльністю розуміє виконання 
конкретною особою покладених на неї законом функцій із забезпечення 
судочинства [9, с. 153]. 

Разом з тим, О. А. Лопата зазначає, що експертна діяльність являє собою 
вид юридичної діяльності яка, окрім таких загальних рис, притаманних будь-
якій діяльності, як суспільний характер, цілеспрямованість, плановість, 
систематичність, характеризується ще й власними особливостями. Вона 
підкреслює, що експертну діяльність від інших видів людської діяльності 
відрізняє особливий характер виконуваних експертом функцій, спеціальна 
мета проведених експертом досліджень, правове регулювання основ та 
порядку їх проведення. При цьому, науковець зауважує, що судово-експертна 
діяльність хоч й безпосередньо пов’язана із практичною діяльністю судового 
експерта, проте її не доцільно розглядати з позиції організації праці чи з 
позиції діяльності інших учасників розслідування, певним чином пов’язаних із 
її проведенням [10, с. 46-47]. 

На нашу думку, ототожнення судово-експертної діяльності із професійною 
діяльністю судово-експертних установ загалом та експерта зокрема може 
викликати ряд питань, адже судово-експертну діяльність обмежується тоді 
лише діяльністю, яка відбувається в межах судово-експертних установ й 
полишає права на таку діяльність інших експертів. Також, у світлі змагальної 
системи судового провадження це певною мірою обмежує й права сторони 
захисту щодо обрання судових експертів. Окрім того, постає питання: що 
робити у випадках, коли під час проведення дослідження за кримінальним 
провадженням (де, відповідно до чинного законодавства, судово-експертна 
діяльність здійснюють тільки державними спеціалізовані установами), раптом 
виникає необхідність у використанні спеціальних знань фахівців, яких немає в 
державній експертній установі? Доречною з цього приводу є думка 
О. А. Буряченко, що саме представлення альтернативних експертних 
висновків, як забезпечення принципу змагальності, здатні підвищити якість 
експертиз, вивести державну експертну систему із стану монополії, сприяти 
забезпеченню повноти дослідження доказів. Також це вплине на якість 
розслідування та достовірність оцінювання висновку експерта слідчим і 
судом [11, с. 79]. 

У спробі вирішити таку проблематику, Е. Б. Сімакова-Єфремян, надає 
визначення судово-експертній діяльності як виду діяльності, пов’язаної з 
організацією та проведенням судових експертиз та інших експертних 
досліджень з метою забезпечення правосуддя незалежною, 
кваліфікованою та об’єктивною експертизою, орієнтованою на 
максимальне використання досягнень науки і техніки , а під суб’єктами, 
що здійснюють судово-експертну діяльності, Е. Б. Сімакова-Єфремян 
пропонує розуміти судових експертів державних спеціалізованих 
установ, а також судових експертів, які не є працівниками зазначених 
установ, та інших фахівців з відповідних галузей знань, які можуть бути 
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залучені як судові експерти на певних умовах, що повинні бути 
законодавчо визначеними [12, с. 122, 124]. 

Погоджуючись із думкою Е. Б. Сімакової-Єфремян щодо необхідністі 
у залученні до проведення експертизи фахівців у галузях спеціальних 
знань, яких немає в державних експертних установах, водночас, на нашу 
думку, більш змістовним видається визначення судово-експертної 
діяльності надане раніше Л. М. Головченко, яка пов’язує судово-
експертну діяльність із таким важливим адміністративним елементом як 
державне управління. Так, за її тлумаченням, судово-експертна діяльність 
– це діяльність, пов’язана з державним управлінням і науково-
методичним забезпеченням у галузі судової експертизи, організацією та 
проведенням судових експертиз, спрямована на забезпечення правосуддя 
незалежною, кваліфікованою та об’єктивною експертизою, орієнтованою 
на максимальне використання досягнень науки та техніки [13, с. 7]. 

Таким чином, аналіз наукових підходів до визначення поняття «судово-
експертна діяльність» дає підстави говорити про розрізненість думок з цього 
питання. На нашу думку, під терміном «судово-експертна діяльність» слід 
розуміти діяльність визначених законодавством суб’єктів, що носить 
адміністративно-правовий характер й спрямована на захист прав і свобод 
людини та громадянина шляхом забезпечення правосуддя незалежною, 
кваліфікованою та об’єктивною експертизою, що орієнтована на максимальне 
використання доступної інформації, досягнень науки і техніки. 
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of Independent States (CIS). The views of procedural scholars on the content and 
features of the institution of correspondence criminal proceedings are reflected. The 
differences of correspondence proceedings in different CIS countries are highlighted. 

Key words: special criminal proceedings, correspondence proceedings, principles of 
criminal proceedings, suspect, accused. 

 
Раскрываются теоретические аспекты анализа и функционирования института 

заочного уголовного производства в странах Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Отображаются взгляды ученных-процессуалистов на 
содержание и признаки института заочного уголовного производства. Выделены 
отличия заочного производства в разных странах СНГ. 

Ключевые слова: специальное уголовное производство, заочное 
производство, принципы уголовного производства, подозреваемый, обвиняемый. 

 
На сьогоднішній день в багатьох країнах Співдружності Незалежних 

Держав (далі за текстом – СНД) кримінальне процесуальне законодавство 
передбачає можливість здійснення кримінального провадження без 
участі обвинуваченого, зокрема у вигляді заочного кримінального 
провадження. Україна наразі не входить до складу СНД, проте має ряд 
спільних правових традиції та підходів у вирішенні правових питань з 
іншими державами-учасницями СНД. Дане питання визиває значну 
дискусію, як серед вітчизняних науковців, так і зарубіжних. 

Вивченню проблематики здійснення заочного кримінального 
провадження, захисту прав та законних інтересів обвинуваченого та 
потерпілого, невідворотності кримінальної відповідальності присвятили 
свої наукові роботи такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як 
А. А. Казаков, Е. В. Трофимова, Г. В. Матвієвська, Є. Г. Бендерська, 
Г. П. Власова, І. В. Гловюк, Н. В. Ільютченко, О. О. Казаков, 
О. П. Кучинська, В. Т. Маляренко та інші. 

На переконання О. О. Казакова «заочне кримінальне провадження – 
це інститут кримінального судочинства, який охоплює розгляд 
кримінальних проваджень по суті судами першої та апеляційної 
інстанцій за відсутності обвинуваченого, що характеризується наявністю 
винятків із принципів і загальних умов судового розгляду, як наслідок, 
істотним комплексом відмінних рис, порівняно із загальним порядком 
розгляду кримінального провадження» [1, с. 22]. 

У наведеному визначенні наголошено на тому, що відповідна 
процесуальна форма кримінального судочинства має місце на стадії 
судового розгляду кримінального провадження у суді як першої 
інстанції, так і апеляційної інстанції. Така позиція заслуговує на увагу, 
оскільки заочне рішення суду може бути оскаржено як стороною 
обвинувачення, так і захисту, а тому в разі здійснення судового розгляду 
відповідного кримінального провадження в порядку апеляційного 
перегляду мають бути дотримані всі засади кримінального процесу щодо 
обвинуваченого, який не бере безпосередньої участі в кримінальному 
судочинстві, зокрема, шляхом забезпечення додаткових процесуальних 
гарантій і компенсаторних механізмів.  
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Зокрема, О. В. Трофімова вважає, що «інститут заочного судового 
розгляду є видом особливого порядку судового розгляду з посиленими 
процесуальними гарантіями, при якому даний розгляд відбувається за 
відсутності підсудного у зв’язку з неможливістю реалізації призначення 
кримінального судочинства у звичайному порядку і наявністю 
виняткових причин, пов’язаних із забезпеченням особливо важливих 
інтересів держави, суспільства або особистості, а також наявністю умов, 
передбачених кримінально-процесуальним законом» [2, с. 320]. 

Г. В. Матвієвська вирізняє такі ознаки заочного кримінального 
провадження: «1) правовою основою заочного провадження є норми 
національного та міжнародного законодавства щодо можливості розгляду 
кримінального провадження за відсутністю обвинуваченого; 2) правовою 
підставою заочного провадження є законодавчі вимоги щодо рівності прав 
учасників судового процесу та принцип справедливості, який відбиває 
сутність і головну мету функціонування судової влади; 3) специфічна мета – 
сприяння здійсненню правосуддя в кримінальному провадженні з метою 
забезпечення прав потерпілих у разі неучасті обвинуваченого в судовому 
процесі в силу суб’єктивних причин; 4) такий розгляд провадження по суті 
судом першої інстанції, у межах якого не бере безпосередню участь 
обвинувачений; 5) розгляд провадження під час відсутності обвинуваченого 
з наданням йому особливих процесуальних гарантій» [3, с. 124]. 

Інститут заочного кримінального провадження функціонує в таких 
країнах СНД як Республіка Білорусь, Республіка Молдова, Російська 
Федерація тощо. Останнім часом в законодавстві Республіки Білорусь 
відбулось багато змін. Однією із таких є – прийняття та законодавче 
закріплення процедури здійснення заочного кримінального провадження 
у 2016 році. 

Відповідно до КПК Республіки Білорусь «заочне кримінальне 
провадження допускається за відсутності обвинуваченого, коли: особа, 
яка обвинувачується у вчиненні злочину, який не має великої суспільної 
небезпеки, чи менш тяжкого злочину, визнає свою вину і заявляє 
клопотання про розгляд справи без неї; обвинувачений знаходиться за 
межами держави і ухиляється від неявки у судове засідання» [4]. 

Законодавством Республіки Білорусь встановлені наступні підстави 
для здійснення заочного кримінального провадження: «а) достатня 
кількість незаперечних доказів, що містяться у матеріалах кримінальної 
справи, яка повинна однозначно свідчить про наявність всіх елементів 
доказування по будь-якому складу злочину; б) факт відсутності 
обвинуваченого під час проведення розслідування і розгляду конкретних 
кримінальних справи необхідно розглядати як не реалізацію свого права; 
в) належне повідомлення обвинуваченої особи як завчасне повідомлення 
про місце і час судового розгляду, а також прохання до нього особисто 
прибути під час процесу» [4]. 

Кримінальним процесуальним законодавством Молдови передбачено 
можливість проведення заочного кримінального провадження. Даний 
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інститут є досить «молодим». Можна стверджувати, що в основу його 
покладено позитивний досвід країн Європи. Зокрема, ст. 321 
Кримінального процесуального кодексу Молдови встановлений чіткий 
перелік обставин, відповідно до яких може здійснюватися заочний 
розгляд справи, серед яких: «ухилення підсудного від явки до суду; 
відмова підсудного, який знаходиться під вартою, стати перед судом для 
розгляду справи й така відмова підтверджується захисником, тощо» [5]. 

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу Російської 
Федерації «судовий розгляд за відсутності підсудного можливий також у 
разі, якщо в кримінальній справі про злочин невеликої чи середньої тяжкості 
підсудний порушує клопотання про розгляд цієї кримінальної справи за його 
відсутності. При цьому лише у виняткових випадках судовий розгляд у 
кримінальних справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини може 
проводитись за відсутності підсудного, який знаходиться за межами 
території Російської Федерації та або ухиляється від явки до суду, при цьому 
якщо таку особу не було притягнуто до відповідальності на території 
іноземної держави за цією кримінальною справою» (ст. 247 КПК РФ) [6]. 

Таким чином, виходячи із вище наведеного можна прийти до висновку, 
що заочне кримінальне провадження є самостійним інститутом, котрий на 
сьогоднішній день у країнах СНД є досить «молодим» та потребує 
вдосконалення. Даний інститут відіграє важливу роль в правовому житті 
будь-якої держави, адже дає можливість притягнути кожну винну у вчиненні 
правопорушення особу до відповідальності. Але для його ефективного 
функціонування необхідне вдосконалення системи розгляду справ заочно, за 
відсутності обвинуваченого. Тенденції розвитку інституту заочного 
кримінального провадження країн СНД свідчать про більшу спрямованість 
на спрощену реалізацію роботи органів досудового розслідування, 
прокуратури й інших уповноважених органів, ніж на захист особи 
підозрюваного, обвинуваченого й визначення функціональної ролі 
захисника. Натомість, ми вважаємо, що нашій державі та країнам СНД 
необхідно брати курс на захист прав та свобод підозрюваного, 
обвинуваченого, потерпілого для реалізації принципів правосуддя, 
закріплених законодавством кожної із держав. 
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Исследование посвящено характеристике типичных следственных версий, 
которые выдвигают при расследовании организованной преступной деятельности 
в сфере налогообложения. Проанализированы и определены классификационные 
критерии типизации следственных версий  относительно способов формирования 
организованных преступных образований в сфере налогообложения с 
дальнейшим планированием расследования. 

Ключевые слова: следственная версия, типичная версия, планирование, 
организованная преступная деятельность в сфере налогообложения. 

 
Злочинність у сфері оподаткування й надалі є чинником негативного 

впливу на розвиток держави. Сучасні податкові злочини характеризуються 
складними та витонченими способами і методами їх скоєння, тому однією із 
головних проблем залишається підвищення професіоналізму й авторитету 
слідчих підрозділів. Її вирішення полягає у забезпеченні слідчих підрозділів 
висококваліфікованими кадрами, які мають відповідати вимогам сьогодення 
і бути спроможними на професійному рівні побудувати слідчі версії під час 
розслідування злочинів. 

Висування слідчих версій як основи планування розслідування завжди 
передбачає складну аналітичну діяльність, пов’язану з мисленням, 
проникненням в логіку подій, які зосереджують у собі таємницю 
людських пристрастей, мотивів, цілей. Це представляє особливу 
складність при розслідуванні податкових злочинів, де слідчий має справу 
тільки з окремими фрагментами події, з яких потрібно витягти 
інформацію, що дозволяє визначити напрямок розслідування, 
організацію слідчих і оперативно-розшукових дій, виробити власну 
позицію у формуванні моделі події. Це не завжди вдається, тому що 
розслідування податкових злочинів скоєних організованими злочинними 
угрупуваннями (далі – ОЗГ) має особливості, пов’язані зі специфікою 
таких діянь, вчинених у сфері економічних відносин, зокрема які 
зачіпають різні сторони господарської та фінансової діяльності. Тому 
побудова версій і планування розслідування є одним з найважливіших 
елементів методики розслідування даних видів злочинів. 

Істотний внесок у розроблення проблем розслідування злочинів 
скоєних ОЗГ зроблено у наукових працях вітчизняних і зарубіжних 
вчених, зокрема Ю. П. Аленіна, Р. С. Бєлкіна, В. І. Василинчука, 
В. О. Глушкова, А. Я. Дубинського, В. С. Зеленецького, Н. С. Карпова, 
В. В. Лисенка, Є. Д. Лук’янчикова, В. Л. Ортинського, Б. В. Романюка, 
В. В. Тіщенка, П. В. Цимбала, К. О. Чаплинського, С. С. Чернявського, 
М. Є. Шумила та інших. Вагомий внесок у дослідження питань, 
пов’язаних із плануванням розслідування, зробили такі відомі вчені, як: 
О. М. Бандурка, А. Ф. Волобуєв, А. П. Гель, В. Д. Зеленський, 
О. М. Ларін, О. М. Литвинов, Г. А. Матусовський, В. О. Образцов, 
О. Г. Філіппов, М. П. Яблоков та інші. 

Втім дослідження типових версій характерних для розслідування 
організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування досліджено в 
повній мірі не було. 
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Побудова слідчих версій – важливий етап визначення системи цілей у 
кримінальному провадженні. Кожна версія аналізується, з чого робляться 
логічні висновки про можливість існування певних обставин за умови, 
що версія вірна. Частина таких наслідків може бути відома на момент 
побудови слідчої версії, більшість же – ні. Слідчий шляхом проведення 
слідчих та інших процесуальних дій повинен довести або спростувати 
висунуті версії. Перелік обставин, які підлягають встановленню у 
провадженні (обставини, що входять до предмету доказування, а також 
проміжні факти, за допомогою яких перші встановлюються), повинен 
бути вичерпним (в конкретній ситуації) [1, с. 313]. 

Досліджуючи різні наукові праці у криміналістиці [2; 3; 4], ми 
побачили, що найбільш повно розроблені питання оперування версіями і 
планування розслідування злочинів пов’язаних з посадовими 
розкраданнями, що дає підставу розглядати дану методику як базову. 

Використовуючи досвід планування розслідування зазначеного виду 
злочинів і практику такої діяльності в провадженнях щодо нових видів 
податкових злочинів, можна визначити основні напрямки розвитку 
вчення про планування розслідування податкових злочинів, скоєних ОЗГ. 

Побудова слідчих версій у провадженнях даної категорії, характер їх події, 
інші обставини і планування основних напрямків їх розслідування 
починаються з перевірочної стадії в міру виявлення ознак злочину. У 
провадженнях даної категорії в основу версій можуть бути покладені різні 
фактичні дані. В одних випадках відомо місце злочину (певного його епізоду), 
але неясно, яким чином і куди збувалося майно; в інших – слідчий має 
відомості про реалізацію матеріальних цінностей в певному місці, однак 
виявляється невідомим джерело їх отримання. Обставини можуть скластися і 
так, що відомими стають лише факти неофіційної реалізації, наприклад 
сировини з підприємства-виготовлювача, або факти транспортування готової 
продукції без належного їх оформлення, в той час як не відразу виявляться її 
виробник і одержувач. Це особливо характерно для однорідної продукції, 
виготовленої різними підприємствами і яка поставляється численним 
одержувачам. 

З початком розслідування, проведенням слідчих (розшукових) дій, 
криміналістичних операцій, слідчо-оперативних та організаційних 
заходів широко реалізуються, перевіряються на знання і вміле 
використання при плануванні розслідування, висунення версій – дані 
криміналістичної характеристики податкових злочинів, скоєних ОЗГ. 

Взагалі під слідчою версією розуміється обґрунтоване фактичними 
даними припущення слідчого про подію злочину, його учасників, 
мотиви, інші обставини, що пояснює встановлені у кримінальному 
провадженні факти. Більшість дослідників зазначеної проблеми 
розглядають версію як метод пізнання, а планування – як метод 
організації розслідування. Вони взаємопов’язані, оскільки висування і 
перевірка версій є основним змістом планування розслідування [1, 
с. 318]. 
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Основою для висунення версій і планування їх перевірки служать 
фактичні дані, що містяться в матеріалах первинної інформації про 
злочин. Залежно від характеру зазначеної інформації, її обсягу та 
достовірності можуть бути висунуті ті чи інші версії, що підлягають 
перевірці слідчим. Для правильної оцінки фактичних даних, 
обґрунтованого висунення версій, визначення кола обставин, які 
підлягають встановленню в ході досудового розслідування, важливе 
значення має знання слідчим криміналістичної характеристики 
податкових злочинів, скоєних ОЗГ, і її елементів: 

– способів вчинення зазначених злочинів; 
– обстановки, видів ОЗГ і їх складу; 
– видів і форм корупційних зв’язків; 
– способів легалізації доходів, отриманих від організованої злочинної 
діяльності і т. д. 
Аналіз практики показує, що способи вчинення податкового злочину і 

слідча ситуація яка склалась мають значення при висуненні версій і їх 
перевірки. 

Безперечно, слідча ситуація визначає тактику конкретних слідчих дій, 
вибір напрямку розслідування, обсяг і послідовність проведення слідчих 
дій, оперативно-розшукових, організаційних заходів, які необхідні для 
вирішення завдань розслідування, і знаходять своє відображення в 
плануванні. В основі планування, як раніше вже зазначалося, лежить 
висунення версії і визначення методів її перевірки. Фактичні дані, 
необхідні для побудови версії, входять також в зміст слідчої ситуації. 
Викладене свідчить про взаємозв’язок і взаємозалежність між слідчими 
ситуаціями і версіями, а саме вплив конкретної ситуації на планування 
розслідування. 

У криміналістиці прийнято розмежовувати версії на загальні і окремі, 
типові, конкретні, робочі. Загальними є версії, що висуваються для 
пояснення події злочину в цілому, а окремими такі, що пояснюють 
окремі обставини і факти [5, с. 48]. 

Так, при розслідуванні конкретного податкового злочину, вчиненого 
ОЗГ, можуть висуватися наступні загальні версії: 

– про наявність ОЗГ без корупційних зв’язків; 
– про наявність ОЗГ з корупційними зв’язками; 
– про мету ОЗГ, її склад, спосіб вчинення нею податкового 

злочину та ін. Наведені обставини і факти можуть висуватися і в 
окремій версії. 
У методиці розслідування податкових злочинів, скоєних ОЗГ, 

заслуговує на увагу проблема типових версій, яка недостатньо 
розроблена в теорії. Деякі автори вважають, що типові версії є 
різновидом слідчих версій [3, с. 8], інші заперечують цей факт [5, с. 8]. 

Типові версії, як результат наукового узагальнення практики, 
викладаються (висвітлюються) у відповідних методичних документах щодо 
розслідування злочинів. Під час провадження розслідування за конкретним 
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кримінальним правопорушенням слідчий висуває конкретні версії, основані 
на його матеріалах, але побудовані з урахуванням типових версій. 

На нашу думку, типові версії мають особливості, які полягають у 
тому, що припущення про подію злочину, його об’єкт, предмет 
злочинного посягання, обстановку та інші обставини злочинної 
діяльності, що базуються на даних, отриманих в результаті узагальнення 
слідчої практики, тобто інформаційних даних криміналістичної 
характеристики, і відображають характерні риси даного виду злочину. 
Безпосередня мета типових версій – допомогти слідчому обрати 
напрямок розслідування конкретного злочину, за нестачею наявних 
відомостей. Будучи різновидом слідчої версії, типова версія стосовно 
розслідування конкретного кримінального правопорушення містить 
можливе знання, а випливаючи висновки до їх перевірки носять умовний 
характер. 

Слідча версія по конкретному податковому злочину, скоєному ОЗГ, 
визначає його спосіб. Саме спосіб злочину, пов’язаний зі сферою 
організованої злочинної діяльності, видом і особливостями виробничо-
господарських операцій, виконуваних робіт; з предметом злочинного 
посягання; зі сформованою обстановкою; з видом ОЗГ і способом його 
формування (створення), рольовими функціями членів кримінального 
колективу, їх злочинними навичками, соціальним, службовим 
становищем та іншими факторами. 

Типові версії мають наукове і практичне значення оскільки 
пояснюють способи формування ОЗГ у сфері оподаткування: 

1) про суб’єктний склад ОЗГ: 
– податковий злочин скоєно ОЗГ посадових осіб державного або 

колективного підприємства або підприємства зі змішаною формою 
власності; 

– податковий злочин скоєно ОЗГ працівників кредитно-фінансової або 
банківської установи; 

– податковий злочин скоєно ОЗГ підприємців комерційних структур; 
– податковий злочин скоєно ОЗГ групою посадових осіб, державних 

службовців владних і управлінських органів; 
2) про керівника (лідера) ОЗГ корисливо-господарської 

спрямованості: 
– керівник кримінального колективу – посадова особа 

підприємницької структури; 
– керівник кримінального колективу – лідер кримінальної структури 

(«авторитет»); 
– керівник кримінального колективу – посадова особа державних 

органів; 
– керівник кримінального колективу – посадова особа державного 

(колективного) підприємства. 
При розслідуванні конкретного виду податкового злочину, вчиненого 

ОЗГ, з урахуванням криміналістичної характеристики і приведених вище 
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типових версій в розвиток кожної з них, а також способу вчинення 
злочину можуть бути висунуті як загальні, так і окремі версії, засновані 
на фактичних даних, зібраних у провадженні. Підставою для висунення 
версій служать певні ознаки способів податкових злочинів, фактичні 
дані, встановлені в результаті проведення первинних слідчих дій. 

При загальному плануванні важливо на основі наявних матеріалів 
своєчасно і правильно намітити конкретні завдання розслідування 
злочину на даному етапі, які перш за все, спрямовані на встановлення 
всіх членів ОЗГ і всіх скоєних ними злочинів, визначити перелік слідчих 
дій або інших заходів, необхідних для реалізації поставлених завдань. 

В той же час при плануванні особлива увага приділяється виявленню 
організатора ОЗГ. Він, як правило, є ініціатором створення злочинного 
колективу, який і керує його злочинною діяльністю. В даному випадку 
важливе значення має знання суб’єктивного складу економічних 
організованих злочинів, що дозволить визначити в загальному плані 
ефективні методи виявлення організатора ОЗГ. Крім того, для досягнення 
поставлених цілей, з методичних позицій важливо, щоб всі дії слідчого 
здійснювалися в розрізі типових версій, постійно інтерпретувалися і 
наповнювалися конкретним змістом з урахуванням конкретних обставин 
розслідуваного кримінального правопорушення. 

Так, з вище викладеного можна зробити висновок, що на початковому 
етапі розслідування податкових злочинів, скоєних ОЗГ слідчий діє за 
спеціально розробленим планом, який будується, виходячи з конкретної 
слідчої ситуації, яка складається, та висунутих ним версій. На основі 
наявної інформації відбувається побудова і перевірка криміналістичних 
версій, визначається коло тактичних завдань і методи забезпечення 
ефективної роботи, що включають послідовність і порядок проведення 
окремих слідчих, процесуальних дій та оперативно-розшукових заходів. 
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Наголошено на проблемі протидії злочинності в Україні та на території 
Європейського союзу. Зазначено про важливість міжнародного співробітництва у 
боротьбі з організованими злочинними групами та пошуку нових прийомів, 
методів і моделей діяльності правоохоронних органів. Найбільш поширеною та 
сучасною такою моделлю є «поліцейська діяльність, керована розвідувальною 
аналітикою» (intelligence-led policing (ilp)). Вона заснована на застосуванні 
методики кримінального аналізу та кримінальної розвідки у діяльності 
правоохоронних органів. Проаналізовані наукові підходи до визначення 
кримінального аналізу, його мета та сфера застосування. 

Ключові слова: кримінальний аналіз, аналітична розвідка, податкові злочини. 
 
The study highlights the problem of combating crime in ukraine and in the 

european union. The importance of international cooperation in the fight against 
organized crime and the search for new techniques, methods and models of law 
enforcement is noted. The most common and modern of these models is intelligence-
led policing (ilp). Intelligence-led policing (ilp) is based on the application of methods 
of criminal analysis and criminal intelligence in law enforcement. Scientific approaches 
to the definition of criminal analysis, its purpose and scope are analyzed. 

Key words: criminal analysis, analytical intelligence, tax crimes. 
 
Акцентировано внимание на проблеме противодействия преступности на 

территории Украины и Европейского союза. Указано на важность 
международного сотрудничества в борьбе с организованными преступными 
группами и поиск новых приёмов, методов и моделей деятельности 
правоохранительных органов. Наиболее распространенной и современной такой 
моделью является intelligence-led policing (ilp). Она основана на применении 
методики криминального анализа и криминальной разведки в деятельности 
правоохранительных органов. Проанализированы научные подходы к 
определению криминального анализа, его цели и сфере применения. 

Ключевые слова: криминальный анализ, аналитическая разведка, налоговые 
преступления. 
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Слід констатувати, що протидія злочинності була, є і буде залишатись 
однією із ключових проблем не тільки України, а й всього міжнародного 
співтовариства. Організована злочинність набула масового, динамічного і 
транснаціонального характеру. При цьому зростають масштаби 
злочинної діяльності, удосконалюються вміння та навички злочинців, 
способи вчинення та приховування злочинів стають все більш 
інтелектуальними. Зазначене сприяє зростанню рівня економічної 
злочинності, фінансового шахрайства, злочинів у сфері розкрадання 
бюджетних коштів та оподаткування. 

Пошук нових прийомів, методів і моделей діяльності правоохоронних 
органів у боротьбі із організованими злочинними групами, міжнародне 
співробітництво та обмін найкращими світовими практиками у цьому 
питанні набуває особливої актуальності. 

«Поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою» 
(intelligence-led policing (ilp)) є визнаною сучасною моделлю протидії 
організованій злочинності. Її ефективність підтверджена позитивним 
досвідом європейських країн. 

Intelligence-led policing заснована на застосуванні методики 
кримінального аналізу та кримінальної розвідки у діяльності 
правоохоронних органів. 

Натомість, питання інформаційно-аналітичної діяльності 
правоохоронних органів, кримінального аналізу, кримінальної розвідки, 
їх поняття, зміст, правова основа, етапи впровадження залишаються 
дослідженими не в повній мірі і потребують подальшого ретельного 
вивчення. 

Певні наукові розробки у цій сфері були предметом дослідження 
таких вчених, як С. В. Албул, Д. С. Афонін, А. М. Бабенко, 
О. М. Бандурка, О. Ю. Бусол, О. В. Власюк, В. С. Гуславський, 
О. Ф. Доложенков, В. В. Єрофеєв, Ю. А. Задорожний, О. М. Заєць, 
К. Ю. Ісмайлов, О. В. Калиновський, О. Є. Користін, Д. В. Лісніченко, 
А. В. Махнюк, В. І. Мельник, А. В. Мовчан, В. А. Некрасов, 
Д. Й. Никифорчук, А. С. Овчинський, Д. О. Пефтієв, С. В. Пеньков, 
І. В. Проценко, Б. Г. Розовський, С. В. Сеник, В. Ю. Струков, 
Д. Ю. Узлов, В. Г. Хахановський, О. Ю. Шостко, А. Ю. Шумілов та ін. 

Стосовно визначення кримінального аналізу, підходи науковців у 
цьому питанні характеризуються своєю спорідненістю. Наприклад, 
Власюк О. В. Вважав кримінальний аналіз специфічним видом 
інформаційно-аналітичної діяльності, яка полягає в ідентифікації та 
якомога більш точному визначенні внутрішніх зв’язків між інформаціями 
(відомостями, даними), що стосуються злочину, і будь-якими іншими 
даними, отриманими з різних джерел, їх використанням в інтересах 
ведення оперативно-розшукової та слідчої діяльності, їх аналітичної 
підтримки [1, с. 82]. 

На думку О. В. Калиновського доцільною є наступна дефініція 
терміну «кримінальний аналіз» – мисленнєва діяльність працівників 
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правоохоронних органів (аналітиків), що полягає у перевірці, оцінці та 
інтерпретації інформації про протиправні, кримінально карані діяння 
окремих осіб та груп, яка отримана в ході проведення оперативно-
розшукової діяльності чи під час досудового розслідування, а також у 
встановленні суттєвих зв’язків між вищевказаною інформацією з метою 
їх подальшого використання для визначення тактичних і стратегічних 
напрямів протидії та запобіганню злочинності [2, с. 301]. 

Схоже визначення було запропоноване Інтерполом, згідно з яким 
кримінальний аналіз – це ідентифікація та забезпечення спостереження 
взаємозв’язків між даними щодо злочинів та іншими відомостями, 
потенційно пов’язаними зі злочинами, у практичній діяльності поліції та 
судових органів з метою надання допомоги особами, які приймають 
рішення щодо протидії злочинності, у подоланні невизначеності, а також 
забезпечення вчасного відвернення загроз й аналітична підтримка 
оперативної діяльності [3]. 

Слід погодитися з твердженням, зазначеним О. Є. Користіним, 
Д. О. Пефтієвим, А. М. Бабенком, О. М. Зайцем, В. А. Некрасовим та 
іншими, відповідно до якого сутність кримінального аналізу полягає в 
ідентифікації та якомога більш точному визначенні внутрішніх зв’язків 
між інформаціями (відомостями, даними), що стосуються кримінальних 
правопорушень, і будь-якими іншими даними, які використовуються в 
інтересах ведення оперативно-розшукової та слідчої діяльності, їх 
аналітичної підтримки, а також розроблення тактичних та стратегічних 
заходів із протидії правопорушенням. З методологічної точки зору 
зазначені науковці визначають кримінальний аналіз як комплекс методів, 
які використовуються для збирання, оцінки, аналізу та реалізації 
інформації при розслідуванні кримінальних правопорушень, а також з 
метою їх використання у розробленні тактичних та стратегічних засад у 
протидії злочинності [4, с. 7-8]. 

З аналізу наведених науковцями підходів вбачається відсутність 
явних протиріч у підходах до розуміння кримінального аналізу як 
діяльності та методу протидії кримінальним правопорушенням. 

Метою застосування кримінального аналізу при протидії злочинам є: 
напрацювання нових напрямів у досудовому розслідуванні кримінального 
провадження; якісне планування окремих слідчих (розшукових) дій; 
аналітичне супроводження оперативно-розшукової діяльності та досудового 
розслідування; аналіз стану та ефективності досудового розслідування, 
оперативно-розшукової та превентивної діяльності у протидії злочинності; 
оброблення великого обсягу інформації, з відстеженням та пов’язуванням 
фактів за допомогою спеціальних аналітичних методів; аналіз складної і 
розгалуженої структури зв’язків об’єктів оперативно-розшукової справи або 
кримінального провадження; виявлення ризиків, тенденцій майбутнього 
розвитку злочинності та, у подальшому, запобігання їй; вирішення більш 
масштабних довгострокових проблем і цілей, для виявлення ключових фігур 
злочинного світу або синдикатів, прогнозування зростання видів злочинної 



412 

діяльності та встановлення пріоритетів діяльності правоохоронних органів; 
аналіз інформації, спрямованої на виявлення тенденцій, закономірностей, 
прогнозування розвитку за великий період часу [4, с. 8]. 

Основи методу кримінального аналізу вже застосовуються певними 
підрозділами національної поліції, однак ефективність такого 
застосування потребує подальшого його впровадження та забезпечення 
відповідного правового підґрунтя. 

Результати кримінального аналізу (аналітичні продукти) можуть 
використовувати: працівники органів державної безпеки з метою 
підвищення рівня поінформованості та своєчасного попередження 
кримінальних проявів; працівники правоохоронних органів для 
підвищення рівня поінформованості про операційну ситуацію та 
динаміку криміногенних зон; слідчі та оперативні працівники для 
запобігання та виявлення злочинів та осіб, які проявляють кримінальну 
активність; керівники для того, щоб приймати обґрунтовані рішення 
щодо маневрування силами та засобами на території юрисдикції та 
ефективно оцінювати результати діяльності [5, с. 16]. 

В Україні intelligence-led policing (ilp) не використовується в повній мірі 
так, як в країнах європейського союзу, вона є концепцією, що розвивається. 

Однак, позитивним кроком є те, що основи правоохоронної діяльності, 
керованої аналітикою, на законодавчому рівні вже знайшли своє відображення 
у прийнятому Верховною Радою України в першому читанні проєкту закону 
«Про бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 3087-д від 02.07.2020), 
яким визначаються мета, принципи, правові та організаційні засади створення 
та діяльності бюро економічної безпеки України як правоохоронного органу, 
на який покладається виявлення, припинення, розслідування та розкриття 
кримінальних правопорушень у сфері економіки та оподаткування, що 
створюють загрозу життєво важливим інтересам України, а також запобігання 
їх вчиненню у майбутньому. Проєктом закону визначаються завдання та 
повноваження бюро економічної безпеки України, контроль за його 
діяльністю, правовий статус, обов’язки та відповідальність працівників бюро 
економічної безпеки України, основи його співпраці з державними органами, 
підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами 
інших держав та міжнародними організаціями, юридичними та фізичними 
особами та закладаються основи правоохоронної діяльності, керованої 
аналітикою [6]. 

Підсумовуючи наведене, слід наголосити щодо необхідності подальшого 
впровадження використання можливостей кримінального аналізу в діяльності 
правоохоронних органів України, забезпечення неналежного рівня 
використання можливостей кримінального аналізу та подальшої розбудови 
відповідної нормативно-правової бази. Поліцейська діяльність, керована 
розвідувальною аналітикою, результати кримінального аналізу та 
кримінальної розвідки мають величезне значення для боротьби 
правоохоронців зі злочинами у сфері економіки та оподаткування. 
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ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
МЕТОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДГЕЗИОННЫХ ПЛЕНОЧНЫХ 
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Розглядаються історія і сучасний стан використання адгезійних плівкових 

матеріалів, техніка роботи з ними з метою виявлення, фіксації та вилучення 
мікрооб’єктів при проведенні огляду місця події та інших слідчих дій. 
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The article considers history and modern condition of using adhesion film materials 

and technique of working with them in order to detect, fixate, seizure microobjects 
during crime scene examination and other investigative actions. 

Key words: crime scene examination, expert, adhesion film materials, detection, 
fixation, seizure microobjects. 

 
Рассматриваются история и современное состояние использования 

адгезионных пленочных материалов, техника работы с ними в целях 
обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов при проведении осмотра места 
происшествия и иных следственных действий. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, эксперт, адгезионные 
пленочные материалы, обнаружение, фиксация, изъятие микрообъектов. 

 
Основы метода использования адгезионных пленочных материалов в 

целях обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов при 
расследовании преступлений были заложены еще в 60-70 годах XX века 
криминалистами из Швейцарии Э. П. Мартином и М. Фрей-Зульцером. 
Критикуя применяемый еще с 20-х годов метод сбора микрочастиц с 
помощью пылесоса, последний в 1951 году предложил и подробно 
описал простой и достаточно эффективный метод, основанный на 
использовании клейких лент: «Если такую ленту приложить липким 
слоем к местам, где предположительно имеются невидимые микроследы, 
и затем снять, то к ней прилипнут все микрочастицы, которые только 
можно найти на поверхности соответствующих мест, будь то частицы 
волокон, древесины, лака, краски, стекла или чего-либо другого. 
Добытый материал легко можно доставить в лабораторию без опасения 
повредить его. На липкую ленту накладывают вторую такую же ленту и 
склеивают их. На каждом кусочке ленты ставят обозначение точного 
места, откуда собраны следы. На лентах следы располагаются в том же 
порядке, что и на соответствующих участках места преступления. В 
лаборатории ленты можно расклеить и обследовать под стереолупой и 
микроскопом. Обнаруженные частицы следов можно снять с ленты с 
помощью растворителя типа ксилола и перенести на предметные стекла, 
где сравнить их с соответствующими частицами, например, с одежды 
подозреваемого». 

Помимо М. Фрей-Зульцера другой швейцарец внес большой вклад в 
развитие метода использования адгезионных пленочных материалов для 
изъятия микрообъектов – Э. П. Мартин, криминалист, судебный 
фотограф, глава технико-криминалистической лаборатории г. Базеля. В 
практике Э. П. Мартина имеется случай расследования убийства на Утен-
гассе в Базеле, в ходе которого были использованы липкие пленки при 
изъятии микрочастиц текстильных волокон. В многоквартирном доме 
обнаружили повешенную женщину. Полиция констатировала 
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самоубийство, однако после детального изучения следов на руках 
повешенной, изъятых на клейкую ленту, возникла версия убийства. В 
ходе исследования было установлено, что на поверхности рук почти 
отсутствовали следы веревки, на которой она висела. При этом имелось 
большое количество текстильных волокон от разорванной ночной 
рубашки ее мужа, обнаруженной в доме. Экспертам из практики было 
достоверно известно, что на поверхностях рук людей, которые 
повесились сами, должны находиться волокна использованной ими 
веревки. Волокна не обнаруживали в тех случаях, когда было совершено 
убийство и убийца вешал свою жертву, чтобы замаскировать 
преступление, что и подтвердилось ими в дальнейшем [1, с. 113]. 

Результатами проведенных в Швейцарии исследований и практических 
разработок впоследствии воспользовались эксперты-криминалисты всех без 
исключения европейских школ. В последующие годы интерес к проблеме 
использования адгезионных пленочных материалов стремительно возрастал. 
Более того, его основные положения не утратили актуальность и в настоящее 
время, что подтверждается результатами практической деятельности 
сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь, на постоянной основе привлекаемых для участия в качестве 
специалистов при проведении осмотров мест происшествий, иных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

В современной научной литературе достаточно подробно излагается 
информация о возможностях использования различных предметов, 
приспособлений (поролоновых губок, электромагнитных и магнитных 
кисточек, электростатических палочек) и специальных технических 
средств, в том числе электрических (специальных микропылесборников, 
микропылесосов, вакуумных уловителей и т. д.) в целях изъятия 
микрообъектов. Однако практика показывает, что в Беларуси в последние 
годы обнаружение и изъятие микрообъектов в большинстве случаев 
(72,1 % от общего числа изъятий за период 2017-2019 гг.) осуществляется 
с помощью адгезионных пленочных материалов (специальных липких 
пленок «Intercoat», «Oracal» и др.). Данный метод наиболее эффективен в 
тех случаях, когда микрообъекты на поверхности объекта-носителя ввиду 
ряда их физических особенностей не видны, а лишь предполагаемы. 
Преимущество применения специальных липких пленок также 
заключается в том, что в процессе изъятия сохраняется картина 
распределения (локализация) микрообъектов, что является особенно 
важным при решении некоторых вопросов диагностического характера. 

В силу некоторых специфических признаков микрообъектов 
(обладают малыми линейными размерами, массой и количеством) 
процесс их поиска сложен и состоит из двух компонентов: поиска мест 
(предметов) наиболее вероятного нахождения микрообъектов и поиска 
самих микрообъектов в таких местах. Различают два способа изъятия 
микрообъектов с использованием липких пленок: 
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1. Способ «1:1», при котором один отрезок пленки контактирует с 
соответствующим ему участком поверхности объекта-носителя 
однократно. В случае, если площадь объекта значительно превышает 
размеры отрезка пленки, используют несколько отрезков, располагая их 
максимально близко друг к другу. Данный способ применяется в тех 
случаях, когда специалисту требуется зафиксировать локализацию 
микрообъектов на поверхности.  

2. Способ «1:n», в ходе которого один отрезок пленки контактирует с 
поверхностью объекта многократно (n – количество участков). При таком 
способе обработки поверхность предмета-носителя условно делится на 
зоны, превышающие размеры отрезков. Каждой из зон соответствует 
свой отрезок пленки, который используется до состояния ощутимого 
снижения адгезионной способности ее следовоспринимающего слоя. В 
случае использования нескольких отрезков липких пленок они 
нумеруются, а их взаимное расположение сопровождается фиксацией в 
протоколе осмотра места происшествия, изготовлением схемы, а также 
посредством фото- и видеосъемки. 

Техника работы с адгезионными пленочными материалами имеет ряд 
особенностей. Перед изъятием микрообъектов специалист разрезает лист 
пленки на отрезки, количество и размеры которых зависят от 
особенностей материала обрабатываемого объекта-носителя и решаемых 
задач. Это можно сделать заранее, до выезда на место происшествия. 
Допустимо, но не рекомендуется использовать пленки больших размеров 
(свыше 15х10 см), так как это влечет трудности в работе специалиста в 
ходе осмотра места происшествия, а также в дальнейшем при проведении 
экспертизы (отрезки больших размеров неудобно располагать на 
предметном столике микроскопа). В связи с особенностями структуры 
материала несколько большее количество отрезков липких пленок 
необходимо при обработке длинноворсовых и находящихся в длительной 
эксплуатации изделий. 

Непосредственно перед изъятием микрообъектов подложку отделяют 
от покрывного листа, после чего пленку прикладывают липким слоем к 
поверхности осматриваемого объекта в место нахождения 
(предполагаемое место нахождения) микрообъектов. При легком нажиме 
ладони или прокатыванием валика пленку разглаживают и тут же 
снимают. Отрезок пленки прикладывают к соответствующему участку 
поверхности объекта, как правило, однократно. Этого достаточно, чтобы 
наслоения микрообъектов при контакте перешли от объекта-носителя на 
липкий слой пленки. 

После изъятия микрообъектов следовоспринимающую поверхность 
пленки осматривают визуально при помощи источников естественного и 
искусственного освещения, с использованием приборов увеличения 
(криминалистической лупы, микроскопа). В ходе предварительного 
исследования определяют структуру, количество, цвет, длину и другие 
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характерные особенности микрообъектов. Во избежание случайного 
заноса посторонних объектов следует избегать контакта пленки с 
окружающими предметами, особенно с объектами волокнистой природы. 

По завершении осмотра подложка, снятая с пленки перед изъятием, 
снова наклеивается на нее для предотвращения каких-либо изменений 
следовой картины или утраты микрообъектов. На наружной стороне 
подложки пленки специалист может делать пояснительные надписи, 
указывающие наименование предмета, с которого были изъяты 
микрообъекты, его принадлежность конкретному лицу или месту, время 
изъятия и иные необходимые данные. Все манипуляции с липкими 
пленками (осмотр, измерения, производство сопроводительных 
надписей) проводятся на чистых листах бумаги или кальке, специалисту 
необходимо использовать одноразовую одежду из белого не ворсистого 
материала (комбинезоны, халаты, костюмы, шапки и т. д.), на обувь 
следует надевать бахилы, на руки – резиновые перчатки. При отсутствии 
специальной одежды допускается использование белых 
хлопчатобумажных халатов (костюмов). 

Изложенная выше техника применения липких пленок «Intercoat» и 
«Oracal» в полной мере подходит для других адгезионных пленочных 
материалов, за исключением некоторых нюансов. Так при работе со 
специализированными липкими лентами (например, лента «Scotch 
Prescription Label Tape 800» или ее аналоги) отличительной особенностью 
является отсутствие покрывного листа. Для этих целей применяют ранее 
неиспользованную плотную полиэтиленовую пленку или алюминиевую 
фольгу, линейные размеры которых должны превышать размеры отрезка 
ленты. Недопустимо использовать в качестве подложки бумагу, тонкую 
полимерную пленку и фольгу, так как при необходимости отделить их от 
самой липкой ленты трудно или невозможно. 

Таким образом, разработанный еще в середине прошлого столетия 
швейцарскими криминалистами Э. П. Мартином и М. Фрей-Зульцером метод 
изъятия микрообъектов с использованием адгезионных пленочных материалов 
не утратил свою актуальность и в настоящее время. Несмотря на 
существование множества специальных средств изъятия микрообъектов на 
месте происшествия, именно липкие пленки нашли широкое применение в 
практике отечественных криминалистов. Данный метод по сравнению с 
другими имеет ряд преимуществ (простота и удобство в использовании, 
эффективность изъятия, сохранность микрообъектов и др.) и в последние годы 
является наиболее востребованным в практической деятельности 
следователей, специалистов и экспертов. 
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Відповідно до ст. 24 Закону України «Про судову експертизу» державні 
спеціалізовані установи, що виконують судові експертизи, користуються 
правом встановлювати міжнародні наукові зв’язки з установами судових 
експертиз, криміналістики тощо інших держав, проводити спільні наукові 
конференції, симпозіуми, семінари, обмінюватися стажистами, науковою 
інформацією і друкованими виданнями та здійснювати спільні видання в 
галузі судової експертизи і криміналістики [1]. 

Незважаючи на суттєвий перелік напрямів та форм міжнародного 
співробітництва, передбачених базовим законодавством з питань судової 
експертизи, необхідно зауважити, що зміст міжнародної співпраці у сфері 
судово-експертного забезпечення правосуддя насправді є значно 
ширшим. 

Слід зазначити, що різним аспектам міжнародного співробітництва у 
галузі судово-експертної діяльності приділяли увагу такі вітчизняні і 
зарубіжні вчені, як Т. В. Авер’янова, Л. Ю. Ароцкер, Р. С. Бєлкін, 
Т. В. Будко, Л. М. Головченко, І. В. Гора, Ф. М. Джавадов, А. В. Іщенко, 
В. А. Журавель, О. С. Катарага, Н. І. Клименко, О. М. Клюєв, 
В. А. Колесник, О. А. Лопата, Г. М. Надгорний, І. В. Пиріг, М. Я. Сегай, 
А. О. Селіванов, Е. Б. Сімакова-Єфремян, П. І. Репешко, О. Р. Росинська, 
О. Г. Рувін, В. А. Фастовець, В. В. Федчишина, Дж. А. Флорес, 
Ш. М. Хазієв, В. В. Хоша, Ю. М. Чорноус, Ю. В. Шепітько, 
М. Г. Щербаковський та інші. Втім актуальною залишається потреба у 
висвітленні цієї тематики з урахуванням нових можливостей та переваг 
міжнародної співпраці та комунікації судових експертів. 

Ефективному розвитку інтеграційного процесу у галузі судової 
експертизи судово-експертних установ держав різних регіонів світу 
сприяє те, що на сьогодні у світі активно формується міжнародне судово-
експертне співтовариство (international forensic community), яке іноді 
називають глобальним судово-експертним науковим 
співтовариством (global forensic science community). Важливим завданням 
міжнародного судово-експертного співтовариства є об’єднання 
професійних судових експертів з різних країн, а також вчених різних 
галузей експертної діяльності, консолідованих єдиною метою, щоб 
шляхом проведення судових експертиз досягати справедливого 
правосуддя, ґрунтуючись на використанні перевірених практикою 
достовірних і ефективних методик дослідження, при цьому 
дотримуючись національних та міжнародних процесуальних норм. 

Значну роль в розробці стратегічного розвитку міжнародного судово-
експертного співтовариства відіграють Міжнародний судово-експертний 
стратегічний альянс (IFSA) [2], Американське товариство директорів 
криміналістичних лабораторій (ASCLD) [3], Азіатська судово-експертна 
мережа (AFSN) [4] та Європейська мережа судово-експертних установ 
(ENFSI) [5]. 

Участь в діяльності таких міжнародних організацій дозволяє отримати 
доступ до міжнародних та національних реєстрів судових експертів, що 
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відповідають вимогам професійної компетентності; міжнародних та 
регіональних баз даних судово-експертних методик; довідково-
інформаційних баз даних іноземних судово-експертних організацій, 
судово-експертних установ, навчальних закладів, які здійснюють 
підготовку та підвищення кваліфікації судових експертів. 

Розглянемо на прикладі співпраці вітчизняних державних 
спеціалізованих установ з Європейською мережею судово-експертних 
установ (ENFSI – European Network of Forensic Science Institutes) 
потенційні можливості, що відкриваються для вітчизняної судової 
експертизи.  

ENFSI була заснована у 1995 р. для покращення обміну інформацією 
у сфері судової експертизи, а також підвищення якості судово-експертної 
діяльності у світі. Відповідно до § 2 Конституції ENFSI мета організації – 
сприяння науці і дослідженням, міжнародній співпраці, якості і 
компетентності, освіті і навчанню, розвитку у сфері судової 
експертизи [6]. 

Членство у ENFSI відкрито для любої європейської країни, яка 
входить до Ради Європи. Секретаріат ENFSI з січня 2016 р. територіально 
знаходиться у Федеральному управлінні кримінальної поліції (BKA) у 
м. Вісбаден, Німеччина. Чинний голова Ради ENFSI Майкл 
Бовенс (Michael Bovens). Однією з форм співпраці в ENFSI є проведення 
семінарів робочих груп, що складаються з експертів конкретної 
експертної спеціальності. В даний час в ENFSI ефективно працюють 17 
робочих груп, засідання яких проводяться почергово в різних країнах-
учасницях ENFSI. 

Станом на жовтень 2020 р., членами ENFSI є 72 організації (експертні 
установи, криміналістичні лабораторії) з 39 країн Європи, серед яких і 
експертні установи України, а саме: Державний науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ 
України, Київський науково-дослідний інститут судової експертизи та 
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. засл. 
проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.  

На думку більшості науковців та експертів-практиків членство у 
ENFSI є важливим стратегічним напрямом розвитку для всіх вітчизняних 
судово-експертних установ, адже забезпечує підвищення якісного рівня 
судово-експертної діяльності, взаємодію із широкого кола питань із 
європейськими партнерами, дозволяє прискорити розробку нових методів 
судової експертизи, підвищити ефективність впровадження в експертну 
практику сучасних методик і міжнародних стандартів [7-11]. 

Також важливе значення у розвитку міжнародного співробітництва у 
сфері судово-експертного забезпечення правосуддя має безпосередня 
співпраця між профільними експертними установами різних країн на 
підставі укладених двосторонніх договорів. Такі договори можуть 
регулювати взаємовідносини в науково-дослідній роботі, навчанні 
експертних і наукових кадрів та підвищенні їх кваліфікації, виконанні 
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різних розробок та удосконалень методик експертних досліджень на 
прохання однієї або за домовленістю обох сторін договору. Крім того, це 
може бути і створення спільних груп експертів для проведення 
конкретних судових експертиз, що, в свою чергу стане додатковою 
гарантією їх неупередженості та об’єктивності. Детальна регламентація 
такої співпраці в договірних відносинах на рівні суб’єктів виконання 
судових експертиз дозволить уникнути багатьох проблем як правового, 
так і організаційного характеру. 

Традиційним майданчиком широкого міжнародного обговорення 
актуальних питань теорії і практики судово-експертної діяльності є 
міжнародні науково-практичні заходи (конференції, симпозіуми, 
семінари, круглі столи тощо). Учасники міжнародних конференцій і 
семінарів, поряд з доповідями і виступами, присвяченими досягненням 
теорії судово-експертної науки, проводять збір, аналіз та систематизацію 
відомостей, які спрямовані на підвищення ефективності наукових і 
методичних можливостей судової експертизи. Значну роль в освоєнні та 
впровадженні новітньої криміналістичної техніки й експертного 
обладнання відіграють міжнародні виставкові заходи, що дозволяють 
ознайомитися з сучасними зразками обладнання та програмного 
забезпечення, інноваціями у сфері судової експертизи, отримати 
актуальну інформацію щодо тенденцій розвитку іноземних розробок у 
зазначеній сфері. 

Завдяки більшій відкритості кордонів між державами та 
запровадженню нових технологій зв’язку і комунікацій істотно 
спрощуються міжнародні контакти судових експертів. З огляду на 
обмеження, викликані пандемією COVID-19, наразі міжнародною 
експертною спільнотою активно проводяться робочі онлайн-зустрічі та 
відеоконференції за допомогою мережі Інтернет. 

Необхідно зауважити, що гарантією забезпечення якості судово-
експертної діяльності, яка відповідає вимогам, визнаним світовим 
співтовариством, є акредитація судово-експертних установ за 
міжнародним стандартом ISO / IEC 17025. Крім того, важливою є 
акредитація за галузевими міжнародними стандартами ISO / IEC, що 
регламентують ті чи інші питання, пов’язані з проведенням судових 
експертиз. Наприклад, нині Українським науково-дослідним інститутом 
спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України 
здійснюється розробка ДСТУ шляхом прямого перекладу ISO / IEC 
27042:2015 «Інформаційні технології. Методи безпеки. Настанови щодо 
аналізування та інтерпретування цифрового доказу». Впровадження 
міжнародних стандартів у діяльність експертних установ дозволить не 
лише поширити передовий досвід судово-експертної діяльності на ці 
установи, але й стандартизувати підходи до вказаної діяльності. Тобто, 
незалежно від того, чи проводиться експертиза у ФРН, Франції, чи в 
Україні, основоположні принципи проведення експертизи будуть 
однакові. 
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Підводячи підсумок, можна стверджувати, що завдяки поглибленню 
міжнародного співробітництва у сфері судово-експертного забезпечення 
правосуддя вітчизняні державні спеціалізовані установи та судові 
експерти матимуть наступні переваги: отримання доступу до сучасних 
експертних методик, міжнародних стандартів, новітніх експертних 
технологій, інформаційних матеріалів з питань судової експертизи та 
криміналістики; визнання висновків (експертних досліджень), 
підготовлених українськими експертами, в органах правосуддя іноземних 
країн; започаткування і супроводження спільних науково-дослідних 
проєктів; підготовка експертних і наукових кадрів та підвищення їх 
кваліфікації в зарубіжних навчальних центрах; проведення 
міжлабораторних випробувань в експертних установах провідних країн 
світу тощо. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ УХУДШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ, ПОСТРОЕННЫХ НА 
ПРОСЕДАЮЩИХ ЛЕСНЫХ ГРУНТАХ 

 
Актуальність цього дослідження обґрунтована збільшенням випадків 

порушень режимів експлуатації об’єктів будівництва та стрімким зростанням 
будівельної діяльності в умовах щільної міської забудови. В таких умовах для 
полегшення та пришвидшення роботи експертів існує потреба в автоматизації 
їхньої діяльності шляхом впровадження в процес виконання експертиз 
інтелектуальних систем і технологій. Але автоматизація процесу формування 
висновку експерта щодо оцінки міри впливу різних факторів середовища на 
технічний стан будинків та споруд потребує формалізації причинно-наслідкових 
зв’язків між характерними ознаками погіршення технічного стану об’єктів 
будівництва та факторами впливу середовища, які могли спричинити це 
погіршення, для їх подальшого застосування в автоматизованій системі 
підтримки судових будівельно-технічних експертиз. 

Ключові слова: будинок, пошкодження, технічний стан. 
 
The relevance of this research carried out has substantiated is by the increase in 

cases of violations of the modes of operation of construction sites and the rapid growth 
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of construction activity in a dense urban development. In such conditions, in order to 
facilitate and speed up the work of experts, there is a need to automate their activities 
by implementing intelligent systems and technologies in the process of performing 
examinations. But the automation of the process of forming an expert opinion on 
assessing the degree of influence of various environmental factors on the technical 
condition of buildings and structures requires formalization of cause-and-effect 
relationships between the characteristic signs of deterioration technical condition of 
construction objects and environment factors that could lead to this deterioration, for 
their further use in specialized intellectual support system for forensic construction and 
technical expertise. 

Key words: building, damage, technical condition. 
 
Актуальность этого исследования обоснована увеличением случаев 

нарушений режимов эксплуатации объектов строительства и стремительным 
ростом строительной деятельности в условиях плотной городской застройки. В 
таких условиях для облегчения и ускорения работы экспертов существует 
потребность в автоматизации их деятельности путем внедрения в процесс 
проведения экспертиз интеллектуальных систем и технологий. Но автоматизация 
процесса формирования заключения эксперта по оценке степени влияния 
различных факторов среды на техническое состояние зданий и сооружений 
требует формализации причинно-следственных связей между характерными 
признаками ухудшения технического состояния объектов строительства и 
факторами влияния среды, которые могли повлечь это ухудшение, для их 
дальнейшего применения в автоматизированной системе поддержки судебных 
строительно-технических экспертиз. 

Ключевые слова: здание, повреждение, техническое состояние. 
 
Для встановлення особи, відповідальної за погіршення технічного 

стану (далі – ТС) об’єкта будівництва, експертам необхідно встановити 
причинно-наслідкові зв’язки між погіршенням ТС об’єкта та різними 
факторами впливу, що могли спричинити це погіршення.  

Експерти здатні вирішувати це завдання навіть в нечітких умовах 
накладання різних факторів середовища. Проте, значне зростання обсягів 
будівельної діяльності в умовах ущільненої міської забудови призводять 
до того, що судові будівельно-технічні експертизи (далі – СБТЕ) з 
встановлення причин погіршення ТС об’єктів, набувають масового 
характеру. Це є однією з основних причин збільшення строків 
проведення СБТЕ. Для полегшення та пришвидшення роботи експертів 
розробляється спеціалізована інтелектуальна система підтримки СБТЕ. 
Для цього формалізовано процес формування нечітких логічних 
імплікацій, які відтворюють процес асоціативного мислення 
експертів [1]. При цьому відзначається, що серед можливих причин 
погіршення ТС об’єктів, які були побудовані чи будуються на 
просідаючих лесових ґрунтах, ймовірними будуть будь-які події, що 
могли призвести до зволоження лесового ґрунту під фундаментом 
об’єкта, що будується чи знаходиться в зоні впливу будівельної 
діяльності. 
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Метою цієї роботи є дослідження причинно-наслідкових зв’язків між 
характерними ознаками погіршення ТС об’єктів будівництва та 
факторами впливу середовища, які могли спричинити це погіршення, для 
їх подальшого застосування в спеціалізованій інтелектуальній системі 
підтримки СБТЕ. 

За локальних змін фізико-механічних характеристик ґрунту внаслідок 
різноманітних змін гідрогеологічного режиму [2] в будинках різного типу 
жорсткості спостерігаються деформації різного характеру [3]. 

Фундаменти абсолютно гнучких споруд адаптуються до деформацій 
основи, тому розвиток нерівномірних осідань практично не впливає на 
появу додаткових зусиль у конструкціях абсолютно гнучкої споруди.  

Абсолютно жорсткі об’єкти мають велику жорсткість у 
вертикальному напрямку, тому при нерівномірному осіданні в них 
можуть виникати деформації крену (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Деформація крену (а) та зміна тиску гутну основи (б): 

1 – будинок в проєктному стані; 2 – крен; 3 – новий будинок; 4 – масив 
послабленого ґрунту; 5 – тиск ґрунту в проєктному стані; 6 – додатковий тиск в 

основі існуючого будинку; 7 – тріщини в стінах існуючого будинку 
 
В будинках скінченої жорсткості можуть виникати деформації і 

розвиватись тріщини внаслідок вертикальних і горизонтальних 
переміщень просадного ґрунту під фундаментом об’єкта при його 
замочуванні (рис. 2-5). 

Прогин (рис. 2, а) характеризується вертикальними тріщинами з 
збільшеним розкриттям у розтягнутій зоні нижньої частини будинку. 
Область замочування, зазвичай, знаходиться над найбільшими 
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деформаціями. Іншими характерними ознаками прогину є похилі 
тріщини між віконними прорізами та тріщини у верхній зоні будинку, що 
утворюються внаслідок появи зсувних напружень.  

Вигин (рис. 2, б) супроводжується вертикальними тріщинами з 
найбільшим розкриттям у верхній частині об’єкта. Джерело замочування 
при вигині найчастіше розташоване під одним з країв будинку. 

 

 
 

Рис. 2. Деформації прогину (а) та вигину (б): 
1 – можливе розташування тріщин; 2 – масив зміненого ґрунту 

 
Деформації зсуву (рис. 3, а) виникають в будинках (спорудах) в 

наслідок суттєвого нерівномірного осідання окремих ділянок невеликої 
протяжності при збереженні проєктного положення основної частини 
об’єкта. Ці деформації супроводжуються похилими тріщинами в стінах 
між віконними прорізами та суцільними вертикальними тріщинами в 
перемичках верхньої частини об’єкта. Джерело замочування зазвичай 
знаходиться під верхніми ділянки тріщин. 

При горизонтальних деформаціях ґрунту, що супроводжують 
вертикальні просади, можливі вертикальні розриви стін, що 
супроводжуються тріщинами на всю висоту (рис. 3, б), включаючи 
фундамент. При таких деформаціях будинку втрата несучої здатності 
простінків може привести до втрати просторової жорсткості об’єкта 
внаслідок відриву подовжніх стін від поперечних. 

 

 
 

Рис. 3. Деформації зсуву (а) та вертикальний розрив стіни: 
1 – можливе розташування тріщин (а), вертикальний розрив (б); 

2 – масив зміненого ґрунту 
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Горизонтальні розриви стін характеризуються появою горизонтальних 
та (або) злегка похилих тріщин (рис. 4, а), якщо при будівництві не була 
виконана підготовка основи та безпосередньо під фундаментом 
протікають просідаючі деформації ґрунту. Область замочування, як 
правило, знаходиться під центром місця розташування тріщин. 

Замикання деформаційних швів (рис. 4, б) проявляється у вигляді 
зминання ділянок стін і зміщення плит перекриттів. Такі деформації 
можливі внаслідок просідання будинків, якщо поряд з раніше 
побудованим об’єктом здійснюється нове будівництво важчого об’єкта 
підвищеної поверховості. 

 
 

Рис. 4. Горизонтальний розрив стіни (а) та замикання деформаційних 
швів (б): 

1 – горизонтальний розрив (а), зминання ділянок стін (б); 
2 – масив зміненого ґрунту 

 
Проведені дослідження причинно-наслідкових зв’язків між явними 

ознаками погіршення ТС об’єктів експертиз і прихованими причинами, 
які могли спричинити це погіршення, покладено в основу системи 
нечітких правил бази знань спеціалізованої інтелектуальної системи 
підтримки СБТЕ. 
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Розкриті проблемні питання проведення динамічних випробувань простих і 
механічних метальних предметів (пристроїв) та на підставі аналізу іноземного 
досвіду окреслено шляхи вдосконалення таких випробувань, що сприятиме 
підвищенню ефективності та точності проведення криміналістичних досліджень 
метальної холодної зброї. 
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The problematic issues of carrying out dynamic tests of simple and mechanical 

throwing objects (devices) are disclosed and, based on the analysis of foreign 
experience, ways of improving such tests are outlined, which will help to increase the 
efficiency and accuracy of forensic research of throwing weapons. 

Key words: forensic research, throwing weapons, dynamic tests, target, compound. 
 
Раскрыты проблемные вопросы проведения динамических испытаний 

простых и механических метательных предметов (устройств) и на основании 
анализа зарубежного опыта намечены пути совершенствования таких испытаний, 
что будет способствовать повышению эффективности и точности проведения 
криминалистических исследований метательного холодного оружия. 

Ключевые слова: криминалистическое исследование, метательное холодное 
оружие, динамические испытания, мишень, компаунд. 

 
Під час проведення криміналістичного дослідження метальної 

холодної зброї з метою визначення достатності уражуючих властивостей 
наданого на дослідження предмету (пристрою) проводиться стадія 
експертного експерименту. Експертний експеримент реалізується через 
проведення динамічних випробувань для встановлення можливості 
неодноразового ураження цілі при застосуванні досліджуваного 
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предмета (пристрою) типовим для найближчого аналога холодної зброї 
способом. Метальні предмети (пристрої) випробовуються шляхом 
експериментального кидання (пострілів) у мішень. 

Випробування метальних предметів (пристроїв) проводять за таких умов: 
мішень – суха соснова деревина не менше ніж 50 мм завтовшки; кількість 
кидків (пострілів) – до 50 разів, але не менше 10; орієнтація площини клинка 
відносно волокон деревини – поперечна [1]. Однією із загальних умов 
динамічних випробувань метальних предметів (пристроїв) є використання як 
мішені сухої соснової деревини не менше ніж 50 мм завтовшки.  

На нашу думку, використання сухої соснової дошки є «пережитком 
минулого», адже міцнісні властивості 50-мм соснової деревини суттєво 
відрізняються від міцнісних властивостей, наприклад, шкіри людини, яка 
в першу чергу піддається ураженню. На сьогодні світ поглинула 
величезна різноманіть синтетичних, полімерних та інших штучних 
матеріалів, які у поєднанні з досягненнями виробництв можуть з легкістю 
відтворити структуру будь-якого об’єкта, зокрема і тіла людини, з 
мінімальними відхиленнями. 

Для порівняння Методика експертного розв’язання питання про 
приналежність предмета до холодної зброї, затверджена Федеральною 
міжвідомчою координаційно-методичною радою з проблем експертних 
досліджень та рекомендована для використання в експертних установах РФ 
(протокол № 5 від 18.11.1998) в п. 5.8. визначає, що в якості мішеней окрім 
сухої соснової дошки використовується спеціальна мішень, яка імітує 
м’язові тканини людини (розробка НДІСТ МВС РФ) [2, с. 204-205]. Варто 
зазначити, що практика містить шляхи розв’язання цієї проблеми. 

У США та багатьох країнах Європи для випробувань зброї 
використовують балістичний гель. За своєю в’язкістю і щільністю він 
подібний до людських і тваринних тканин. На відміну від тіла, гель 
прозорий, що дозволяє спостерігати структуру і морфологію ушкоджень. 
Однак одним із недоліків є необхідність зберігання його за низької 
температури, адже в умовах кімнатної температури він втрачає свої 
характеристики протягом декількох годин, що створює проблеми 
широкого використання його в сучасній експертній практиці [3]. 

Також відоме виготовлення моделі м’язових тканин птаха шляхом 
покриття моделі скелета силоксановим каучуком з подальшою 
полімеризацією (патент № 2386938). Імітатор виконаний з силоксанового 
каучуку (силікону), пружні властивості та щільність якого аналогічні 
тим, що має м’язова тканина птаха, а також порожніх пластмасових 
кульок, що моделюють скелет і порожнини всередині птаха. Недоліком 
такого імітатору є використання порожніх пластмасових кульок, які 
можуть при експериментальних ушкодженнях залишити додаткові сліди 
на об’єкті, та одноразове застосування силікону [4]. 

Ще одним прикладом є патент США (US 2010031125, Richard 
K. Everett) на склад матеріалів для моделювання тканин людини (Material 
formulations for human tissue simulation). У цьому випадку гелева 
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композиція містить в собі суміш желатину, гліколю, такого як 
етиленгліколь, та води. Зазначеному зразку також притаманні недоліки у 
вигляді невеликого терміну придатності та особливих умов експлуатації, 
а також низькі показники бактерицидної та фунгіцидної стійкості 
внаслідок застосування желатину [5]. 

Патент США (US 2007/0116766 А1) на розробку матеріалу для 
моделювання тканин людини, що являє собою сукупність 
термопластичного блоксополімера в мастилі. Однак недоліками є 
невеликий проміжок часу, протягом якого компаунд забезпечує 
збереження форми експериментально отриманих ушкоджень, а також 
окиснюваність продукту при підвищених температурах, і відповідно 
зміна реологічних властивостей. 

Вітчизняним авторським колективом також був розроблений пристрій 
діагностики предмету як холодної зброї (UA55326). Перевага пристрою, за 
визначенням авторів, полягає у підвищенні достовірності результату 
віднесення предмету до холодної зброї. Пристрій являє собою поверхню, що 
складається з двох частин, перша з яких містить у собі три шари – шар 
тканини (сукна), шар пластиліну балістичного та шар соснової дошки, друга 
містить у собі інші три шари – шар тканини (сукна), шар пластиліну одного 
кольору та шар пластиліну іншого кольору, і дозволяє проводити 
дослідження глибини проникнення клинка в мішень для встановлення 
ступеня ураження внутрішніх органів при завданні колючих ударів, який 
відрізняється тим, що, залежно від конструкції обмежувача, дозволяє 
утримувати руку на руків’ї або не зісковзнути руці на лезо при досягненні 
вістрям клинка дошки чи при заглибленні у пластилін на 20 мм [6]. 

Однак, винайдений пристрій містить недоладність – використання 
двох шарів пластиліну різного кольору. Основним недоліком пластиліну 
є його висока щільність та відсутність пружно-еластичних властивостей, 
що притаманні м’яким тканинам людського тіла. Тому використання 
пластиліну не забезпечить встановлення необхідної інформації з 
високовідсотковою імовірністю. 

Безсумнівно, кількість варіантів вироблення імітатору тканин людини 
на сучасному етапі достатньо велика. Наразі, вдалою спробою, на нашу 
думку є винайдення компаунду – імітатору м’язових тканин 
людини (RU 2557567). 

Винахід належить до складу, який використовується для оцінки 
уражуючих властивостей стрілецької та холодної зброї, отримання 
експериментальних зразків ушкоджень, спричинених нею. Компаунд – 
імітатор м’язових тканин людини містить нафтове і (або) синтетичне 
мастило і згущувач, вибраний з групи полімерів, що належать до 
поліуретанів, з полімерів і (або) сополімерів етилену, пропілену, бутадієну, 
який відрізняється тим, що додатково містить іонол як антиокислювальну 
присадку, петролатум і (або) церезин, і (або) парафін в якості згущувача при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: антиокислювальна 
присадка не більше 1, згущувач 1-40, мастило – інше [3]. 
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Запропонований склад містить дешеву сировину, довго зберігає свою 
форму, необхідну для вирішення діагностичних і ідентифікаційних завдань 
криміналістичної, а також судово-медичної експертизи про вид, 
характеристики або знаряддя травми, встановлення механізму та умов 
заподіяння ушкодження. Властивості та характеристики отриманого 
компаунда створюють можливість уловлювання високошвидкісних снарядів 
без втрати ними форми (деформації), забезпечують збереження слідів, 
дозволяють моделювати різного роду ушкодження, заподіяні під впливом 
вогнепальної, пневматичної, холодної й метальної холодної зброї, оцінювати 
їх нищівну силу, діагностувати вид і окремі характеристики знаряддя 
травми, отримувати необхідні для діагностичних та ідентифікаційних 
криміналістичних експертиз зразки для порівняння. 

Відтворення в компаунді основних характеристик м’язових тканин 
людини (в’язкість, пружність), що беруться до уваги під час проведення 
ідентифікаційних і діагностичних криміналістичних та судово-медичних 
експертиз, забезпечує відображення в експериментальних слідах в 
повному обсязі тих самих ознак, що і на пошкодженнях на тілі людини. 
Це дозволяє забезпечити максимальну тотожність отримання 
експериментальних матеріалів [3]. 

До проблемних питань відноситься також розмір сили при проведенні 
випробувань. Загальними умовами проведення випробувань не 
встановлено розмір сили, наявне лише визначення сили для проведення 
колючих та рублячих ударів клинковою холодною зброєю, а також для 
ударно-дробильної холодної зброї – вона має бути максимальною. Кожна 
окрема людина володіє різними силовими можливостями, що обумовлено 
індивідуальними фізіологічними, анатомічними та фізичними 
характеристиками, а тому не можливо порівняти максимальну силу 
кожного окремо взятого суб’єкта. Внаслідок цього результати 
дослідження та їх оцінка не будуть однаковими, що може призвести до 
необ’єктивного кінцевого результату. Натомість Методика експертного 
рішення питання про приналежність предмета до холодної зброї РФ та 
Методика експертного рішення питання про приналежність предмета до 
клинкової холодної зброї, затверджена Міжвідомчою науково-
методичною радою у сфері судової експертизи при міжвідомчій комісії з 
питань судово-експертної діяльності при Раді Безпеки Республіки 
Білорусь встановлюють енергію для нанесення ударів від 20 до 50 Дж. З 
метою вирішення цієї проблеми, на нашу думку, необхідно встановити 
межі застосування сили під час проведення експериментальних 
випробувань метальної холодної зброї, що забезпечить однозначність та 
об’єктивність отриманих результатів [2, с. 204205]. 

Отже, за результатами аналізу вітчизняного та іноземного стану 
експертної практики у галузі дослідження холодної зброї, можна дійти 
висновку, що Методика криміналістичного дослідження холодної зброї 
та конструктивно схожих з нею виробів потребує удосконалення та 
приведення у відповідність до сучасних можливостей науки і практики. 
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ДОКАЗАМИ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ 
 
THE PROBLEM OF RECOGNIZING METADATA MEDIA FILES AS 

EVIDENCE IN CRIMINAL CASES 
 

ПРОБЛЕМА ПРИЗНАНИЯ МЕТАДАННЫХ МЕДИАФАЙЛОВ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ В УГОЛОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 
 
У медіафайлах зберігається велика кількість даних про дії особи, яка ці 

файли створила та оброблювала. Найчастіше ці дані залишаються непомітними як 
для користувача так і для співробітників органів досудового розслідування у 
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зв’язку з необізнаністю про них та простою підробки. В даній роботі 
розглядається зазначена проблема та викладаються можливі шляхи її вирішення. 

Ключові слова: судова експертна діяльність, метадані, докази. 
 
A large amount of data is stored in media files about the actions of the person who 

created and processed these files. Most often, these data remain unnoticed for both the 
user and the employee of the pre-trial investigation bodies due to ignorance about them, 
as well as the simplicity of their substitution. This work examines this problem, as well 
as possible ways to solve it. 

Key words: forensic activity, metadata, evidence. 
 
В медиафайлах сохраняется большое количество данных про действия лица, 

которое эти файлы создавало и обрабатывало. Чаще всего эти данные остаются 
незамеченными как для пользователя так и для сотрудников органов досудебного 
расследования в связи с незнанием о них, а так же простотой их подмены. В 
данной работе рассматривается эта проблема, а так же возможные пути её 
решения. 

Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, метаданные, 
доказательства. 

 
Напевно, більшість юристів чули слово «метадані» і, як мінімум, 

знають, що це пов’язано з їхніми документами, графічними або відео 
файлами. 

Популярним, хоча і трохи неоднозначним визначенням метаданих є 
«дані про дані». Метадані – це інформація, що зберігається в файлі, яка 
не є очевидною під час звичайного перегляду файлу. Це електронний 
«відбиток пальця», який автоматично додає ідентифікаційні 
характеристики, такі як автор файлу, імена осіб, які здійснювали доступ 
до файлу або редагували його, місцезнаходження, з якого здійснювався 
доступ до файлу, і кількість витраченого часу редагування файлу. На 
додаток до даних, які автоматично додаються до документа, є введені 
користувачем метадані, такі як відстежувані зміни, версії, прихований 
текст та вбудовані об’єкти [1]. 

Метадані служать цілому ряду корисних цілей, зокрема, для сприяння 
пошуку ресурсів, цифровій ідентифікації, електронній організації та 
архівуванню. В якості прикладу інформації, яка записується в метадані 
графічних файлів, можна вказати наступне [2, 3]: 

– виробник камери, 
– модель камери, 
– витримка, 
– діафрагма, 
– світлочутливість в од. ISO, 
– використання спалаху, 
– розмір кадру, 
– фокусна відстань, 
– розмір матриці, 
– еквівалентна фокусна відстань, 
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– дата та час зйомки, 
– орієнтація камери (вертикальна/горизонтальна) для камер з 

вбудованим акселерометром, 
– тип балансу білого, 
– географічні координати місця зйомки. 
Також, метадані можуть бути представлені інформацією, яка може 

сприяти забезпеченню контексту для іншої інформації, що також можна 
розглядати як доказ. 

Окремої уваги заслуговують дослідження, у яких об’єктом, в якому 
зберігаються метадані, є графічний файл, відео файл або аудіо файл, по 
ним можливо також провести експертизу, в рамках якої поставити 
питання про наявність або відсутність ознак монтажу. 

Отже, при наявності файлів, які можуть мати доказове значення при 
розслідуванні злочинів, виникає необхідність отримання інформації щодо 
їх походження, внесених змін, тощо. 

Згідно зі ст. 98 Кримінально процесуального кодексу України (далі – 
КПК України) [4], речові докази – матеріальні об’єкти, які були знаряддям 
вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або 
містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи 
обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому 
числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, 
цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або 
отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального 
правопорушення, тобто речові докази є предметом матеріального світу [5]. 
На практиці українські судді в цьому питанні виявилися значно 
прогресивніші, ніж законодавці, і переважно приймають носії інформації 
файлами як речові докази, що дає змогу встановити обставини, які мають 
значення для правильного вирішення справи. 

Одним з видів фіксації метаданих файлів у якості речового доказу є 
висновок судового експерта. 

Згідно зі ст. 101 КПК України [4] висновок експерта – це докладний 
опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами 
висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка 
залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення 
експертизи. Також експерт дає висновок від свого імені і несе за нього 
особисту відповідальність. 

Згідно закону України «Про судову експертизу» [6] – судово-
експертна діяльність ґрунтується на принципах законності, незалежності, 
об’єктивності і повноти дослідження. 

На практиці, однією з основних проблем під час проведення 
експертного дослідження метаданих файлів є те, що вони піддаються 
зміні без використання спеціальних знань або програм, що пов’язано із 
порушенням процесуального порядку або відсутністю необхідних знань у 
працівників органів досудового розслідування. У зв’язку з цим сторони 
провадження можуть наполягати на визнання їх недостовірними. 
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Для вирішення зазначеної проблеми, насамперед слід правильно 
вилучити носій, на якому ці файли знаходяться, а саме: 

– в ході вилучення виключити можливість внесення змін до носія 
інформації упакувавши його належним чином, в присутності понятих; 

– усі дії з носієм інформації проводили лише в присутності понятих та 
із залученням спеціаліста з комп’ютерно-технічних досліджень. 

Так, відповідно до ст. 70 КПК України [4] спеціаліст може бути 
залучений для надання безпосередньої технічної допомоги 
(фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для 
проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під 
час досудового розслідування, а також спеціаліст має право 
користуватися технічними засобами, приладами та спеціальним 
обладнанням. 

Таким чином, хоча метадані файлів можуть бути легко змінені, 
залучення судових експертів з комп’ютерно-технічних досліджень у 
якості спеціалістів під час проведення слідчих та процесуальних дій, 
може зменшити ризики визнання цих даних недостовірними. 
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Діяльність судового експерта в сучасних умовах більшою частиною 

здійснюється в ускладнених умовах, через що виникає потреба в логічно 
та системно витриманих методиках дослідження окремих об’єктів, у 
формуванні яких чималу роль відіграє криміналістична систематика. 

Так, у теперішній момент триває переозброєння військових частин 
Сил спеціальних операцій збройних сил України та окремих 
поліцейських підрозділів Міністерства внутрішніх справ України 
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вітчизняною нарізною самозарядною гвинтівкою «Z-10» калібром 
7,62х51 мм. Даний карабін фактично визначений як мисливський і 
доступний для придбання на цивільному ринку, але за своїми технічними 
характеристиками такими як прицільна дальність, кучність, надійність та 
ергономічність відповідає вимогам військових до військової зброї, про 
свідчить процес переозброєння.  

Це демонструє, що виробники вогнепальної зброї розробляють та 
створюють зразки сучасної нарізної зброї, які позиціонуються як зброя 
військового призначення або багатоцільова зброя та не відмовляються від 
перспективи поширити свій товар на цивільний ринок зброї і створити 
передумови її поширення, під виглядом спортивної та мисливської зброї.  

Пізнавальний характер носить використання криміналістичних систем 
у з’ясуванні природи та сутності різних криміналістичних об’єктів, 
понять та термінів, найбільш точного сприйняття та застосування 
криміналістичних рекомендацій. Знання інформації, відображеної в 
криміналістичних системах, може сприяти дослідженню окремих 
об’єктів, допомагає експертові у виборі, проблему якої він не завжди 
здатен вирішити самостійно. Причому коло вирішуваних таким чином 
практичних задач є доволі широким, зокрема: 

– забезпечення єдиного застосування під час експертного дослідження 
конкретних розроблюваних криміналістичною наукою рекомендацій; 

– сприяння всебічному вивченню складних, таких що мають суттєву 
новизну; 

– забезпечення єдиного розуміння та застосування в експертній 
практиці криміналістичних понять та термінів; 

– запобігання експертним помилкам. 
У зв’язку з цим склалась ситуація при якій в Україні у практиці 

судово-балістичного дослідження сучасної нарізної мисливської зброї 
виникла проблема її класифікації за цільовим призначенням. Тому 
дослідження сучасної нарізної мисливської зброї потребує розробки 
окремої методики має бути розроблена окрема методика. В основі якої 
буде сформульований порядок дій експерта при проведенні судово-
балістичного дослідження і вирішенні поставлених ініціатором запитань 
щодо належності об’єкта до нарізної мисливської вогнепальної зброї, 
особливості проведення ідентифікаційних та діагностичних досліджень, 
визначення придатності до стрільби, відображена інформація щодо кола 
об’єктів дослідження, їх класифікації. 

Тому створення такої методики надасть можливість давати 
уніфіковану експертну оцінку зразкам сучасної нарізної мисливської 
вогнепальної зброї, яка класифікується за ознаками багатоцільової зброї, 
надавати на поставлені перед експертом запитання, аналогічні за змістом 
висновки експерта і вирішувати експертні задачі. Це в свою чергу 
утворить базис щодо об’єктивної оцінки висновків експертів слідчим, 
судом, іншими учасниками кримінального провадження, як зі сторони 
обвинувачення так і захисту. 
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Обов’язковим компонентом методики встановлення належності об’єкта 
до вогнепальної зброї є наявність чітко визначеної класифікації вогнепальної 
зброї при процесуальній дії, а саме проведення судової експертизи зброї та 
відповіді на запитання ініціатора, який призначив судово-балістичне 
дослідження яке носить ідентифікаційний або діагностичний характер, які 
поставлені перед експертом під час проведення судової експертизи зброї, 
щодо віднесення об’єктів наданих на дослідження, до певної категорії 
вогнепальної зброї, а саме її виду і зразка тощо. 

Н. І. Кондаков визначає, що класифікація – це «розподіл предметів 
будь-якого роду на класи згідно найбільш істотним ознакам, властивим 
предметам даного роду і який вирізняє їх від предметів інших пологів, 
при цьому кожен клас займає в системі певне постійне місце і, в свою 
чергу ділиться на підкласи [1, с. 214]. 

На думку автора класифікація вогнепальної зброї – це результат її 
розподілу за комплексом класифікаційних і конструктивних ознак та 
цільовим призначенням, які визначаються в процесі дослідження. 

На сьогодні маємо базову класифікацію вогнепальної зброї, яка 
включає в себе поділ вогнепальної зброї: 

– за цільовим призначенням (бойова, мисливська, спортивна); 
– за способом виготовлення (вогнепальна зброя промислового 

виробництва, кустарного виробництва, саморобна або перероблена 
вогнепальна зброя); 

– за способом утримання і особливостями конструкції вогнепальна 
зброя поділяється на (стандартну, нестандартну, атипову); 

– за будовою каналу ствола (нарізна, гладкоствольна, комбінована). 
Також дослідниками використовується класифікація вогнепальної 

зброї і за іншими ознаками довжиною ствола, калібром, способом 
заряджання, автоматизації. Але єдиної думки дослідників відносно 
визначення класифікації вогнепальної зброї немає, так: Б. М. Комаринець 
поділив вогнепальну зброю та запропонував свою класифікацію [2, с. 48]. 
Е. Н. Тихонов ставив за мету класифікувати вогнепальну зброю якомога 
ширше [3, с. 222-226], класифікація запропонована науковцями, такими 
як Т. В. Авер’янова, Р. С. Бєлкін, Ю. Г. Корухов [4, с. 271] співпадає з 
поглядами та позицією Є. О. Разумова [5, с. 85-86]. 

Отже з деякими вище зазначеними поглядами науковців, щодо 
класифікації змушені дещо не погодитись, по причині того, що вони не 
відповідають сучасним реаліям. Це пов’язано з тим, що вогнепальна зброя 
постійно модернізується і проходить процес технічного удосконалення 
конструкції, механізмів та вузлів. Така модернізація надає можливість 
створити нові моделі зброї в яких усунені недоліки базових зразків зброї та 
покращенні її тактико технічні характеристик тому класифікація 
вогнепальної зброї лише за вище зазначеними критеріями, не охоплює всі 
класифікаційні і конструктивні ознаки сучасної нарізної мисливської зброї. 

Та саме під час вирішення поставленого експерту запитання щодо 
класифікації за цільовим призначенням при проведенні судової 
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експертизи виникає проблема, у зв’язку з тим, що на теперішній час 
просліджується тенденція надходження на дослідження вогнепальної 
зброї яка має ознаки багатоцільової зброї. При вирішенні запитань 
стосовно класифікації вогнепальної зброї, експерт повинен 
використовувати науково-обґрунтовані та законодавчо затверджені 
експертні методики дослідження вогнепальної зброї. Проблема полягає у 
тому, що у діючій Методиці встановлення належності об’єкта до 
вогнепальної зброї та його придатності до стрільби (реєстраційний 
код 3.1.22; далі Методика) запропоновано поняття багатоцільової зброї, 
але воно невідображене у таких нормативно-правових документах, що 
регулюють обіг зброї в Україні, до них відносяться: Законі України про 
«Про фізичну культуру і спорт» [6], Інструкція про порядок 
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та 
використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї... [7]. 

Виходить, що на даний момент Методика встановлення належності 
об’єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби, не 
гармонізована з законодавчим базисом. При тому, що на території 
України вже, отримали розповсюдження зразки багатоцільової сучасної 
мисливської вогнепальної зброї. 

Окрім цього потрібно, внести зміни у класифікацію за цільовим 
призначенням в понятті багатоцільова зброя, що наведене в Методиці. Це 
пов’язано з тлумаченням слова багатоцільовий, що наведене у великому 
тлумачному словнику сучасної української мови в якому багатоцільовий 
означає «призначення для здійснення декількох, багатьох цілей» [8]. В 
свою чергу у Методиці відсутній повний та всебічний перелік 
вогнепальної зброї за цільовим призначенням, а саме «багатоцільова 
зброя призначена для полювання та самооборони, для спорту та 
самооборони, для полювання та спорту тощо» [9]. В наведеному вище 
визначенні багатоцільової зброї досить не зрозуміло перелічені види 
зброї та їх призначення «спорту та самооборони», «полювання та 
самооборони», «тощо…» тому, що на законодавчому рівні визначені 
види зброї, щодо якої здійснюється дозвільна система, і до цих видів не 
відноситься зброя для «самооборони». Тому в понятті багатоцільової 
вогнепальної зброї «вогнепальна зброя самооборони» на нашу думку 
фігурувати не може, оскільки воно не є коректним та створює загрозу 
суб’єктивної інтерпретації. 

Таким чином, якщо визначити в понятті багатоцільової зброї чітке 
коло зразків вогнепальної зброї, які будуть включені до нього та 
зрозуміло розкриті їх зміст, це б в свою чергу прискорило процес 
класифікації того чи іншого зразка такої вогнепальної зброї. 
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The concept of expert methods is studied, the classification of expert methods with 
their division into three levels depending on the classification of the examinations 
themselves is given. The focus is on the problems of information support of the subjects 
of investigation with the possibilities of expert research and existing expert methods. 
Emphasis is placed on the need to develop new research methods and improve existing 
ones. 

Key words: expert, expertise, expert technique, classification of expert methods. 
 
Исследовано понятие экспертной методики, приведена классификация 

экспертных методик с разделения их на три уровня в зависимости от 
классификации самих экспертиз. Сосредоточено внимание на проблемах 
информационного обеспечения субъектов расследования возможностями 
экспертных исследований и существующими экспертными методиками. 
Подчеркивается необходимость разработки новых методик исследования и 
совершенствования существующих. 

Ключевые слова: эксперт, экспертиза, экспертная методика, классификация 
экспертных методик. 

 
Поняття «експертна методика» є основним у судово-експертній 

діяльності і, на наш погляд, наразі цілком сформувалося. Але, як будь-яке 
концептуальне положення науки, воно весь час підлягає науковому 
аналізу та постійно вдосконалюється. Одним з перших науковців, що 
запропонували визначення експертної методики, був О. Р. Шляхов, який 
вважав, що «методика кожного виду судової експертизи – це система 
методів, прийомів і технічних засобів, що застосовуються для рішення 
конкретних завдань у певній послідовності та враховують специфіку 
вирішуваних питань і досліджуваних речових доказів» [1, с. 17]. Згодом у 
спільній з А. І. Вінбергом праці визначення дещо змінилося, але, по суті, 
залишилось таким самим: «під методикою судової експертизи 
розуміється система науково обґрунтованих методів, прийомів і 
технічних засобів (приладів, апаратури, пристосувань), упорядкованих і 
цілеспрямованих на вивчення специфічних об’єктів і вирішення питань, 
що стосуються предмета експертизи» [2, с. 89]. В обох визначеннях 
наголошується на такій ознаці методики, як їх послідовність, що дозволяє 
розглядати методику як певну програму дій експерта, тісно пов’язаних з 
предметом і об’єктом експертизи, з чим ми цілком погоджуємось.  

Щодо класифікації експертних методик, то більшість вчених 
одностайні у своїх думках та поділяють їх на родові (видові), типові, 
конкретні (окремі) [3, с. 292; 4, с. 32]. На думку Р. С. Бєлкіна, рівень 
методики визначається рівнем експертного завдання: «а) загальні 
методики – завдання класу, роду, виду експертизи; окремі методики – 
типове завдання (підзавдання) виду, підвиду експертизи; конкретна 
методика – завдання (підзавдання) конкретної експертизи» [5, с. 461]. 

Родова (видова) експертна методика – це сукупність засобів проведення 
експертиз даного роду (виду). Вона є близькою до опису стадій процесу 
експертного дослідження в цілому, але відрізняється від нього вказівкою на 
специфіку змісту цих стадій, обумовлену специфікою предмета й об’єктів 
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даної експертизи, а також вказівкою на методи і засоби, що застосовуються 
при проведенні експертиз даного роду (виду). Типова експертна методика – 
це методика вирішення типових експертних завдань та є вираженням 
узагальненого досвіду проведення таких експертиз. Типові експертні 
методики, як правило, розробляються державними судово-експертними 
закладами. На думку О. Р. Росинської, у процесі формування типові 
методики базуються на рекомендаціях: пропозиціях за результатами 
реалізації науково-дослідних робіт; рішеннях конференцій, науково-
практичних семінарів, методичних рад. Для того, щоб судово-експертна 
методика отримала статус типової, вона повинна пройти етапи апробації та 
впровадження [6, с. 76]. Конкретна, або окрема, методика – вирішення 
конкретного експертного завдання: або результат пристосування, зміни 
типової експертної методики, або плід творчого підходу експерта до рішення 
експертного завдання. Т. В. Авер’янова, підтримує думку О. Р. Шляхова, 
стосовно того, що така експертна методика може бути результатом: 
реалізації експертом особистого досвіду при вирішенні якого-небудь нового 
завдання, або експерименту, проведеного в процесі даної експертизи; прояву 
експертом творчого підходу: удосконалення стандартного приладу, 
доповнення загальноприйнятої методики оригінальним прийомом, новим 
«поглядом» на об’єкт, завдання; рішення завдання повністю на основі 
створеної для даного досліджень експертної методики шляхом синтезу 
даних і методів різних наук [3, с. 292]. 

З усіма наведеними думками науковців щодо класифікації методик 
судових експертиз цілком можна погодитись, тому що вони загалом 
правильно визначають сутність того чи іншого виду методики. Ми 
дотримуємось трьохчленної класифікації експертних методик, що в повній 
мірі узгоджується з класифікацією самих експертиз, які можна поділити на 
групи (роди): криміналістичні, інженерно-технічні, економічні, 
товарознавчі, експертизи у сфері інтелектуальної власності, психологічні, 
мистецтвознавчі, екологічні, військові, судово-ветеринарні, гемологічні [7]. 
Другий клас – це видові (або типові) методики, що стосуються вирішення 
більш конкретних експертних завдань у межах зазначених родів експертиз. 
Наприклад, криміналістична експертиза включає наступні експертизи та 
відповідно методики їх проведення: почеркознавча; лінгвістична 
експертиза мовлення; технічна експертиза документів; експертиза зброї та 
слідів і обставин її використання; трасологічна; відео-, звукозапису; 
вибухотехнічна; матеріалів, речовин та виробів та ін. Крім того, на наш 
погляд, до цього ж класу відносяться внутрішньовидові методики. Третій 
клас – окремі (або часткові) методики, які створено для вирішення 
підзавдань в межах виду. Наприклад, експертиза зброї (видова методика), а 
саме дослідження вогнепальної зброї та слідів її складових 
деталей (внутрішньовидова методика) включає такі окремі методики: 
криміналістичного дослідження рушниць помпової системи, судово-
балістичного дослідження газових пістолетів та револьверів, дослідження 
мисливської вогнепальної зброї та ін.  
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Зазначена нами схема класифікації лежить в основі реєстру методик 
судових експертиз, створеного у Міністерстві юстиції України [8]. 
Наявність сьогодні єдиного реєстру судово-експертних методик, 
безумовно, є позитивним моментом з точки зору інформаційного 
забезпечення розслідування. Але залишаються проблемні питання, 
пов’язані з доступністю зареєстрованих методик до практичного 
використання їх експертами, а також слідчими, прокурорами, суддями – 
для оцінки результатів експертиз. На нашу думку, вільний доступ 
громадськості можливий лише до загальних експертних методик. В 
деталях знайомитись з окремими методиками можуть лише експерти 
державних установ, слідчі, прокурори, судді та захисники, що 
представляють інтереси особи у конкретному провадженні. Таке 
обмеження обґрунтовується можливістю використання методичних 
рекомендацій з проведення окремих експертиз у протидії розслідуванню 
з боку підозрюваних.  

Недоліком також можна вважати недостатнє забезпечення 
інформацією відповідних судових та правоохоронних органів про 
існування окремих методик та взагалі про можливості судових експертиз. 
Проведеним нами опитуванням 58 % слідчих і 35 % експертів відмітили 
дефіцит у слідчих інформації щодо нових видів експертиз і особливостей 
їх призначення. Зазначений недолік можливо усунути через проведення 
семінарів для слідчих за участю провідних експертів з ретельними 
аналізом проведених досліджень, демонстрацією експертної та 
спеціальної техніки, а також видавничою діяльністю. На нашу думку, є 
необхідність друку окремими виданнями судово-експертних методик 
експертиз за їх видами для службового використання експертами 
спеціалізованих державних експертних установ, слідчими, прокурорами, 
суддями. Зазначені категорії осіб повинні мати доступ до літератури з 
грифом «для службового використання». Загальні методики експертиз 
також повинні видаватися окремим виданням та бути доступними 
широкому загалу громадськості, сприяючи попередженню злочинності, 
адже знання злочинцями можливостей експертних підрозділів та судових 
експертиз у виявленні доказової інформації може утримати деяких 
злочинців від вчинення протиправних дій. Використання сучасних 
досягнень науково-технічного прогресу правоохоронними органами, 
особливо поліцією, також сприятиме зміцненню їх позитивного іміджу. 

Існують певні проблеми з розробки нових експертних методик та 
вдосконалення вже існуючих. Аналізуючи методики державного реєстру, 
помітно, що окремі з них розроблено ще у 70-х, 80-х роках минулого 
століття. Незважаючи на те, що вони містять інформацію, яка може бути 
використана і при проведенні досліджень сьогодні, за своєю структурою, 
описаними технічними засобами та іншими характеристиками, більшість 
з них можна вважати застарілими та такими, що підлягають оновленню. 
Наприклад, опитування експертів з дослідження зброї свідчить про 
відсутність методики ідентифікації гільз після відстрілу патронів 
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травматичної (несмертельної) дії. При цьому використовується методика 
встановлення моделі вогнепальної зброї за слідами на кулях та гільзах 
(ВНДІ МВС СРСР 1971 р., реєстраційний код – 3.1.07), яка не в повній 
мірі відповідає сутності самого дослідження. 

Створення нових методик є творчим процесом, заснованим на 
пізнанні закономірностей процесу утворення ознак на об’єктах 
дослідження, виявлення цих ознак з використанням певних засобів і 
методів. Конкретною метою створення нових методик є розширення 
обсягу фактичних даних, що надаються слідству та суду, засноване на 
можливості вирішення нових завдань, дослідження нових об’єктів, 
скорочення строків проведення експертиз, матеріальних і трудових 
витрат, зменшення кількості невирішених питань, підвищення наукового 
рівня й повноти вирішення експертних завдань. Розробкою нових 
методик, на нашу думку, повинні займатись наукові колективи, що 
об’єднали б представників практичних експертних підрозділів та 
науково-дослідних установ за напрямками діяльності. При цьому 
координацією у розробці методик потрібно, на нашу думку, покласти на 
Директорат правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції 
України, який контролює експертне забезпечення правосуддя. У цьому 
напрямку координація є обов’язковим елементом, оскільки іноді 
державні експертні установи різних відомств займаються розробкою 
одних і тих самих методик. 

 
Перелік посилань 

 
1. Шляхов А. Р. Предмет и система криминалистической экспертизы. Труды 

ВНИИСЭ. Москва, 1971. Вып. 3. С. 17-25. 
2. Винберг А. И., Шляхов А. Р. Общая характеристика методов экспертного 

исследования. Общее учение о методах судебной экспертизы: сб. науч. тр. 
Москва, 1977. Вып. 28. С. 87-90. 

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

4. Сімакова-Єфремян Е. Б. До питання про методи та методики експертних 
досліджень. Сучасні проблеми розвитку судової експертизи: зб. матер. засідання 
«круглого столу», присвяч. 10-річчю створення Севастопольськ. відділення 
Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М. С. 
Бокаріуса (Севастополь, 10-11 черв. 2010). МЮУ, ХНДІСЕ. Харків, 2010. С. 31-
33. 

5. Белкин Р. С. Курс криминалистики: учеб. пособие. Москва, 2001. 837 с. 
6. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе. Москва, 2005. 656 с. 
7. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз: Наказом Мін’юсту України № 53/5 від 08.10.1998. 
URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98.  

8. Реєстр методик проведення судових експертиз. 
URL: http://rmpse.minjust.gov.ua 
  



445 

УДК 343.98 
Плахотнік Олег Віталійович 

 
кандидат юридичних наук,  

доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу  
та адвокатури, прокуратури, судоустрою 

 
Снідевич Олександр Станіславович 

 
кандидат юридичних наук,  

доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу 
та адвокатури, прокуратури, судоустрою 

 
Інститут права  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

ПОЗИЦІЯ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЩОДО 
ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПРО АРЕШТ МАЙНА У 

СПРАВІ № 823/564/17 
 

POSITION OF THE GRAND CHAMBER OF THE SUPREME COURT 
ON THE ENFORCEMENT OF THE JUDICIAL DECISION ON THE 

SEIZURE OF PROPERTY IN CASE NO. 823/564/17 
 

ПОЗИЦИЯ БОЛЬШОЙ ПАЛАТЫ ВЕРХОВНОГО СУДА ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ОБ АРЕСТЕ 

ИМУЩЕСТВА ПО ДЕЛУ № 823/564/17 
 

Надано аналіз позиції Великої Палати Верховного Суду щодо виконання 
судового рішення про арешт майна викладеної в Постанові від 22.01.2020 
(провадження № 11-673апп19, справа № 823/564/17). 

Ключові слова: виконання судових рішень у кримінальному провадженні, 
арешт майна, виконавчий лист, оскарження дій ДВС у порядку адміністративного 
судочинства. 

 
An analysis of the position of the Grand Chamber of the Supreme Court on the 

implementation of the court decision on the seizure of property set forth in the Decree 
of January 22, 2020 (proceedings No. 11-673app19, case No. 823/564/17). 

Key words: execution of court decisions in criminal proceedings, seizure of 
property, writ of execution, appeal against the actions of the state executive service in 
administrative proceedings. 

 
Дан анализ позиции Большой Палаты Верховного Суда по выполнению 

судебного решения об аресте имущества изложенной в Постановлении от 
22.01.2020 (производство № 11-673апп19, дело № 823/564/17). 

Ключевые слова: исполнения судебных решений в уголовном производстве, 
арест имущества, исполнительный лист, обжалование действий ГИС в порядке 
административного судопроизводства. 



446 

Аналіз судової практики щодо порядку виконання судових рішень про 
накладення арешту на майно у кримінальному провадженні та звернення 
цих судових рішень до виконання свідчить, що норми Кримінального 
процесуального кодексу України (надалі – КПК України) [1] та Закону 
України «Про виконавче провадження» [2] застосовуються не однаково. 
Стаття 175 КПК України передбачає пряме виконання ухвали про арешт 
майна слідчим, прокурором. Однак, на практиці трапляються випадки 
пред’явлення цих ухвал до виконання до органів державної виконавчої 
служби. У цьому контексті заслуговує на увагу Постанова Великої 
Палати Верховного Суду від 22.01.2020 у провадженні № 11-673апп19 
справи № 823/564/17. Вона допомагає визначити позицію Великої Палати 
Верховного Суду щодо виконання ухвали про арешт майна у 
кримінальному провадженні та з’ясувати особливості початку 
виконавчого провадження при виконанні цих ухвал. 

Так, Велика Палата Верховного Суду за касаційною скаргою 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Кищенці» (надалі – ТОВ 
«Кищенці») на ухвалу Черкаського окружного адміністративного суду 
від 19.04.2017 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду 
від 22.05.2017 розглянула в порядку письмового провадження 
адміністративну справу за позовом ТОВ «Кищенці» до Маньківського 
районного відділу державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Черкаській області (надалі – ДВС) 
про визнання протиправною та скасування постанови. 

Велика Палата Верховного Суду встановила, що ТОВ «Кищенці» 
звернулося до суду з позовом до ДВС, у якому просило визнати 
протиправною та скасувати постанову державного виконавця ДВС від 
22.03.2017 про відкриття виконавчого провадження № 53625831. Позов 
мотивовано тим, що виконавче провадження відкрито на виконання ухвали 
слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 
28.12.2016 № 1-кс/705/1461/16 про накладення арешту на майно в рамках 
кримінального провадження № 12016250210000117, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 18.05.2016 за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України. Як зазначав позивач, 
всупереч вимогам законодавства щодо обов’язкової видачі судом 
виконавчого листа у разі виконання судового рішення у кримінальному 
провадженні органами ДВС, виконавчий лист Уманським міськрайонним 
судом Черкаської області видано не було. ТОВ «Кищенці» наголошує на 
тому, що ухвала слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської 
області про накладення арешту на майно в силу приписів ст. 175 
КПК України виконується слідчим, прокурором та не підлягає виконанню в 
порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження». 
Відтак, відкриття відповідачем оскаржуваною постановою виконавчого 
провадження є протиправним [3]. 

Черкаський окружний адміністративний суд своєю ухвалою від 
19.04.2017 закрив провадження у справі. Київський апеляційний 
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адміністративний суд ухвалою від 22.05.2017 рішення суду першої 
інстанції залишив без змін. Судові рішення мотивовано тим, що спір 
підлягає розгляду в порядку кримінального судочинства з огляду на те, 
що предметом його є накладення арешту на майно в рамках 
кримінального провадження. 

Короткий зміст та обґрунтування вимог касаційної скарги. У 
касаційній скарзі ТОВ «Кищенці» просить скасувати рішення судів 
першої та апеляційної інстанцій і направити справу для продовження 
розгляду до суду першої інстанції. Скаржник, зокрема, зазначає, що спір 
у цій справі має бути вирішений за правилами адміністративного 
судочинства, оскільки ним оскаржується не безпосередньо ухвала 
слідчого судді про накладення арешту на майно, а постанова державного 
виконавця про відкриття виконавчого провадження. Позивач вказує, що 
КПК України не визначає порядок оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної виконавчої служби, прийнятих чи 
вчинених у рамках кримінального провадження, тому вважає, що спір 
має бути вирішений за правилами адміністративного судочинства [3]. 

Проаналізувавши релевантні джерела права й акти їх застосування 
Велика Палата Верховного Суду робить такі висновки: 1) з урахуванням 
того, що КПК України не передбачений порядок оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності органів державної виконавчої служби при примусовому 
виконанні судових рішень, прийнятих у кримінальному провадженні, 
учасники виконавчого провадження можуть оскаржити такі рішення, дії 
чи бездіяльність у порядку адміністративного судочинства; 2) є 
помилковими висновки судів першої та апеляційної інстанцій про те, що 
спір у цій справі має бути вирішений за правилами КПК України. 
Виходячи з цього, Велика Палата Верховного Суду постановила: 
1. Касаційну скаргу ТОВ «Кищенці» задовольнити. 2. Ухвалу 
Черкаського окружного адміністративного суду від 19.04.2017 та ухвалу 
Київського апеляційного адміністративного суду від 22.05.2017 – 
скасувати, а справу направити до суду першої інстанції для продовження 
розгляду [3]. 

Зазначена справа безперечно заслуговує на увагу, оскільки вказує на 
прогалини чинного законодавства у контексті порядку виконання 
судових рішень, прийнятих у кримінальному провадженні, та оскарження 
дій, рішень чи бездіяльності державного виконавця, вчинених при 
виконанні цих рішень. Аналізуючи цю справу, робимо висновок, що у 
практиці питання виконання судових рішень у кримінальному 
провадженні є неоднозначним. Аналіз законодавства свідчить, що 
порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні та 
звернення судового рішення до виконання визначаються ст. ст. 534, 535 
КПК України. Виконання ж ухвали про арешт майна згідно ст. 175 
КПК України покладається безпосередньо на слідчого, прокурора. 
Відтак, ухвали про арешт майна на стадії досудового розслідування 
органами державної виконавчої служби не виконуються. У разі, якщо 
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майно, що арештовується, є нерухомим, виконання ухвали про арешт 
майна вимагає внесення відомостей до Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно (надалі – Реєстр). Слідчий, прокурор не наділені 
повноваженнями реєстраторів та не можуть вносити відомості до 
Реєстру. Виходячи з положень Закону України «Про державну реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [4] вони можуть бути 
виключно заявниками, що звертаються до державних реєстраторів з 
підстав внесення до Реєстру відомостей про накладені обтяження щодо 
нерухомого майна та зняття цих обтяжень. На наш погляд, можна було б 
розширити повноваження державних виконавців та передбачити 
виконання ними ухвал слідчого судді про накладення арешту на майно в 
рамках кримінального провадження. Виконання державними 
виконавцями, а не прокурорами чи слідчими цих увал, виглядає більш 
логічним через можливість їх прямого доступу до Реєстру як 
реєстраторів різного роду обтяжень. 

Крім того, з законодавства та аналізу наведеної справи вбачається, що 
КПК України не містить норм, які б визначали процедуру оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності органів державної виконавчої служби, 
вчинених ними при виконанні прийнятих у кримінальному провадженні 
судових рішень, зокрема, ухвал про накладення арешту на майно. У 
зв’язку з цим, оскарження таких рішень, дій чи бездіяльності на сьогодні 
здійснюється у порядку адміністративного судочинства. На наш погляд, 
КПК України повинен містити власну процедуру оскарження таких 
рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця. Зазначені положення 
міг би містити Розділ VIII КПК України, який, крім цього, містив би й 
положення щодо виконання ухвал про арешт майна на стадії досудового 
розслідування органами державної виконавчої служби. 
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необхідність розроблення єдиної теоретичної та методичної основи експертиз 
підписів за їхніми зображеннями. 

Ключові слова: почеркознавча експертиза, почерк, підпис, документ в 
електронному вигляді, копія документа, зображення почеркового об’єкта, 
електронний цифровий підпис, біометричний підпис. 

 
In the article main questions of handwriting examination on images in electronic 

documents are considered. The causes of incorrect evaluation of results of handwriting 
examination on electronic documents and copies of documents were identified and 
formulated based on the expert practice. The necessity of development of unified 
theoretical and methodical basis of examination of signatures by their images is 
declared. 

Key words: handwriting examination, handwriting, signature, electronic document, 
copy of document image, image of handwriting object, electronic signature, biometrical 
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Рассматриваются основные вопросы почерковедческой экспертизы по 

изображениям в документах в электронном виде. На основе экспертной практики 
выявлены и сформулированы причины неправильной оценки результатов 
экспертиз по документам в электронном виде и копиям документов. 
Декларируется необходимость разработки единой теоретической и методической 
основы экспертиз подписей по их изображениям. 

Ключевые слова: почерковедческая экспертиза, почерк, подпись, документ в 
электронном виде, копия документа, изображение почеркового объекта, 
электронная цифровая подпись, биометрическая подпись. 
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Активная «цифровизация» различных сфер жизнедеятельности 
общества повлекла за собой изменения в структуре преступности, рост 
доли преступлений с использованием компьютерных технологий. 
Внедрение электронного документооборота в работу государственных 
органов и коммерческих организаций, а также технологий, позволяющих 
совершать финансовые сделки удаленно, обусловило наличие 
преступлений, совершаемых путем фальсификации документов в 
электронном виде, и, соответственно, поступление таких документов в 
экспертные учреждения для проведения экспертиз, в том числе 
почерковедческих. 

Чаще всего на почерковедческую экспертизу поступают электронные 
виды документов на бумажных носителях, изготовленные путем 
сканирования (фотографирования) оригинальных документов, а также 
документы в электронном виде, содержащие графические изображения 
подписей, которые получены путем сканирования (фотографирования) 
оригинальных подписей или выполнены с использованием программного 
обеспечения (например, Wacom Sign pro PDF). Непосредственным 
объектом почерковедческой экспертизы в этих случаях выступает 
подпись от имени конкретного лица, изображение которой расположено 
в электронном виде документа на бумажном носителе или в электронном 
документе. 

Возможность почерковедческого исследования таких объектов, как и 
иных рукописей по их изображениям в копиях в целом, имеет 
дискуссионный характер [5]. В первую очередь, это связано с тем, что 
установить целостность документа в электронном виде, не снабженного 
электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП), и исключить факт 
внесения в него изменений методами судебной экспертизы зачастую 
невозможно. 

Во-вторых, затруднение вызывает установление способа получения 
исследуемого изображения подписи: получено ли оно путем прямого 
репродуцирования рукописного оригинала, создано с использованием 
специального программного обеспечения, воспроизведено в графическом 
редакторе средствами рисования или изготовлено иным способом, в том 
числе копированием подписи, выполненной с использованием 
технических приемов, средств и приспособлений. Исключение 
составляет цифровая рукописная (биометрическая) подпись (далее –
 ЦРП), способ изготовления которой связан с технологией, реализуемой 
специализированным оборудованием и программным обеспечением. 

В-третьих, любая копия независимо от природы не может 
воспроизвести все особенности оригинала. Наиболее качественным, с 
точки зрения объема почерковой информации является полноцветное 
сканированное с высоким разрешением изображения рукописи, 
выполненной пишущим прибором роллерного типа. Следующей не по 
качеству и полноте воспроизведения особенностей оригинала, а по 
объему информации, необходимой для идентификации исполнителя, 
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является выполненная на графическом планшете ЦРП, которая содержит 
помимо традиционных признаков подписного почерка сведения о 
скорости, времени выполнения, уровне давления пишущего прибора в 
каждой точке траектории подписи и другие биометрические данные.  

В иных случаях возможности почерковедческого исследования 
существенно ограничены. Вместе с этим экспертная практика свидетельствует 
о проведении результативных исследований по копиям, изготовленным 
способом электрофотографии, струйной печати, фотографирования, через 
копировальную бумагу и др., при условии достаточного качества изображения 
и большого объема исследуемой рукописи [1]. 

С каждым годом растет количество обращений в экспертные учреждения 
Республики Беларусь со стороны правоохранительных органов, организаций 
и граждан для проведения почерковедческих экспертиз и исследований по 
копиям документов, в том числе в электронном виде. Так, в 2019 году 
количество экспертиз по таким объектам составило более 10 % от общего 
числа почерковедческих экспертиз [1]. 

Общение с заказчиками экспертиз, в том числе в рамках оказания 
консультаций, преддоговорной работы, участия экспертов в 
следственных действиях и судебных заседаниях, позволило выявить 
некоторые проблемные вопросы, связанные с недостаточно полным 
пониманием особенностей проведения экспертиз в отношении 
почерковых объектов по их изображениям и оценки сформулированных 
экспертами выводов. Среди данных вопросов следующие: 

– юридическая сила документов в электронном виде, не 
удостоверенных ЭЦП, приравнивается к юридической силе 
оригинальных документов (аналогично и для бумажной копии, 
не удостоверенной соответствующими реквизитами); 

– не выясняются обстоятельства получения (создания, изъятия) 
документов в электронном виде, копий и пр.; 

– не учитывается возможность изготовления заведомо подложного 
документа в электронном виде (копии), в том числе путем 
компьютерного монтажа, и невозможность в большинстве случае 
установить или исключить данный факт; 

– не уделяется внимание качеству создания документа в электронном 
виде в части изображения рукописи (используется низкое разрешение 
при сканировании, производится фотографирование на мобильный 
телефон с недостаточно высокими характеристиками камеры 
(настройками фотосъемки и пр.); 

– не выясняется факт существования оригинала документа, с которого 
получена копия (электронный вид), не принимаются меры по его поиску; 

– не принимаются меры по поиску документов, содержащих подписи, 
с которых получены изображения, содержащиеся в документах в 
электронном виде; 

– на разрешение экспертизы ставится вопрос о выполнении 
конкретным лицом изображения подписи, а не подписи, изображение 
которой содержится в документе; 
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– не выясняются, в том числе экспертным путем, вопросы 
целостности документа в электронном виде при наличии 
соответствующих атрибутов, а сразу ставится вопрос о выполнении 
подписи конкретным лицом; 

– не учитывается, что вывод эксперта о выполнении (невыполнении) 
проверяемым лицом рукописи, изображение которой содержится в 
документе в электронном виде (копии), не равнозначен выводу о 
выполнении (невыполнении) оригинальной рукописи в оригинале 
документа и пр. 

Указанные вопросы прямо не касаются непосредственно 
почерковедческого исследования (за исключением изготовления 
качественного изображения рукописи), однако создают предпосылки для 
неправильной оценки заключения эксперта, а также документа или его 
копии как вещественного доказательства по делу. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что определенные 
подходы к проведению экспертиз рукописей по их изображениям уже 
сформулированы и внедрены в судебно-экспертную 
деятельность [2; 3; 4]. Однако очевидная потребность в таких 
экспертизах наряду с указанными проблемными вопросами требуют 
разработки не просто соответствующих правил (принципов) экспертиз, а 
единой теоретической и методической основы, позволяющей обеспечить 
достоверность экспертных выводов. 
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В умовах глобальної трансформації суспільства та держави, яка є 

характерною для України, неминуче відбувається перехід від планово-
розподільчої економіки, до економіки ринкової, багатосуб’єктної, з 
різними формами власності, економіки, що підкоряється своїм 
специфічним законам, нормам і правилам, зі своєю системою 
господарських відносин. 

На етапі переходу соціуму в третє тисячоліття нестабільність 
економіки, недосконалість правового регулювання, некомпетентність як 
самих підприємців, так і чиновників державного апарату, прагнення до 
швидкого збагачення, нехтування законом і багато інших чинників 
привели до стрибкоподібного зростання злочинності у сфері економіки. 
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Вкрай актуальним при таких обставинах залишається процес 
постановки питань, які виносяться на вирішення експерта-економіста. 

Відомо, що істина в цілому, як і окремі факти, обставини справи 
встановлюються слідчим, прокурором і судом лише шляхом 
кримінального процесуального доказування, під час якого виявляються, 
збираються, досліджуються та оцінюються докази, на підставі яких 
приймаються й обґрунтовуються відповідні процесуальні рішення. 
Проблеми доказів займають одне з центральних місць в науці 
кримінального процесу та визначають кримінальний процесуальний 
аспект класифікації висновків експерта. Водночас, в теорії судової 
експертології та криміналістики значну увагу приділено класифікації 
судових експертиз, але тільки не висновкам експерта. У зв’язку з цим 
актуальним є комплексне дослідження сучасної класифікації висновків 
експерта з теоретичної та практичної точки зору. 

У кримінальному процесуальному сенсі найбільш важливим є поділ 
висновків експерта в міру їх визначеності на: категоричні та ймовірні. 

Під час проведення дослідження, експерт зобов’язаний здійснити його 
повно та всебічно. Зокрема, узагальнюючи експертну практику, слід 
констатувати, що в більшості випадків експертами надаються 
обґрунтовані категоричні висновки. Дані висновки становлять найбільшу 
доказову цінність для органів досудового розслідування і суду. 

Категоричні висновки за своїм змістом поділяються на позитивні та 
негативні. Коли перед експертом ставиться питання про підтвердження 
певного факту, він, робить категоричний чи ймовірний позитивний 
висновок або дає відповідь на питання слідчого органу або адвоката про 
неможливість провести дане дослідження, і навпаки. 

На практиці, не завжди можливо прийти до таких висновків. Як 
відомо, існують випадки, коли при дослідженні об’єктів не зібрана 
інформація, необхідна для категоричної відповіді на поставлені питання. 
У таких ситуаціях нерідко висновки формулюються в ймовірній формі. У 
зв’язку з цим, в теорії та практиці актуальним залишається питання про 
визначення доказової сили фактичних даних, що містяться у висновку 
експерта, залежно від форми надання висновку. 

Безумовно, допустимість і доказове значення категоричних висновків, 
як позитивних, так і негативних, сумніву не викликає. В той самий час, 
ймовірні висновки не містять необхідної визначеності. Виникають 
труднощі при їх подальшому розгляді, а проблема їх допустимості та 
доказового значення залишається актуальною та дискусійною. 

Останнім часом, слідчими органами та експертами напрацьована 
практика призначення і проведення судово-економічних експертиз, з 
урахуванням якої питання експертам ставляться «під певною умовою», а 
експерти, в свою чергу, надають умовні, чи умовно-категоричні відповіді. 

Розглянемо детальніше у чому полягають особливості умовно-
категоричних висновків експертів. 
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Надаючи умовно-категоричні відповіді, експерт обґрунтовує свої 
висновки (їхню частину) не відповідними первинними та зведеними 
обліковими документами, а твердженнями, які лише містяться у 
постанові про призначення експертизи. 

Окрім цього, на практиці доволі часто викладені у постанові про 
призначення експертизи умови не відображені в матеріалах 
кримінального провадження чи спростовуються наявними документами, 
які або не надаються експерту, або вимушено ігноруються при 
проведенні дослідження (враховуючи редакцію питання). 

У таких випадках, слідчий, що призначив експертизу, притримуючись 
деякої гіпотези, ймовірно, сподівається здобути докази зазначеної ним 
«умови» надалі у ході досудового розслідування. 

Також, у переважній більшості випадків, призначення та проведення 
судово-економічних експертиз щодо питань, зазначених під умовою, 
взагалі втрачається цінність експерта як особи, наділеної спеціальними 
знаннями, оскільки відповіді на умовні запитання слідчого іноді є 
очевидними також і для людини, котра не володіє спеціальними 
знаннями. 

Отже, однозначний висновок, виходячи із загального визначення 
терміну «однозначний», містить тільки одну відповідь. Умовним можна 
вважати висновок в тому випадку, коли його правильність залежить від 
достовірності будь-якого факту, прийнятого в якості основного та без 
належного підтвердження останнього. Такий висновок припускає 
залежність вирішення питання від певної умови. Безумовний висновок не 
містить ніяких умов від яких залежала б його істинність. 

Резюмуючи вищевказане, на мою думку, необхідно уникати 
вирішення питань, які ґрунтуються на не підтвердженій умові, 
наприклад, підтвердження розміру збитків, за умови визнання первинних 
документів, які підтверджують отримання товарів та/або послуг, не 
дійсними. Цього можливо уникнути направивши органу, що призначив 
експертизу, клопотання, як приклад, про надання судових рішень, якими 
й визнані відповідні документи не дійсними. Це допоможе перевести 
висновок з категорії умовних до категорії категоричних. 
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У тезаурусі судової експертизи (судової експертології) протягом 
тривалого часу (із середини минулого століття) по відношенню до 
проведення експертних досліджень застосовуються такі терміни як 
«метод», «методика», «прийом» «спосіб», «технологія»1. 

 
1 Дефініції подані за алфавітним порядком. 
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Останнім часом при вивченні джерел теоретичного, методичного та 
навіть нормативного характеру у галузі судової експертизи зустрічаються 
словосполучення, які, на наш погляд, не враховують змістовне значення 
зазначених термінів, зокрема: «експертну технологію розуміли як 
сукупність правил, прийомів та способів…» «методики … містять 
сукупність прийомів, способів і методів дослідження …», «… вибір 
методів, засобів і способів» тощо. 

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української 
мови зазначені дефініції мають, серед іншого, наступні визначення [1]2: 

– прийом3 … Спосіб виконання або здійснення чого-небудь … Метод 
дослідження, вивчення чого-небудь … Технічний прийом – усталений 
спосіб виконання або виготовлення чого-небудь … Виконання, 
здійснення дії за один раз; 

– спосіб … Певна дія, прийом або система прийомів, яка дає 
можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось … Те, що 
служить знаряддям, засобом і т. ін. у якій-небудь справі, дії …; 

– метод … Прийом або система прийомів, що застосовується в якій-
небудь галузі діяльності (науці, виробництві тощо) … Спосіб дії …; 

– методика … Сукупність взаємозв’язаних способів та прийомів 
доцільного проведення будь-якої роботи … Документ, який описує 
послідовність методів, правил і засобів виконання роботи …; 

– технологія … Сукупність знань, відомостей про послідовність 
окремих виробничих операцій у процесі виробництва чого-небудь … 
Сукупність способів обробки чи переробки матеріалів, інформації, 
виготовлення виробів, проведення різних виробничих операцій … 

Заслуговують на увагу й терміни «операція» та «процес», що 
використовуються для тлумачення терміну «технологія» та мають 
наступні визначення [1]: 

– операція – … дія, спрямована на виконання якої-небудь 
задачі … Окрема технологічно однорідна частина виробничого процесу, 
виконувана на одному робочому місці одним робітником або групою … 
Ряд дій або окрема дія в ряді інших, що з них складається робота окремої 
людини або групи людей, машини, механізму і т. ін. … Яка-небудь дія 
або ряд дій, об’єднаних спільною метою; 

– процес – … Сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих на 
досягнення певного наслідку … Виробничий процес – систематична та 
цілеспрямована зміна кількісних та якісних характеристик засобів 
виробництва і робочої сили для отримання готової продукції … 
Технологічний процес – частина виробничого процесу, яка складається з 
дій, спрямованих на зміну та (або) визначення стану заготовок та 
виробів … 

 
2 Дефініції подані за ступенем підпорядкованості, відповідно до прийнятого 
вживання. 
3 Тут та надалі виділено нами (прим. автора). 
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Зазначені терміни («прийом», «спосіб», «метод» «методика», 
«технологія») та їх визначення у загальновживаному розумінні носять 
синонімічний характер та визначають певну дію (певні дії), але при 
цьому мають свою підпорядкованість по відношенню один до одного або 
різницю за ступенем загальності. Так, А. І. Вінберг та Н. Т. Малаховська 
зауважують, що «метод» є більш загальним поняттям та включає до себе 
сукупність «способів», «шляхів», «прийомів», а під «прийомами» 
виключно розуміється використання яких-небудь приладів, апаратів або 
коли йдеться про трудові операції. У подальшому вони наводять дві 
концепції розуміння та співвідношення понять «метод» та «спосіб», в 
яких в одному випадку «спосіб» ширше поняття «метод», а в іншому – 
навпаки. Резюмуючи наведене, визначається, що при розробці мови 
судового експерта та уніфікації термінів усього понятійного апарату, 
кожне поняття буде мати однозначне визначення [2]. 

Зазначене підтверджується термінами та їх визначеннями у Словнику 
основних термінів судових експертиз [3], що вийшов із друку пізніше 
роботи А. І. Вінберга та Н. Т. Малаховської: 

– прийом – окрема дія (операція), за допомогою якої у ході вирішення 
питання досягається який-небудь проміжний результат. Прийом є 
елементом методу (способу) рішення завдання конкретного експертного 
дослідження; 

– спосіб – система прийомів, що входить до структури метода або (у 
випадку досягнення даним способом кінцевої мети експертизи) така, що 
співпадає з методом; 

– метод – система логічних та (або) інструментальних операцій 
(способів, прийомів) отримання даних для вирішення питання, 
поставленого перед експертом; 

– методика експертизи – система методів (прийомів, технічних 
засобів), що застосовуються при вивченні об’єктів судової експертизи 
для встановлення фактів, які відносяться до предмету певного роду, виду, 
підвиду судової експертизи. 

На сьогоднішній день у діяльність установ судової експертизи активно 
впроваджуються системи управління якістю відповідно до міжнародних 
стандартів, що мають свій тезаурус. Із перерахованих вище взаємопов’язаних 
термінів зазначений тезаурус визначає тільки два з них, зокрема: 

– методика, процедура – установлений спосіб виконування роботи чи 
процесу [4, 5]; 

– процес – сукупність взаємопов’язаних або взаємодійних робіт, що 
використовують входи для створення запланованого результату [5]. 

При цьому, з’являється нормативно визначений термін, синонімічний до 
терміну «методика», який в українській мові тлумачиться наступним чином: 
«Процедура – … Офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, 
виконання або оформлення чого-небудь. … Ряд яких-небудь дій, хід 
виконання чого-небудь … [1]. Крім того, нормативно визначений термін 
«процес» фактично є синонімічним по відношенню до терміну «технологія». 
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Здійснений аналіз дає змогу дійти висновку, що: 
– терміни «прийом» і «спосіб» застосовуються для тлумачення 

дефініцій «метод» і «методика» та не вживаються у сполученні із 
термінами «метод», «методика», «технологія» тому, що змістовно 
наповнюють останні; 

– термін «процедура» є синонімом терміну «методика», що визначено 
нормативно [3, 4]; 

– термін «процес» є синонімом терміну «технологія». 
І, нарешті, підсумовуючи викладене, зазначимо, що на сучасному 

етапі розвитку судової експертизи, який невід’ємно пов’язаний із 
впровадженням систем управління якістю відповідно до вимог 
міжнародних стандартів, повинна застосовуватися уніфікована, сучасна, 
зрозуміла для усіх термінологія, а тому нами пропонується наступна 
лінійка термінів, що визначають елементи діяльності з проведення 
експертних досліджень: «метод» – «методика» («процедура») – 
«технологія» («процес»). 
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по землеустройству. 

 
Судова земельно-технічна експертиза має бути зрозумілою для 

компетентного споживача, а висновки експертизи, в свою чергу, повинні 
мати певний вплив на процесуальні рішення, для прийняття яких вона 
призначається. 

Тому правильне розв’язання експертних задач при проведенні 
земельно-технічних експертиз, зазвичай, залежить від того: 

1. Чи чітко сформульована експертна задача. 
2. Чи відносяться поставлені питання до предмета земельно-технічних 

експертиз. 
3. Чи в повному обсязі представлені об’єкти дослідження. 
Від правильного визначення предмету експертизи залежить практична 

діяльність експерта, межі його компетенції та коло питань, які він 
вирішує. Предмет експертизи – її суттєва ознака, якою визначаються 
природа і джерела пізнань експерта будь-якої спеціальності. 

Предметом судової земельно-технічної експертизи є розв’язання 
питань, пов’язаних з можливими порушеннями фактичного 
землекористування відносно правовстановлюючих документів та 
документації із землеустрою, яка стала підставою для складання та 
реєстрації правовстановлюючого документу на земельну ділянку. Тобто, 
експерту необхідно зафіксувати фактичне землекористування та провести 
порівняння його із правовстановлюючими документами та 
документацією із землеустрою з врахуванням нормативних документів, 
які діяли на момент їх розроблення і які діють на дату дослідження. 

З кожним роком в українських судах збільшується кількість спорів. 
Слід зазначити, що зростання цієї категорії спорів є цілком логічним. 
Кризові явища в економіці, підвищення вартості земель на передодні 
запровадження ринку землі, підвищення юридичної грамотності 
населення і розпочата судова реформа спонукають власників та 
користувачів земельних ділянок захищати свої права та законні інтереси 
в судах. Додатковою причиною виникнення суперечок є недосконале 
українське законодавство, яке не відповідає сучасним реаліям. 

У зв’язку з цим, проблемними лишаються питання, суміжного 
землекористування [5] накладання земельних ділянок одна на одну та 
Державної реєстрації земельних ділянок в Державному кадастрі [4], що в 
свою чергу слугує у розпорядженні майном. Безумовно, основною ціллю 
законодавчого регулювання земельних відносин повинен бути захист прав та 
гарантій землевласників, землекористувачів та органів на підставі яких 
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приймаються рішення про передачу, надання у користування земельних 
ділянок та їх реєстрації [2]. Водночас, з комплексного аналізу законодавчих 
норм прослідковується відсутність балансу між захистом прав 
землевласників, землекористувачів та розпорядниками земельного ресурсу. 

Дослідженню питань щодо порушення меж (або накладення) 
земельних ділянок відповідно до правовстановлюючих документів та 
документації із землеустрою на ці земельні ділянки присвячено значну 
кількість досліджень вітчизняних науковців. Але, разом з тим досі 
лишається багато неоднозначних підходів до вирішення завдань у 
справах, що пов’язані з визначенням чітких критеріїв діапазону 
відповідності фактичного землекористування правовстановлюючих 
документів та документації із землеустрою [3] на підставі якої вони 
видавались, а також відсутні регламентовані документи, які б регулювали 
питання встановлення меж із зміною технічного забезпечення 
землеустрою та ведення земельного кадастру. 

Одним з основних завдань судової земельно-технічної експертизи є 
визначення порушення меж (або накладання) земельних ділянок 
відповідно до правовстановлюючих документів та документації із 
землеустрою на ці земельні ділянки [1]. 

Як наслідок, це все свідчить про необхідність конкретизації та 
узагальнення правових норм з метою слідування принципу правової 
визначеності, використання новітніх технічних засобів та програмного 
забезпечення з урахуванням норм, що діють на момент складання 
правовстановлюючих документів та документації із землеустрою з метою 
уникнення можливості зловживання сторін по справі. 

Зважаючи на актуальність даної проблеми та її вплив на зростання 
національної економіки, постає питання щодо пошуку вирішення завдань 
судової земельно-технічною експертизою щодо порушення меж (або 
накладання) земельних ділянок відповідно до правовстановлюючих 
документів та документації із землеустрою на ці земельні ділянки. 

На сьогодні відсутня єдина методика вирішення питання порушення 
меж (або накладання) земельних ділянок відповідно до 
правовстановлюючих документів та документації із землеустрою, яка б у 
систематизованому вигляді дозволяла проводити дослідження на основі 
узагальнення практики призначення і провадження земельно-технічних 
експертиз, надавала практичні рекомендації по вирішенню питань, що 
стосуються документального підтвердження порушення, або накладання 
земельних ділянок відповідно до їх фактичного розташування в натурі на 
місцевості при проведенні порівняння із правовстановлюючими 
документами та документацією із землеустрою, які ідентифікують їх як 
об’єкти дослідження з певними характеристиками. Тому розроблення 
методичних рекомендацій щодо порушення меж (або накладання) 
земельних ділянок відповідно до правовстановлюючих документів та 
документації із землеустрою дозволить суттєво зменшити трудомісткість 
та строки проведення досліджень. 
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HOW BANKS’ COMPLIANCE WORKS 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ НА 

БАНКОВСКИЕ СЧЕТА: КАК РАБОТАЕТ КОМПЛАЕНС БАНКОВ 
 

Розглянуті процеси посилення контролю банків за наявністю джерел 
походження коштів, що зараховуються на рахунки їх клієнтів. Дослідження 
проводилось з метою з’ясування нових ризик-орієнтованих підходів та вимог до 
оцінки банками операцій клієнтів, що висуваються національним законодавством 
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та міжнародними документами щодо недопущення відмивання та легалізації 
грошей, а також можливих наслідків законодавчих змін для банків та їх клієнтів. 
Дослідження виконано з використанням методів аналізу, співставлення, 
систематизації та узагальнення. 

Ключові слова: джерело походження коштів, банківський переказ, легалізація 
грошей, відмивання грошей, комплаєнс, доходи, отримані незаконним шляхом, 
публічні особи, документи, отримані незаконним шляхом. 

 
This article includes investigations the processes of strengthening the control of 

banks over the availability of sources of funds credited to the accounts of their clients. 
This investigation was conducted to elucidate new risk-based approaches and 
requirements for banks to assess customer transactions required by national legislation 
and international instruments to prevent money laundering and money laundering, as 
well as the possible consequences of legislative changes for banks and their customers. 
The study was performed using methods of analysis, comparison, systematization and 
generalization. 

Key words: source of funds, bank transfer, legalization, money laundering, 
compliance, illegal income, public figures, illegally obtained documents.  

 
Рассмотрены процессы усиления контроля банков за наличием источников 

происхождения средств, зачисляемых на счета их клиентов. Исследование 
проводилось с целью выяснения новых риск-ориентированных подходов и 
требований к оценке банками операций клиентов, предъявляемых национальным 
законодательством и международными документами по предупреждению 
отмывания и легализации денег, а также возможных последствий 
законодательных изменений для банков и их клиентов. Исследование выполнено 
с использованием методов анализа, сопоставления, систематизации и обобщения. 

Ключевые слова: источник происхождения средств, банковский перевод, 
легализация денег, отмывание денег, комплаенс, доходы, полученные 
незаконным путем, публичные лица, документы, полученные незаконным путем. 

 
Актуальною проблемою сьогодення є процеси легалізації грошей, 

отриманих поза межами легальних господарських операцій фізичних та 
юридичних осіб, та не задекларованих їх одержувачами. Тіньові процеси 
в економіках, корупційні дії ПЕПів, схеми розмивання податкової бази 
при здійсненні господарських операцій призводять до виникнення 
значних сум коштів, що знаходяться поза офіційно задекларованими 
доходами їх одержувачів. На виявлення таких коштів та боротьбу зі 
спробами їх легалізації спрямовані системи заходів міжнародних 
організацій, внутрішні норми та обмеження, які в основному лежать в 
площині систем фінансового моніторингу. 

Приєднуючись до світових тенденцій та процесів боротьби світової 
спільноти з нелегальним обігом грошей, державою Україна посилюється 
контроль за наявністю джерел походження коштів, що надходять на 
банківські рахунки фізичних та юридичних осіб, удосконалюються 
комплаєнс-процедури банків при відкритті рахунків, видачі кредитів, 
перерахуванні коштів, виявленні ризикових операцій з перерахування чи 
отримання коштів клієнтами. Зазначені процеси супроводжуються 
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відмовами клієнтам у відкритті рахунків, видачі кредитів, зарахуванні 
коштів на банківський рахунок, блокуванням сумнівних сум коштів, і як 
наслідок – судовим розслідуванням щодо скоєння злочинів, пов’язаних з 
формуванням капіталів поза офіційним оборотом та спробами легалізації 
таких капіталів. 

Метою даного дослідження є аналіз змін в законодавстві та 
банківському регулюванні, спрямованих на виявлення та запобігання 
легалізації грошей через банківську систему. 

28.04.2020 в Україні вступив в дію новий Закон України «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-
IX (далі – Закон про фінансовий моніторинг) [1]. Новий закон значно 
удосконалив процедури фінансового моніторингу та спрямований на 
приведення їх у відповідність до стандартів фінансового моніторингу 
відповідно до світових та європейських норм, зокрема, рекомендацій 
FATF, норм 4-ї Директиви (ЄС) 2015/849 «Про запобігання 
використанню фінансової системи для відмивання грошей та 
фінансування тероризму» та Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, 
що супроводжує грошові перекази». Зміни направлені на боротьбу із 
«схемними» операціями, метою яких є відмивання та легалізація грошей, 
уникнення від сплати податків. 

В межах боротьби з легалізацією грошей, отриманих незаконним 
шляхом, вітчизняні банки, серед іншого, зобов’язані, окрім первинної 
процедури ідентифікації, яка полягає у звичній перевірці паспорту та 
ідентифікаційного коду, вимагати також документальне 
підтвердження джерел походження коштів клієнтів [2]. Результат такої 
перевірки повинен бути достатнім для визначення того, чи є у клієнта 
реальні достатні фінансові можливості для здійснення тієї чи іншої 
операції. Якщо клієнт не зможе надати офіційні документи, що 
підтверджують походження його статків, банк не має права допустити 
відповідну операцію. Окрім того, банк має право самостійно оцінювати 
джерела доходу клієнта як з офіційних документів, так і з публічних 
джерел. 

Відповідно до ст. 6 Закону про фінансовий моніторинг, банки є 
суб’єктами первинного фінансового моніторингу та згідно ст. 8 Закону 
зобов’язані: 

– забезпечувати належну організацію та проведення первинного 
фінансового моніторингу, що належним чином надасть можливість 
виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно 
від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових 
операцій без встановлення ділових відносин) та повідомляти про них 
спеціально уповноважений орган, а також запобігати використанню 
послуг та продуктів суб’єкта первинного фінансового моніторингу для 
проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою; 



466 

– забезпечувати функціонування належної системи управління 
ризиками, застосування у своїй діяльності ризико-орієнтовного підходу 
та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків; 

– здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих 
клієнтів; 

– забезпечувати моніторинг фінансових операцій на предмет 
відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного 
фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та 
ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, 
пов’язаних з фінансовою операцією; 

Виконуючи свою функцію як суб’єкта первинного фінансового 
моніторингу, банки відслідковують здійснення клієнтами операцій з 
перерахування коштів у сумах, що дорівнюють або перевищують 
порогові суми, та повідомляють спеціально уповноважений орган про 
такі операції. Законом про фінансовий моніторинг збільшено граничну 
суму фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу з 
150 000 грн. до 400 000 грн., а також зменшено кількість ознак, за 
наявності яких фінансова операція підлягатиме обов’язковому 
фінансовому моніторингу, з 17-ти до 4-х. Так, з 28.04.2020 фінансова 
операція на суму 400 000 грн. (для суб’єктів, які надають послуги у сфері 
азартних ігор – 30 000 грн.) підлягає моніторингу у разі наявності однієї з 
наступних ознак: 

1) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту 
(позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б один 
із учасників фінансової операції або банк такого учасника знаходиться в 
державі, що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації 
міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з 
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; 

2) фінансові операції з публічними діячами; 
3) фінансові операції із переказу коштів за кордон, в тому числі, до 

держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон; 
4) фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання 

коштів). 
Обов’язком банку є отримання у клієнта документальних 

підтверджень джерела походження коштів в тому випадку, якщо сума 
операції дорівнює або перевищує 400 тис. грн. Банк має право вимагати 
документи при проведенні переказу на будь-яку суму в залежності від 
кількості/частоти/обсягу операцій, якщо у банку виникає підозра про 
відсутність у клієнта фінансової можливості для здійснення операції. 
Банк фіксує рух безготівкових коштів клієнта, а отже має часткове 
уявлення про його фінансову історію. На основі цих даних, а також 
інформації про рівень доходів, наданої клієнтом під час укладання 
договору на обслуговування, банк робить висновки, фінансові операції на 
які суми є звичними та допустимими для клієнта. Якщо за результатами 
аналізу операцій клієнта банк оцінює, що сума фінансової операції 
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відповідає фінансовим можливостям клієнта, операція з перерахування / 
зарахування грошей виконується без додаткових документів. 

Особливу увагу при здійсненні процедур перевірки джерел 
походження коштів банки приділяють коштам, що належать публічним 
діячам, або компаніям, які тією чи іншою мірою пов’язані з публічними 
діячами (ПЕПами). Закон про фінансовий моніторинг визначає 
публічним діячем особу, яка виконує або виконувала визначені публічні 
функції не залежно від будь-якого строку. При цьому, статус «публічного 
діяча» є пожиттєвим і не обмежується 3 роками, як це було передбачено 
раніше; зменшується перелік осіб, які вважаються членами ПЕПа. 

Орієнтовний перелік документів (один або більше на вибір) [3], які 
можуть бути використані для підтвердження джерела походження 
грошових коштів, що пропонується банками для клієнтів є типовим та 
містить наступний перелік: 

– роздруківка Е-декларації, належним чином завірена; 
– податкова декларація про майновий стан та доходи (для резидентів 

України); 
– інформація про доходи, отримані у відповідному році, і сплачені з 

цих доходів податки (наприклад, довідка з пенсійного фонду про 
отримані доходи, довідка податкових органів про суми виплачених 
доходів та утриманих податків); 

– податкова декларація (декларація про доходи) із відміткою 
контролюючого органу іноземної держави про отримання (при 
наявності), за умови надання документів, що підтверджують 
надходження коштів на територію України (митна декларація, виписка 
українського банку тощо); 

– засвідчене нотаріально свідоцтво про право на спадщину (кошти на 
поточних рахунках, в тому числі депозитах в іншому банку, доходи з 
рахунків ескроу); 

– договори про продаж нерухомого майна, завірені нотаріально, за 
правочинами, здійсненими не пізніше останніх 3-х років; 

– договори про продаж нерухомого майна за межами України, за 
правочинами, здійсненими не пізніше останніх 3-х років, за умови 
надання документів, що підтверджують надходження коштів на 
територію України (митна декларація, виписка українського банку); 

– договір оренди нерухомості (приймається дохід за поточний 
податковий період, за попередні періоди – доходи повинні бути 
задекларовані), при умові надання виписки банку, з відображенням суми 
надходжень за договором, інше. 

Документами, що підтверджують джерела походження коштів, 
можуть бути документи членів сім’ї, а саме 
чоловіка/дружини/дітей/батьків, при наявності документів, що 
підтверджують родинні зв’язки. У разі здійснення операції 
представником клієнта (за дорученням), повинні бути надані документи 
особи, від імені якої здійснюється операція. 
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При цьому банк зобов’язаний відмовити клієнту у проведенні 
фінансової операції у разі: 

– якщо неможливо здійснити ідентифікацію та/або верифікацію 
клієнта, або якщо у банку виникає сумнів стосовно того, що особа 
виступає від власного імені; 

– подання клієнтом чи його представником банку недостовірної 
інформації або подання інформації з метою введення в оману банк; 

– якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої 
проводиться фінансова операція та встановлення вигодоодержувача 
(вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 

Банк має право відмовитися від проведення будь-якої підозрілої 
фінансової операції клієнта. Фінансові операції або спроба їх проведення 
вважаються підозрілими незалежно від суми, якщо банк має підозру або 
достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної 
діяльності або пов’язані з тероризмом. 

Уся інформація, надана банку клієнтом, становить банківську 
таємницю і не може бути розголошена третім особам за виключенням 
випадків, встановлених законом (розкриття інформації на вимогу 
рішення суду, запити НБУ тощо). 

Враховуючи зміни в законодавстві України та світові тенденції 
посилення боротьби з процесами відмивання та легалізації грошей, стає 
практично неможливим зарахування банком на поточний рахунок коштів 
клієнта, за якими відсутні документальні підтвердження їх походження. 
Дані тенденції посилюються та удосконалюються і в Україні, що 
призводить до необхідності банками удосконалення комплаєнс-процедур, 
ускладнює здійснення операцій з зарахування на банківські рахунки 
коштів у сумах, що перевищують порогові 400 тис. грн. та очікувано у 
майбутньому створить підстави для виникнення судових розслідувань 
відносно законності господарських операцій, в результаті яких отримані 
кошти, джерело походження яких не підтверджується документами. 
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ПРИЧИНЫ ВЫЗОВА ЭКСПЕРТА И СПЕЦИАЛИСТА В СУД 

 
Розглянуті різні судові ситуації та виокремлені причини виклику експерта в 

суд: для допиту або проведення експертизи на вимогу учасників процесу або за 
ініціативою суду. Показано, що спеціаліст викликається в суд для надання 
допомоги в оцінці висновку експерта, подальшого проведення експертизи або 
демонстрації незаперечності важливого доказу за допомогою спеціальних знань і 
технічних засобів. 

Ключові слова: судовий експерт, спеціаліст, виклик до суду. 
 
Various judicial situations are considered and the reasons for calling an expert to 

the court are highlighted: for interrogation or for an expert examination at the request of 
the participants in the process or at the initiative of the court. It is shown that a 
specialist is summoned to court to assist in assessing the expert's conclusion, further 
examination and demonstration of the indisputability of important evidence using 
special knowledge and technical means. 

Key words: forensic expert, specialist, calling to court. 
 
Рассмотрены различные судебные ситуации и выделены причины вызова 

эксперта в суд: для допроса или проведения экспертизы по требованию 
участников процесса или по инициативе суда. Показано, что специалист 
вызывается в суд для оказания помощи в оценке заключения эксперта, 
дальнейшего проведения экспертизы и демонстрации непререкаемости важного 
доказательства с помощью специальных знаний и технических средств. 

Ключевые слова: судебный эксперт, специалист, вызов в суд. 
 
У криміналістичної і процесуальної літературі приділено значну увагу 

процесуальній регламентації, тактичним прийомам, предмету і завданням 
допиту експерта в суді [1, 2, 3, 4, 5, 6 та ін.]. Проте вимагає уточнення 
судові ситуації, пов’язані із викликом експерта, а також спеціаліста до 
суду.  

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 315 Кримінального процесуального кодексу 
(далі – КПК України) України під час підготовчого провадження суд 
розглядає клопотання учасників судового провадження про здійснення 
судового виклику певних осіб до суду для допиту. У число таких осіб 
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можуть входити експерт (експерти), а також спеціаліст (спеціалісти). В 
залежності від судових ситуацій можуть існувати різні причини виклику 
обізнаних осіб. 

Якщо експертиза була проведена на досудовому слідстві суд вирішує 
такі питання: 

1) викликати експерта, вказаного учасниками, для допиту; 
2) викликати експерта, вказаного учасниками провадження, для 

проведення нової експертизи під час суднового розгляду; 
3) викликати експерта, який проводив експертизу, але не вказаного 

жодним з учасників для допиту або проведення експертизи; 
4) не викликати експерта, вказаного учасниками, обмежуючись надалі 

оголошенням його висновку, даного на досудовому слідстві; 
5) викликати обізнану особу для участі в розгляді як спеціаліста 

(ст. 71 КПК України) для надання консультацій чи роз’яснень або, при 
необхідності, подальшого проведення експертизи за дорученням суду. 

При вирішенні в даній стадії будь-якого з перерахованих питань слід 
виходити з того, що визначальним є не юридична значимість 
встановлених експертом фактів, або тих, що в подальшому можуть бути 
встановлені (вона буде визначатися пізніше, під час судового розгляду), а 
потреба встановлення факту за допомогою спеціальних знань і форма її 
встановлення. 

Відповідно до першої ситуації експерти, які дали висновок під час 
досудового розслідування, зазвичай викликаються в судове засідання для 
допиту, коли висновок активно заперечується сторонами. Відповідно до 
ст. 356 КПК України експерт, який надав висновок на досудовому 
слідстві, може бути викликаний до суду тільки для роз’яснення даного 
ним висновку. Проте відповідно до ст. 101 КПК України кожна сторона 
має право звернутися до суду з клопотанням про виклик експерта для 
допиту під час судового розгляду для «роз’яснення чи доповнення» його 
висновку. Виникає питання, які причини виклику експерта до суду для 
роз’яснення чи доповнення даного ним раніше висновку. Виклик до суду 
експерта для допиту може знадобитися, коли висновок викладено 
суперечливо або неповно; суперечить наявним у справі доказам; 
викликає сумнів у своїй обґрунтованості; коли у суду (сторін) виникають 
питання, які не отримали розв’язання у висновку експерта; кінцеві 
висновки неясні або дані в ймовірній формі; експерт відмовився від 
вирішення поставлених питань; необхідно уточнити компетентність 
експерта, який не є співробітником державної спеціалізованої установи; 
при виникненні додаткових питань і інших причин. 

Важливе значення має також складність даної справи та значення 
експертного висновку в системі доказів. Так, доцільно викликати 
експерта у випадках, коли відсутні прямі докази і звинувачення 
будується на непрямих доказах, у зв’язку з чим висновок експерта 
набуває особливе, а іноді й вирішальне значення і, тому потребує 
особливо ретельної перевірки. За деяким категоріям кримінальних 
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проваджень експертиза є одним з обов’язкових джерел доказів, 
наприклад, провадження про застосування примусових заходів 
медичного характеру. В певних випадках висновки експерта необхідні 
задля правильної кваліфікації злочину [7, с. 448-479]. 

Друга ситуація виникає, коли потрібно проведення експертизи в суді 
тим самим експертом, який дав висновок на досудовому слідстві. У 
подібних випадках необхідність проведення експертизи тим же 
експертом, а отже, й потреба його виклику до суду може статися з 
наступних причин: за допомогою експертизи слід розв’язати нові, раніше 
не досліджені питання; встановлені нові вихідні дані для експертного 
дослідження; слід усунути протиріччя висновків експерта з іншими 
матеріалами провадження; висновок заперечується однієї зі сторін; 
експертиза може бути проведена після допиту експерта, який не дасть 
очікуваних результатів. 

Третя ситуація характеризується тим, що вирішується питання про те, 
чи викликати експерта, який провів експертизу на досудовому слідстві, 
але не вказаним жодним з учасників провадження. Вважаємо, що судді 
належить виходити з тих же підстав, що наводилися вище стосовно 
другої ситуації щодо виклику зазначеного сторонами експерта. 
Особливістю даної ситуації є те, що, викликавши експерта за своєю 
ініціативою (ч. 2 ст. 332 КПК України), суд повинен буде почати першим 
ставити запитання експерту, що логічно випливає зі ч. 2 ст. 356 
КПК України. Тому, викликаючи за власною ініціативою експерта для 
допиту, суд повинен чітко уявляти собі, для з’ясування яких обставин він 
це здійснює. 

Четверта ситуація пов’язана із відмовою судді у виклику експерта, 
вказаного однією із сторін, та обмежуючись оголошенням його висновку 
під час судового розгляду. Виникає питання, як узгоджується подібні дії з 
загальною засадою безпосередності дослідження судом 
документів (ст. 23 КПК України). Вирішення цього питання може бути 
наступним. Доказом у справі є не саме експертне дослідження, яке 
проводиться експертом за завданням суду (або стороною), і не процес 
написання ним висновку та формулювання відповідей на питання, а 
безпосереднє висновок, якій має письмову форму та відповідає вимогам 
ст. ст. 101, 102 КПК України. Оскільки саме письмовий висновок 
експерта підлягає дослідженню судом, то принцип безпосередності не 
порушується, коли для обґрунтування вироку використовують висновок 
експерта, даний ним на досудовому слідстві, але заслуханий 
(оголошений) і належним чином досліджений судом. При цьому, не має 
значення, де здійснювалося експертне дослідження: в суді або в 
експертній установі. Головним є те, чи було досліджено судом висновок, 
і чи було це дослідження достатнє для винесення судового рішення. 

П’ята із зазначених нами ситуацій стосується виклику судом обізнаної 
особи, яка компетентна в питаннях експертизи, її не проводило, але 
передбачається з перспективою участі в судовому розгляді або в ролі 
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спеціаліста, або в ролі експерта, а можливо, і в тій, і в іншій якості. 
Обізнана особа, компетентна в тих питаннях, які вирішувалися 
експертизою на досудовому слідстві, яка викликана до суду в якості 
спеціаліста, може роз’яснити суду та сторонам питання експертизи, дати 
їм наукове тлумачення, допомогти в аналізі та оцінці висновку експерта, 
пояснити специфічні терміни, допомогти зрозуміти висновки експерта 
(ст. 360 КПК України). При цьому, само собою зрозуміло, що будь-якої 
правової оцінки висновку експерта спеціаліст надати не вправі. У разі 
виникнення необхідності проведення нової експертизи в суді спеціаліст 
може стати експертом, якщо йому буде доручено проведення експертизи. 
До цього він може ще в статусі спеціаліста досліджувати матеріали 
кримінального провадження, ставити запитання учасникам процесу, 
консультувати щодо постановки питань на експертизу. Залучення такого 
роду осіб відбувається, найбільш часто, за клопотанням сторони захисту, 
які бажають розібратися у висновку експерта та при необхідності 
клопотати про проведення в суді нової експертизи. 

Крім того, виклик спеціаліста може бути виправданий і тоді, коли 
потрібно за допомогою спеціальних знань й технічних засобів 
продемонструвати під час судового розгляду незаперечність якого-
небудь важливого доказу, що викриває злочинця. 
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Розглянуті деякі з проблемних питань, що виникають при проведенні 
комп’ютерно-технічних досліджень. Запропоновані засоби вирішення 
поставлених завдань: аналіз оперативної пам’яті, фреймворк «volatility». 
Сформовано коло питань, що вимагають подальшого дослідження для досягнення 
кінцевої мети – дослідження оперативної пам’яті операційних систем сімейства 
Linux. 
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Some of the problematic issues arising in the course of computer-technical research 

are considered. Methods for solving the assigned tasks are proposed: analysis of RAM, 
the "volatility" framework. A range of issues has been formed that require further 
research to achieve the ultimate goal – the study of the RAM of operating systems of 
the Linux family. 

Key words: Linux, RAM analysing, system memory – forensics RAM analysis of 
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Рассмотрены некоторые из проблемных вопросов, возникающих при 

проведении компьютерно-технических исследований. Предложенны способы 
решения поставленных задач: анализ оперативной памяти, фреймворк «volatility». 
Сформирован круг вопросов, требующих дальнейшего исследования для 
достижения конечной цели – исследование оперативной памяти операционных 
систем семейства Linux. 

Ключевые слова: Linux, исследования RAM, оперативная память 
 
В сучасності досить популярним сімейством операційних систем є 

сімейство Unix-подібних операційних систем. Станом на кінець 2020 р. 
Unix є найпопулярнішим сімейством операційних систем для 
web-серверів – згідно зі статистичними даними W3Techs понад 70 % 
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всесвітньої мережі Інтернет працює на операційних системах цього типу, 
з них понад 40 % – операційні системи сімейства Linux [1]. 

Збільшення популярності операційних систем сімейства Linux призвело й 
до збільшення випадків використання їх й злочинцями. В ході аналізу 
кількості та виду досліджених речових доказів, працівниками Черкаського 
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 
виявлено стабільне зростання кількості випадків використання операційних 
систем сімейства Linux в неправомірній діяльності. 

Поступової популярності набувають робочі станції, як мобільні, так й 
стаціонарні, побудовані на базі Linux-подібних операційних систем з 
використанням криптографічних засобів захисту інформації. 
Найтиповішим випадком є шифрування даних методами 
криптографічного захисту за специфікацією «LUKS» з використанням 
можливості автоматичного (без введення паролю) розшифрування даних 
після завантаження операційної системи та авторизації користувача. 
Тобто ключова послідовність дешифрування інформації знаходиться в 
завантажувачі операційної системи в прихованому (скомпільованому) 
вигляді [2]. Такий підхід не потребує від кінцевого користувача знання 
якогось специфічного пароля, окрім пароля доступу до облікового 
запису. Але водночас провести дослідження носія інформації практично 
неможливо, оскільки інформація, що може містити цінність для органів 
досудового розслідування чи суду, знаходиться в закодованому вигляді. 

Аналізуючи алгоритм роботи та структуру завантажувачів 
операційних систем сімейства Linux, їх ядра та модулів криптографічного 
захисту, встановлено, що отримання парольної послідовності загалом 
може бути здійснене двома методами – прямим перебором (brute force) чи 
декомпіляцією та аналізом завантажувача. 

Прямий перебір – загальний метод підбору паролів, суть якого 
полягає в спробі отримання доступу, почергово використовуючи всі 
можливі комбінації символів. Хоча повний перебір є алгоритмічно 
простою задачею й в якості кінцевого результату гарантує отримання 
паролю – час виконання при цьому буде пропорційним кількості 
символів в парольній послідовності. Як показує практика – на перебір 
парольної послідовності більше восьми випадкових символів необхідні 
роки, що нівелює цей метод як прийнятний. 

Здійснення декомпіляції чи дизасемблювання та аналіз отриманої 
інформації також є не тривіальним завданням й потребує як значного 
часу на фізичне опрацювання отриманих даних, так й володіння 
необхідними мовами програмування на достатньо високому рівні та 
чіткого розуміння алгоритму роботи досліджуваного об’єкта [3]. Але на 
відміну від вищенаведеного методу перебору, аналіз дизасемблюваних 
даних може не дати результату взагалі у зв’язку з високою складністю 
завдання. 

Одним з можливих варіантів проведення дослідження операційної системи 
сімейства Linux та програмного забезпечення, що працює в її середовищі, 
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може бути аналіз вмісту оперативної пам’яті. Для цього образ (цифрову копію) 
досліджуваного носія інформації необхідно помістити до середовища 
віртуалізації й виконати на віртуальній машині. Такий підхід дозволить без 
застосування сторонніх технічних засобів отримати копію вмісту оперативної 
пам’яті віртуальної машини на будь-якому етапі її функціонування. 

Аналізуючи сучасні напрацювання за напрямком аналізу оперативної 
пам’яті операційних систем встановлено, що доступними до 
використання є декілька програмних засобів. Найрозповсюдженішим та 
найефективнішим на даний час є програмний засіб «volatility» – 
безкоштовний (open-source) фреймворк для криміналістичного аналізу 
інформаційного вмісту оперативної пом’яті. Фреймворк написаний 
мовою програмування «Python» й підтримує структуру пом’яті 
притаманну операційним системам сімейства «Windows», «Mac OS» та 
«Linux». Окрім базових функціональних можливостей «volatility» є 
модульною системою та підтримує сторонні плагіни [4]. 

Дослідивши вищенаведений програмний засіб встановлено, що він не має 
каталогу даних для розпізнання операційних систем сімейства Linux. Це 
обумовлено тим, що для створення профілів розпізнавання операційних 
систем використовується «System.map» – файл, у якому знаходиться 
символьна таблиця адресних функцій та процедур, що використовуються 
ядром операційної системи Linux, та безпосередньо ядро операційної системи. 
Тобто, надзвичайно велика кількість різних дистрибутивів операційних разом з 
надзвичайно великою кількістю версій кожної системи фактично 
унеможливлює створення каталогу профілів Linux-подібних систем. 

Але не дивлячись на складність створення профілю необхідної 
операційної системи, це завдання є значно простішим та швидшим аніж 
прямий перебір чи дизасемблювання. Фактично для створення профілю 
досліджуваної операційної системи необхідно знайти дистрибутив 
(Linux-системи є загальнодоступними) такого ж випуску та версії. Маючи 
доступ до аналогічної операційної системи процедура створення її 
профілю програмним засобом «volatility» займе декілька хвилин. 

Загалом, програмний засіб «volatility» навіть своїми базовими 
функціональними можливостями дозволяє здійснювати виявлення 
процесів, що були активними в момент створення дампу оперативної 
пам’яті, експортування деяких файлів, аналіз структури файлової 
системи та доступних носіїв інформації. Такі дані в деяких випадках вже 
містять інформацію, що матиме цінність для органів досудового 
розслідування чи суду. А от застосування можливостей редагування 
вмісту оперативної пам’яті відкриває значно більші можливості. 

Наразі питання дослідження оперативної пам’яті операційних систем 
сімейства Linux вимагає опрацювання декількох нагальних питань. Деякі 
з них полягають в створенні каталогу профілів операційних систем, аби 
фахівці, що проводять дослідження, не витрачали час на пошук 
дистрибутиву та створення необхідного профілю. Інші ж питання 
стосуються пошуку та опису можливостей модулів програмного засобу 
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«volatility» з метою формування чітких алгоритмів вирішення типових 
завдань. Також відкритим є питання пошуку альтернативних програмних 
засобів для здійснення аналізу вмісту оперативної пам’яті. 
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Рассмотрены основания возмещения убытков собственникам земли и 
землепользователям. Приведены нормативные и законодательные акты Украины, 
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земли и землепользователям. 

Ключевые слова: возмещения убытков, размер ущерба, самовольное 
использование, земельный участок. 

 
 
Відповідно до ч. 1 ст. 14 Конституції України земля є основним 

національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, 
яка полягає в забезпеченні раціонального використання земельних ресурсів, 
збереженні й відтворенні родючості ґрунтів, захисті їх від псування і 
забруднення, реалізації громадянами, юридичними особами та державою їх 
прав власності та землекористування відповідно до закону [1]. 

Відшкодування збитків власникам землі й землекористувачам 
характеризується багатьма особливостями, що суттєво відрізняють цей 
інститут від закономірностей його функціонування в інших галузях 
права. Певна специфіка відшкодування збитків за земельним 
законодавством стосується також підстав та умов відшкодування, 
встановлення яких у кожній окремій ситуації передбачає виникнення у 
власника земельної ділянки права вимагати компенсації завданої шкоди. 
На практиці часто неоднозначно вирішується питання про наявність 
достатньої підстави для відшкодування збитків власникам землі та 
землекористувачам [2, с. 341]. 

Відповідно до ст. 156 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) 
підставами для відшкодування збитків власникам землі та 
землекористувачам є: вилучення (викуп) сільськогосподарських угідь, 
лісових земель та чагарників для потреб, не пов’язаних із 
сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом; тимчасове 
зайняття сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для 
інших видів використання; встановлення обмежень щодо використання 
земельних ділянок; погіршення якості ґрунтового покриву та інших 
корисних властивостей сільськогосподарських угідь, лісових земель та 
чагарників; приведення сільськогосподарських угідь, лісових земель та 
чагарників у непридатний для використання стан; неодержання доходів 
за час тимчасового невикористання земельної ділянки; використання 
земельних ділянок для потреб нафтогазової галузі; використання 
земельних ділянок для потреб надрокористування з метою дослідно-
промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних копалин 
загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, інших 
корисних копалин загальнодержавного значення.  

Відповідно до ч. 1 ст. 157 ЗКУ відшкодування збитків власникам 
землі та землекористувачам здійснюють органи виконавчої влади, ОМС, 
громадяни та юридичні особи, які використовують земельні ділянки [3]. 

Окремо хочемо звернути увагу на ч. 3 ст. 157 ЗКУ, яка чітко визначає, 
що порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і 
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землекористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів України (далі – 
КМУ). 

Постановою КМУ від 19.04.1993 № 284 затверджено Порядок 
визначення та відшкодування збитків власникам землі та 
землекористувачам (далі – Порядок) [4]. 

Цим документом зазначено, 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. 

Відповідно до пункту 1 зазначеного Порядку передбачено, 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. 

Згідно з пунктом 2 вказаного Порядку передбачено, що розміри 
збитків визначаються комісіями, створеними Київською та 
Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, 
виконавчими органами сільських, селищних, міських рад. До складу 
комісій включаються представники Київської, Севастопольської міських, 
районних державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад (голови комісій), власники землі або 
землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки, представники 
підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть їх 
відшкодовувати, представники територіальних органів Держгеокадастру, 
Держекоінспекції, фінансових органів, органів у справах містобудування 
та архітектури. Результати роботи комісій оформляються відповідними 
актами, що затверджуються органами, які створили ці комісії. 

Відповідно до п. 3 вказаного Порядку, відшкодуванню підлягають: 
– вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, 

включаючи незавершене будівництво, у повному обсязі (оцінка вартості 
житлових будинків та споруд, які є власністю громадян, провадиться 
Бюро технічної інвентаризації виходячи з їх відновної вартості з 
урахуванням проценту фізичного зносу; – вартість плодоягідних та інших 
багаторічних насаджень); 

– вартість лісових і дерево-чагарникових насаджень; 
– вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин 

тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і 
протиселевих споруд; 

– понесені витрати на поліпшення якості земель за період 
використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, 
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на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення 
добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проєктні роботи; 

– інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі 
орендарів, включаючи й неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані. 

Тобто буквальний зміст вказаного пункту свідчить про те, що 
Порядок розроблений саме з метою реалізації норми ст. 156 ЗКУ. 

Розмір шкоди за самовільне використання земельної ділянки 
визначається відповідно до постанови КМУ від 25.07.2007 № 963 (далі – 
постанова № 963) [5]. 

Постанова № 963 спрямована на визначення розміру шкоди, заподіяної 
державі, територіальним громадам, юридичним та фізичним особам, на всіх 
категоріях земель внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, 
використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття 
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу. 

Розмір шкоди визначається окремо по кожному із зазначених 
правопорушень. 

Згідно з п. 3.1 наказу Державного агентства земельних ресурсів України 
та Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель від 
12.09.2007 № 110 (із змінами, внесеними наказом Держземінспекції 
27.06.2008 № 84) «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
застосування 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 КМУ від 
25.07.2007 № 963», підставою для здійснення розрахунку розміру шкоди, 
заподіяної державі, територіальним громадам, юридичним чи фізичним 
особам внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання 
земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву 
(родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, є матеріали справи про 
адміністративне правопорушення, які підтверджують факт вчинення цього 
правопорушення, а саме: 

1) акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства; 
2) протокол про адміністративне правопорушення; 
3) припис (з вимогою усунення порушення земельного 

законодавства); 
4) акт обстеження земельної ділянки [6]. 
Отже, підставою для здійснення розрахунку розміру шкоди, 

заподіяної державі або територіальній громаді внаслідок самовільного 
зайняття земельних ділянок, є зазначені документи в їх сукупності, 
оскільки саме вони можуть підтвердити сам факт самовільного зайняття 
земельної ділянки, розмір зайнятої ділянки та період часу, протягом 
якого вона використовується без належних правових підстав. 

Виходячи зі змісту ч. 3 ст. 157 ЗКУ, були прийняті Постанови КМУ 
№ 284 та № 963, які встановлюють порядок визначення та відшкодування 
збитків власникам землі і землекористувачам. 
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РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ПРОСТУПКОВ 
 

Проаналізовані положення КПК України щодо здійснення досудового 
розслідування кримінальних проступків, на підставі чого виокремлені проблемні 
аспекти, що можуть викликати труднощі в їх одноманітному застосуванні. 

Ключові слова: досудове розслідування, кримінальні проступки, дізнання. 
 
The article analyzes the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine 

regarding the implementation of pre-trial investigation of criminal offenses, on the basis 
of which the problematic aspects are highlighted that may cause difficulties in their 
uniform application. 

Key words: pre-trial investigation, criminal offenses, inquiry. 
 
Проанализированы положения УПК Украины относительно осуществления 

досудебного расследования уголовных проступков, на основании чего выделены 
проблемные аспекты, которые могут вызвать трудности в их однообразном 
применении. 

Ключевые слова: досудебное расследование, уголовные проступки, дознание. 
 
Сенс запровадження такої особливої форми досудового розслідування 

як дізнання, полягає в розвантаженні слідчих та досягненні 
процесуальної економії, зосередивши при цьому зусилля слідчих та 
детективів на протидії тяжким і особливо тяжким злочинам. Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 
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правопорушень» від 22.11.2018 № 2617-VIII та «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 
правопорушень» від 17.06.2020 № 720-ІХ доповнено та внесено зміни до 
Кримінального, Кримінального процесуального та інших кодексів. 

«Перші кроки» утворених та процесуальної діяльності підрозділів 
дізнання Національної поліції засвідчили про наявність кола проблемних 
питань кримінального процесуального та організаційного характеру. 
Серед науковців та юристів також виникають питання, у тому числі в 
ракурсі співвідношення повноважень дізнавача та слідчого, та навпаки. 

Так, у чинній редакції ст. 40-1 КПК України передбачено, що 
«дізнавач під час здійснення дізнання наділяється повноваженнями 
слідчого». Вказана норма сприймається однозначно та не викликає 
непорозумінь через те, що КПК України з 01.07.2020 наділив дізнавача 
повноваженнями, які, на перший погляд, аналогічні повноваженням 
слідчого, але з деякими відмінностями. Наприклад, відповідно до п. 2 ч. 2 
ст. 40 КПК України слідчий уповноважений у встановлених Кодексом 
випадках на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій. В свою чергу, згідно п. 2 ч. 2ст. 40-1 КПК України 
дізнавач уповноважений: проводити огляд місця події, обшук затриманої 
особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення 
правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом 
кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також 
проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у 
випадках, установлених цим Кодексом. Фактично законодавець у не 
властивій для нього формі деталізував коло процесуальних заходів, які в 
подальшому можуть мати силу доказів, тим самим прирівнявши їх за 
значенням до слідчих (розшукових) дій. Натомість, на наш погляд, така 
деталізація повноважень дізнавача «штучно» обмежує слідчого в праві 
щодо вилучення знарядь і засобів учинення правопорушення, речей чи 
документів, що є безпосереднім предметом кримінального проступку. 

Крім того, відповідно до вимог ч. 3 ст. 214 КПК України для 
з’ясування обставин вчинення кримінального проступку до внесення 
відомостей до ЄРДР може бути: відібрано пояснення; проведено медичне 
освідування; отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних 
приладів та технічних засобів, що мають функції фото- й кінозйомки, 
відеозапису, чи засобів фото- та кінозйомки, відеозапису; вилучено 
знаряддя та засоби вчинення кримінального проступку, речі та 
документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або 
які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду 
речей. Тобто, результати таких процесуальних дій можуть виступати як 
докази у кримінальному провадженні щодо проступку. Водночас не 
можуть бути використані в кримінальному провадженні щодо злочину, 
окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за 
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клопотанням прокурора. Така новація викликає низку взаємопов’язаних 
запитань. По-перше, який процесуальний порядок дій прокурора, який 
звертається з таким клопотанням? По-друге, з яким підстав слідчий суддя 
задовольняє, а з яких відмовляє в задоволені клопотання прокурора? По-
третє, які правові наслідки відмови прокурора в наданні такого 
клопотання? По-четверте, чи зможуть учасники кримінального 
провадження оскаржити відповідні рішення прокурора та слідчого судді? 

З огляду на викладене, постає цілком закономірне питання: чи є 
слідчий суб’єктом формування такої неузгодженої із загальним поняттям 
доказів «спеціальної» системи джерел доказів? Дане питання виникає у 
зв’язку з тим, що законодавець не наділив слідчого повноваженнями 
дізнавача під час здійснення досудового розслідування кримінальних 
проступків. З огляду на це в подальшому щодо таких доказів можуть 
з’явитись сумніви стосовно їх допустимості. Більш того, відсутність в 
законі чіткої правової регламентації отримання наведених доказів 
створює реальну загрозу для визнання їх недопустимими. 

На сьогодні на практиці непоодинокими є випадки вчинення 
кримінальних правопорушень, що викликають складнощі в їх кваліфікації на 
початковому етапі розслідування. Відповідно, якщо так станеться, що таке 
кримінальне правопорушення виявиться злочином, а суб’єктом, який 
здійснюватиме його перевірку буде дізнавач, то жодних проблем не виникає 
через те, що дізнавач під час здійснення дізнання наділяється 
повноваженнями слідчого. Однак, по-іншому виглядає ситуація, коли 
слідчий реагує на кримінальний проступок. Відтак, відкритим залишається 
питання – чи зможе слідчий задіяти увесь арсенал перевірочних заходів, 
передбачених для дізнавача? Якщо так, то чи будуть їх результати 
допустимими доказами в кримінальному провадженні. 

Наразі окрім процесуальної неузгодженості залишаються не 
вирішеними й організаційні питання, одним із яких є формування складу 
чергових слідчо-оперативних груп. Так, відповідно до Наказу 
МВС України від 27.04.2020 № 357 «Про затвердження Інструкції з 
організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, 
адміністративні правопорушення або події та оперативного 
інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України» 
старшим слідчо-оперативної групи є як слідчий, так і дізнавач. 
Проаналізувавши положення цього Наказу стає зрозумілим, що в ньому 
також не розмежуються повноваження слідчого та дізнавача, що не 
узгоджуються з вимогами КПК України. Вважаємо, що застосовувати в 
даному випадку аналогію не правильно, зокрема через непропорційність 
повноважень слідчого та дізнавача. Подібні законодавчі прогалини не 
повинні залишатися поза увагою законодавця, тому окреслена 
неузгодженість має бути вирішена шляхом внесення відповідних змін до 
чинного законодавства. 

Окрему увагу приділимо такому аспекту, як правові наслідки затримання 
особи за вчинення кримінального проступку. Так, у положеннях п. 1 ч. 4 
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ст. 298-2 КПК України вказується на необхідність дотримуватись вимог 
ст. 211 КПК України лише у випадку, якщо особу затримано на 72 години. 
Зокрема, має бути вирішено питання про звільнення особи або доставлення її 
до суду для розгляду клопотання про обрання особі запобіжного заходу. 
Натомість, з приводу цього незрозумілим залишається питання щодо 
наслідків, коли особу затримали на 3 або на 24 години, адже в цих випадках 
законодавець чомусь не вказав на необхідність дотримання вимог ст. 211 
КПК України, а отже й питання про звільнення особи, за наявності на те 
підстав, має вирішувати дізнавач або інша уповноважена особа на власний 
розсуд. На наше переконання, за таких обставин час звільнення особи слід 
зазначити у протоколі затримання, копія якого обов’язково має бути вручена 
затриманій особі. В іншому разі це буде вважатися як недотримання вимог 
законності та не відповідність самій меті ст. 5 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод. 

Надалі зупинимось на особливостях повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального проступку. Так, у положеннях ст. 298-4 
КПК України визначено, що «письмове повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінального проступку складається дізнавачем за погодженням 
із прокурором у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом». 
Здійснивши порівняльний аналіз даного положення з вимогами глави 22 
КПК України, виникають наступні запитання. По-перше, чи аналогічні 
вимоги змісту письмового повідомлення про підозру щодо кримінальних 
проступків та злочинів? По-друге, чи уповноважений дізнавач, прокурор у 
випадку неможливості безпосереднього вручення письмового повідомлення 
про підозру у вчиненні кримінального проступку здійснити це у спосіб, 
передбачений для вручення повідомлення? По-третє, чи необхідно 
дізнавачу, прокурору вносити до ЄРДР дату та час повідомлення про підозру 
у вчиненні кримінального проступку? По-четверте, чи може дізнавач, 
прокурор у випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру 
або зміну раніше повідомленої підозри виконати дії, передбачені ст. 298-4 
КПК України. Означені питання постають з огляду на те, що в ч. 1 ст. 298-4 
КПК України законодавець зазначив, що «письмове повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального проступку складається ….». При цьому в 
наукові літературі вже неодноразово наголошувалося й обґрунтовано, що 
повідомлення про підозру складається з комплексу взаємопов’язаних і 
взаємодоповнюючих процесуальних дій. Зокрема, мова йдеться про: 
встановлення підстав для здійснення повідомлення про підозру; складання 
письмового повідомлення про підозру; вручення письмового повідомлення 
про підозру; повідомлення підозрюваному про його права та обов’язки; 
внесення відповідних даних до ЄРДР. Як бачимо, щодо повідомлення про 
підозру у вчиненні кримінального проступку законодавець вказує лише на 
одну з дій – його складання, що, на наш погляд, не правильно і на практиці 
створить труднощі під час правозастосування приведеної норми. 

Окрім того, більш логічною була б законодавча вимога, в якій 
встановлювався обов’язок дізнавача або прокурора призначити 
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експертизу, якщо особа не погоджується з результатами медичного 
освідування або висновку спеціаліста, а не їх право. До того ж, не 
доцільно поєднувати в одній статті порядок повідомлення про підозру та 
інформування особу про результати медичного освідування і висновку 
спеціаліста за їх наявності. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що наведені 
законодавчі прогалини та неточності не сприятимуть ефективному 
розслідуванню кримінальних проступків, а деякі із запропонованих 
новацій навіть можуть призвести до порушення охоронюваних 
Конституцією України та іншими законами України прав і свобод 
людини. З урахуванням викладеного приходимо до висновку про 
нагальну необхідність вдосконалення та узгодження положень 
КПК України в частині здійснення досудового розслідування 
кримінальних проступків із іншими нормативними вимогами закону, 
оскільки законодавчі новації є фрагментарними та безсистемними. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЗС ТА КМОП 
ФОТОПРИЕМНИКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ 

ПЛОТНОСТИ, КАК ОБЩЕГО ПРИЗНАКА ПРИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЦЕЛОГО ПО ЧАСТЯМ 

 
Оцінюється можливість визначення оптичної густини прозорих матеріалів, як 

загальної ознаки при ідентифікації цілого за частинами, використовуючи 
матричні фотоприймачі, основані на переносі заряду. Для розв’язання задачі 
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аналізу властивостей досліджуваних матеріалів за отриманими цифровими 
зображеннями, розроблена комп’ютерна програма виділення границі 
досліджуваної області та оцінки зміни значень інтенсивності світла.  

Ключові слова: ідентифікація цілого по частинах; трасологічні дослідження; 
оптична густина; ПЗЗ-структура, КМОН-структура 

 
In this paper we evaluate the possibility to determine the optical density of 

transparent materials as a common feature when identifying by parts of a whole, using 
matrix photodetectors based on charge transfer. To analyze the properties of the 
materials under study using obtained digital images, we developed a computer program 
selecting the boundaries of the studied area and estimating the change in light intensity. 

Key words: identification of whole by parts; traces research; optical density; CCD-
structure, CMOS-structure 

 
Оценивается возможность определения оптической плотности прозрачных 

материалов, как общего признака при идентификации целого по частям, 
используя матричные фотоприемники, основанные на перенесении заряда. Для 
решения задачи анализа свойств исследуемых материалов по полученным 
цифровым изображениям, разработана компьютерная программа выделения 
границ исследуемой области и оценки изменения интенсивности света. 

Ключевые слова: идентификация целого по частям; трасологические 
исследования; оптическая плотность; ПЗС-структура, КМОП-структура 

 
Встановлення цілого за його частинами є одним з різновидів 

трасологічної експертизи. Результати експертизи, при позитивному 
вирішенні питань, мають важливе доказове значення і нерідко є єдиною 
можливістю встановлення обставин провадження. 

Для встановлення цілого за його частинами застосовують прийоми і 
методи, які передбачені змістом методик трасологічної експертизи, при 
комплексному вирішенні питань можуть використовуватися фізичні, 
хімічні, біологічні і інші методи дослідження. Таким чином, можливість 
встановлення належності частин одному цілому визначається, окрім 
іншого, фізичною будовою матеріалу об’єкта [1, 2]. 

При ідентифікації цілого за частинами, дуже часто експерти при 
оформлені експертних досліджень, використовують поняття «оптичної 
густини», не замислюючись про те, що ця величина є читко визначеною. 
Оптична густина або екстинкція D , як міра прозорості речовини [3]: 

I
ID 0lg ,    (1) 

де 0I  – інтенсивність падаючого світла, I  – інтенсивність світла, 
пройденого скрізь об’єкт. 

Як можна бачити з формули (1), дану величину «на око», встановити 
неможливо і, в використання цього терміну, без механізму чіткого 
вимірювання цієї величини є безглуздим. 
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Крім того, з одного боку, знаходження значень екстинкції потребує 
використання коштовного обладнання, яким, здебільшого, не оснащені 
трасологічні лабораторії, з іншого, використання такого обладнання для 
знаходження однієї з загальних характеристик об’єкта, може і не бути 
доцільним. 

Таким чином, метою даної роботи є ознайомлення з роботами автора, 
щодо використання ПЗЗ та КМОН фотоприймачів для визначення 
оптичної густини прозорих матеріалів при трасологічних дослідженнях, 
як альтернативи використання коштовного обладнання [4-7]. 

В основі запропонованого метода лежить властивість сучасних 
приладів з зарядовим зв’язком (ПЗЗ матриць) або комплементарною 
логікою на транзисторах метал-оксид-напівпровідник (КМОН матриць) 
сприймати наймаліші зміни у яскравості об’єкта. ПЗЗ та КМОН 
фотоприймачі дозволяють представити просторовий розподіл 
інтенсивності світла на виході оптичної системи у вигляді еквівалентного 
електричного сигналу для його кодування та вводу в комп’ютер з метою 
його подальшої обробки. Використання ПЗЗ та КМОН матриць 
розмірами [m×n×i] дозволяє представити зображення, які реєструються, у 
вигляді набору квантових величин із заданими значеннями яскравості 
елементу. При цьому m та n задають розміри даного цифрового 
зображення, а яскравість і може приймати визначені квантові значення в 
залежності від типу зображення. 

Для первинного дослідження були використані пластини скла площею 
приблизно 625 мм2 та товщиною 5 мм, з яких було зроблено фотознімки 
за певних умов.  

Для обробки отриманих фотознімків, М. Ю. Ромбовським у 
співавторстві з Р. В. Радченком на базі Сумського НДЕКЦ МВС України, 
був розроблений спеціальний програмний код оснований на пакеті 
прикладних програм числового аналізу MATLAB. 

Отримані зображення мають кількість рівнів квантування світності L  
таким, що дорівнює бінарному числу: 

bL 2 ,    (2) 

де b  – кількість бінарних розрядів (біт), відведених для кодування 
відліків. Наприклад, коли b  = 1, говорять про чорно-біле зображення 
(два рівні: чорне – 0, біле – 1). Зазвичай зображення кодуються 8-бітним 
чином, тобто значення яскравості змінюються в діапазоні від 0 до 255, 
відповідає 256 градаціям яскравості. Тут 0 – чорний колір, а 255 – білий. 

На начальному етапі роботи програми відбувається зчитування 
повнокольорових (truecolor, rgb) зображень джерела падаючого світла та 
пластинки через яке це світло проходить, пікселі яких зберігають 
інформацію про інтенсивність кольорових складових. 

На наступному кроці у зв’язку з нечітко вираженою границею скла на фоні 
падаючого світла автори створили спеціальну контрастну маску, яка 
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автоматично виділяє границі області дослідження і накладаємо її на початкові 
фотознімки, після чого проводимо аналіз отриманих результатів. 

В результаті обробки програмою областей дослідження падаючого 
світла і світла, яке пройшло скрізь скло, були отримані гістограми 
залежності кількості пікселів від рівня яскравості (рис. 1, 2). Це можливо, 
так як кожний піксель описується трьома значеннями: червоною, 
зеленою та синьою складовими.  
 

Рис. 1, 2. Гістограми залежності кількості пікселів зображення падаючого 
світла та зображення світла, яке пройшло скрізь скло від значення 

інтенсивності 
 
Аналіз гістограм дає змогу стверджувати, що при проходженні 

падаючого світла скрізь прозоре скло відбувається послаблення як 
загальної інтенсивності так і інтенсивності окремих кольорових 
складових. Для досліджуваних зразків найбільше ослаблення 
відбувається в червоній області спектру падаючого світла. Значення 
інтенсивності змінюється в діапазоні від 0 до 255, що відповідає, як було 
зазначено вище, 8-бітному формату запису кольорових зображень. 

Таким чином можна стверджувати, що запропонований спосіб може 
дати можливість визначати оптичну густину прозорих матеріалів, як 
загальної ознаки при ідентифікації цілого за частинами без використання 
коштовного обладнання. Більш детально питання пов’язані із границями 
використання запропонованої техніки, а також підвищення його точності 
будуть розглянуті в наступних роботах автора. 

Таким чином, в роботі проведене ознайомлення аудиторії з 
доцільністю використання матричних ПЗЗ та КМОН структур для 
реєстрації ослаблення інтенсивності падаючого світла при проходженні 
скрізь прозорі матеріали складної геометричної форми та результатами 
роботи розробленої комп’ютерної програми на основі пакету прикладних 
програм числового аналізу MATLAB, яка дозволяє проводити 
автоматичний порівняльний аналіз досліджуваних зразків на основі їх 
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цифрових зображень. Окреслені питання, які поставлені перед авторами 
для подальшого розвитку даної теми. 
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Судова експертиза – це один з інститутів отримання джерел доказів у 
кримінальному процесі. Судова експертиза – це самостійна процесуальна 
форма отримання нових джерел доказів та уточнення й перевірки 
наявних доказів. Сутність судової експертизи полягає в аналізі щодо 
завдання слідчого, дізнавача, суду фахівцем з певної галузі знань, а в 
процесуальному розумінні – експертом, наданих в його розпорядження 
матеріальних об’єктів експертизи з метою встановлення фактичних 
даних, що мають значення для правильного розв’язання справи за її 
сутністю. 

Засобом отримання інформації в межах судової експертизи є 
використання спеціальних знань з різних галузей науки, техніки, 
мистецтва, ремесла. Це і підкреслює відмінність такої інформації від 
суб’єктивних характеристик інших видів доказів. 

Спеціальними знаннями у криміналістиці розуміють наукові, технічні 
й практичні знання, здобуті в результаті професійного навчання чи 
роботи за визначеною спеціалізацією особою, яка залучена як спеціаліст 
або експерт з метою надання допомоги слідчому чи суду під час 
з’ясування обставин, що мають значення для кримінального 
провадження, або надання висновку з питань, для вирішення яких 
потрібне їх використання [1, с. 22]. 

Висновок експерта є процесуальним джерелом доказів (ч. 2 ст. 84 
КПК України [2]). Висновок експерта – це процесуальний документ, в 
якому викладено докладний опис проведених експертом досліджень та 
зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на 
запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим 
суддею чи судом, що доручив проведення експертизи (ч. 1 ст. 101 
КПК України). 

Основна вимога, яку висувають до висновку експерта, – його 
вірогідність, правильність та достатня обґрунтованість. Якщо 
дослідження проведено належним чином, а висновок зроблено на 
підставі правильного аналізу отриманих результатів, то й висновок 
відповідає цим вимогам та і є єдино вірогідним. У разі сумнівів щодо 
правильності або обґрунтованості висновку експерта, процесуальне 
законодавство надає можливість перевірки його рішення та виправлення 
помилки, якщо її допущено, але знову ж таки, шляхом звернення до 
експерта та призначення і проведення повторної судової експертизи, 
висновки якої будуть показані в оцінці в сукупності з іншими доказами у 
провадженні. Отже, висновку експерта, з огляду на його важливе 
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значення для встановлення істини у справі, науковці й практики надають 
окремої уваги. 

Процес розв’язання експертного завдання А. В. Хмельова визначає як 
формування й виконання в певній послідовності розумових та 
практичних дій спеціаліста на підставі аналізу й перетворення вихідних 
даних завдання з метою відповіді на поставлене перед експертом 
питання. Вона зазначає, що існують об’єктивні й суб’єктивні умови, котрі 
визначають реалізацію процесів рішення в експертній діяльності. До них 
відносять: наявність дефіциту інформації та часу, рівень кваліфікації й 
достатність досвіду, а також відповідальність експерта за прийняте 
рішення. Важливу роль в отриманні ймовірного висновку відіграє наявна 
в розпорядженні експерта інструментальна база, експертне 
обладнання [3, с. 94]. 

На важливе значення висновку експерта для вирішення завдань 
правосуддя вказує С. В. Корякіна. Зокрема, вчена підкреслюючи те, що 
певна «гарантованість» інформації, отриманої в межах надання судово-
експертних послуг, забезпечується своєрідною «авторитетністю» 
висновку експерта. Судді, хоча й керуються правилом стосовно того, що 
жоден з доказів не має заздалегідь встановленої сили, проте, не маючи 
спеціальних знань в тій чи іншій галузі, дуже часто беруть на віру 
висновок експерта [4, с. 234]. 

Завдання, яке стоїть перед спеціалістом, який проводить експертне 
дослідження, не може бути розв’язаним без логічного мислення, без 
використання таких методів пізнання як аналіз, синтез, аналогія й т. ін. 
Його розв’язання, окрім врахування експертом об’єктивних чинників, 
пов’язане з професійною інтуїцією експерта. Інтуїція, як елемент 
творчого мислення, діє протягом всього періоду проведення експертизи, 
в основному має прояв на початковому її етапі та при розв’язанні 
конкретних питань, допомагаючи спеціалісту висунути певну гіпотезу, 
котра потім повинна бути всебічно досліджена і в результаті чого в 
експерта формується «внутрішнє переконання» та впевненість в тому, що 
ним обрані правильні та ефективні методи дослідження, дотримано всіх 
необхідних умов, порядку і правил проведення експертизи, а тому її 
результати можуть трактуватися беззаперечно та однозначно.  

Інтуїція є підсвідомим розв’язанням творчих мисленнєвих завдань, які 
виникають в процесі проведення експертизи. Вона заснована на багатому 
професійному та життєвому досвіді експерта. Інтуїція – одна з форм 
мисленнєвого процесу під час якого людина не завжди встигає 
усвідомити взаємозв’язок між вихідними даними та кінцевим висновком. 
Проте інтуїтивна здогадка – це ще не експертний висновок. Для того, 
щоб інтуїтивні припущення переросли в експертний висновок, треба, щоб 
експерт прослідкував та знайшов підстави для висунення відповідних 
припущень стосовно наявних фактичних даних, тому що експертним 
висновком за конкретною експертизою може бути не будь-яке, а лише 
обґрунтоване припущення експерта. Безумовно, що оцінювальні 
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судження експерта не можуть бути засновані тільки або в основному на 
інтуїції. Внутрішнє переконання експерта – це не сліпа віра у свою 
інтуїцію, а заснована на об’єктивних результатах дослідження достатня 
впевненість щодо обґрунтованості та вірогідності своїх висновків. У 
цьому випадку обов’язково відбувається мисленнєве опрацювання 
отриманої інформації, виникають судження стосовно зв’язків, фактів, 
можливих шляхів розвитку подій, висуваються експертні версії. 
Уявлення та інтуїція не виникають з нічого. Джерелом для них завжди є 
знання та досвід людини. Чим глибші знання експерта та більш 
різнобічний його досвід, тим вищою є його професійна майстерність, тим 
багатшими будуть його уявлення й інтуїція, тим легше він зможе знайти 
правильне розв’язання поставлених перед ним завдань і тим більш 
плідними стануть результати його пошукової роботи. 

Аналіз та синтез експертом ознак і властивостей досліджуваного об’єкта не 
може здійснюватися механічним їх сприйняттям. В процесі сприйняття 
відбувається пізнання об’єкта, який діє на органи сприйняття людини, під час 
якого залучається мислення як неодмінна його частина. Така цінна властивість 
мислення як здатність до абстрагування й узагальнення, допомагає експерту 
встановити, наприклад, особу за зміненим почерком, коли не можна 
простежити всі його ознаки. Встановивши й узагальнивши характерну 
сукупність ознак і абстрагуючись від відсутніх або викривлених, які 
характеризують почерк певної особи, експерт, хоча й не бачить фактично всіх 
ознак, проте достатньо чітко їх уявляє і спираючись на отримані знання 
формує правильний висновок. 

Також певне значення в діяльності експерта, яка спрямована на 
формування висновку, має відчуття. Різні люди по-різному відчувають ті 
самі об’єкти залежно від багатьох об’єктивних обставин та 
індивідуальних властивостей їх органів відчуття. Суб’єктивний бік в 
роботі експерта, як відомо, займає не останнє місце. З усього 
різноманіття видів відчуття найчастіше експерт має справу із зоровими 
відчуттями, тому що його діяльність майже завжди пов’язана із 
сприйняттям досліджуваних об’єктів зором. Зорові відчуття, та й інші 
також, не в усіх людей мають однаковий рівень фізіологічного розвитку. 
Тому той самий досліджуваний об’єкт певним експертом буде 
відчуватися чітко та повно, іншим – менш чітко, а ще іншим – зовсім не 
буде сприйматися.  

На індивідуальний характер відчуття властивостей досліджуваного 
об’єкта чималий вплив має і втома експерта. Тривала робота за умов 
штучного освітлення або тривале використання оптичних приладів 
стомлюють очі, і це приводить до зниження зорового відчуття. Тривале і 
безперервне ретельне вивчення або дослідження будь-якого об’єкта 
поступово знижує у людини інтенсивність відчуття. Багато які з 
властивостей досліджуваного об’єкта, що чітко відчуваються на початку 
роботи експерта, потім стають нечіткими. Таке явище Є. П. Коновалов 
називав «явищем адаптації», коли за тривалого впливу певного 
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подразнювача рецептори, які сприймають це подразнення, з часом 
звикають до нього і зменшують силу нервового збудження [5, с. 70]. 

Особливу складність мають психологічні процеси, на яких засновані 
роздільне та порівняльне дослідження, і насамперед, прикінцева оцінка 
результатів дослідження та формулювання висновку. Якщо початкова 
стадія експертного дослідження в основі своїй пов’язана з особливостями 
сприйняття, то наступні стадії більшої мірою пов’язані з 
переопрацюванням отриманої інформації та її оцінкою. За допомогою 
сприйняття експерт вивчає об’єкт з усіма його властивостями. Відчуття є 
лише однією з складових частин сприйняття. Коли експерт вивчає певний 
чи інший об’єкт, наприклад, почерк з метою ідентифікації особи, у його 
уяві виникають образи ознак та з’ясовується їх значущість у проведених 
ним раніше експертних дослідженнях. Отже, досвід попередньої роботи, 
що є в уявленні експерта як багаж отриманих ним знань, органічно 
перетинаються в процес сприйняття кожного нового конкретного об’єкта. 

За достатнього досвіду роботи експерт в процесі сприйняття може без 
особливих складнощів відмежувати певну групу почерків від іншої, 
враховуючи лише визначені загальні ознаки, що характеризують почерк цієї 
групи. Ці ознаки сприймаються експертом без детального аналізу завдяки 
впізнанню, що є частиною процесу сприйняття. Адже експерт, на відміну від 
інших процесуальних осіб, сприймає почерк з певною метою – ототожнення 
особи. Тому він сприймає почерк не тільки й не стільки як один із засобів 
виразу думок людини, але і як сукупність властивостей людини, що має вираз 
в певних ознаках. Для досягнення своєї мети експерт розподіляє почерк на 
ознаки, вивчає кожну з них окремо, а потім об’єднує ці ознаки в цілісний 
комплекс і знову вивчає з точки зору ідентифікаційного значення та 
достатності для ототожнення особи виконавця тексту. В цьому випадку 
експерт не обмежується механічним сприйняттям окремих ознак. Він ретельно 
аналізує їх, після цього вивчає виокремленні ознаки в сукупності. Отже, 
процес сприйняття експертом певного чи іншого об’єкту складається не тільки 
із відчуття експерта, але й з його уявлень, що спираються на досвід. 

В криміналістичній літературі значна увага приділяється питанням 
психологічного впливу різних обставин провадження на формування висновку 
експерта. Протягом багатьох років дискусійним є питання щодо меж 
ознайомлення експерта з матеріалами провадження, маючи на увазі можливий 
їх вплив на процес експертного дослідження та формування висновку 
експерта. 

Окремі науковці вважають, що для забезпечення нормального процесу 
формування переконань експерта достатнім є ознайомлення його з 
матеріалами провадження лише в тому обсязі та тих межах, котрі 
безпосередньо стосуються об’єкта експертизи. В протилежному випадку може 
мати місце негативний психологічний вплив, здатний викликати сприйняття 
експертом чужих оціночних суджень [6, с. 74]. Як засіб нейтралізації 
негативного впливу на експерта обставин провадження, В. Ф. Орлова 
пропонує виховувати в експертів відповідну психологічну сталість та 
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критичне ставлення до матеріалів провадження, розробку прийомів побудови 
та перевірки версій, котрі забезпечують об’єктивність дослідження, 
колективне обговорення випадків колізії експертного висновку і матеріалів 
провадження [7, с. 239]. 

Отже, проведення експертного дослідження і формування висновку 
експерта – це тривалий і доволі копіткий процес, пов’язаний із 
послідовним вирішенням взаємопов’язаних завдань, а саме: детальне й 
всебічне вивчення об’єктів експертного дослідження, визначення 
значущості встановлених ознак, їх індивідуальності та сталості, оцінки 
сукупності встановлених ознак й формулювання висновку. На 
вірогідність й обґрунтованість висновку експерта впливає низка 
чинників, знання яких потрібне не лише експерту, що робить висновок за 
дослідженням, а й слідчому та судді, які оцінюють зроблений експертом 
висновок і використовують його в судочинстві з метою встановлення 
істини у справі. 
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Узагальнені методичних підходи до визначення ставки дисконтування. 
Значну увагу приділено новаціям в національному законодавстві щодо 
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Methodological approaches to determining the discount rate are generalized. 

Considerable attention is paid to innovations in national legislation to determine the 
discount rate for long-term receivables and long-term liabilities. The characteristic 
features of discounting the value of financial instruments, which are regulated in 
international financial reporting standards, have been determined. 

Key words: financial instruments, income, expenses, effective rate, discounting. 
 
Обобщены методические подходы к определению ставки дисконтирования. 

Значительное внимание уделено новациям в национальном законодательстве по 
определению ставки дисконтирования долгосрочной дебиторской задолженности 
и долгосрочных обязательств. Определены характерные особенности 
дисконтирования стоимости финансовых инструментов, которые 
регламентированы в международных стандартах финансовой отчетности. 
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Як свідчить практика, питання підтвердження розміру доходів і 

витрат внаслідок відображення в обліку дисконту за ефективною ставкою 
є одним із актуальних. У національному законодавстві процедура 
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дисконтування проводиться виключно в бухгалтерському обліку та 
полягає у приведення вартості майбутніх платежів до значення на 
теперішній момент. Ця зміна вартості грошей обумовлена наявністю 
трьох факторів: інфляція; здатність грошових коштів приносити 
дохід; ризик неповернення коштів (або їх частини) в майбутньому, 
«рис. 1». 

 

 
  

Рис. 1. Складові ставки дисконтування 
 

(Джерело: узагальнено автором) 
 
Слід зауважити, що правила дисконтування прописані, наразі, у 

Міжнародних стандартах фінансової звітності (далі – МСФЗ), так і в 
положеннях (стандарт) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО). Але 
якщо раніше дисконтування за П(С)БО проводилось щодо фінансових 
активів та зобов’язань, то починаючи з 2019 р. [6] дисконтувати потрібно 
будь-яку грошову довгострокову заборгованість. Слід зазначити, що 
П(С)БО, які задіяні в дисконтуванні, наступні: П(С)БО 10 [8], 
П(С)БО 11 [9], П(С)БО 12 [10], П(С)БО 13 [11], П(С)БО 19 [12], 
П(С)БО 28 [13]. Довгострокова дебіторська заборгованість та 
довгострокові зобов’язання відображаються в балансі за їх теперішньою 
вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду 
заборгованості та умов її погашення. Теперішня вартість – це 
дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми 
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відсоткова ставка на позикові кошти – це та 
винагорода, яку отримав би кредитор, якби надав у 
користування на певний строк певну суму коштів 

відсоткова ставка кредитного ризику – ризик, який 
враховує кредитор у разі неповернення позиченої 
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очікувана процентна ставка інфляції 
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очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для 
погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства. 
Ставка дисконту базується на ринковій ставці відсотка (до вирахування 
податку), що використовується в операціях з аналогічними активами та 
зобов’язаннями. За відсутності ринкової ставки відсотка ставка дисконту 
базується на ставці відсотка на можливі позики підприємства або 
розраховується за методом середньозваженої вартості капіталу 
підприємства. 

Крім того, слід зауважити, що існує спеціальне правило, коли 
фінансовий актив оцінюють за амортизованою собівартістю, якщо він 
утримується до погашення та має граничний термін погашення, а також 
виконуються одночасно дві умови: актив утримується з метою отримання 
грошових коштів; грошові кошти надходять у певні строки як погашення 
основної частини боргу та процентів (відсотків) на непогашену суму 
боргу. До таких фінансових активів належать, зокрема: депозити у 
банках; векселі отримані; позики видані; облігації придбані; дебіторська 
заборгованість (включаючи торговельну дебіторську заборгованість). 

Для оцінки фінансових активів за амортизованою вартістю 
застосовується поняття «ефективна ставка відсотка» відповідно до п. 4 
П(С)БО 12 – положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові 
інвестиції» [10]. Це ставка, на основі якої здійснюється дисконтування 
очікуваного потоку майбутніх грошових платежів або надходжень 
протягом очікуваного терміну дії (існування) фінансового інструменту до 
чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього 
фінансового інструменту. Ефективна ставка відсотка використовується 
під час первісного визнання фінансового інструменту в бухгалтерського 
обліку та забезпечує однаковий рівень дохідності (витратності) шляхом 
рівномірного розподілу доходів і витрат на всі періоди протягом строку 
дії фінансового інструменту. Ця ставка застосовується для: визнання 
процентних доходів (витрат) за фінансовим інструментом; оцінки 
фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою 
собівартістю (кредитів, депозитів, боргових цінних паперів); обчислення 
теперішньої вартості майбутніх грошових потоків для розрахунку 
зменшення корисності фінансових активів [10]. 

Відповідно до п. 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 
Зменшення корисності активів (далі – П(С)БО 28) [13] ставка дисконту 
базується на ринковій ставці відсотка (до вирахування податку), що 
використовується в операціях з аналогічними активами: якщо 
підприємство регулярно, постійно користується позиками від фінансових 
та банківських установ, для ставки дисконту тільки за такими чи 
подібними позиками можливо брати відсоткову ставку, за якими 
отримуються такі позики цим підприємством. За відсутності ринкової 
ставки відсотка, ставка дисконту базується на ставці відсотка на можливі 
позики підприємства або розраховується за методом середньозваженої 
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вартості капіталу підприємства. При визначенні ставки дисконту 
враховуються ризики, крім ризиків, що були враховані при визначенні 
майбутніх грошових потоків. 

Слід враховувати, що ставка дисконту може відрізнятися від ставки, 
яку підприємство взяло за основу для розрахунку, на розмір ризиків. 
Види, величина ризиків у кожному конкретному випадку різна і 
визначається із врахуванням розмірів підприємства, структури його 
капіталу, ринку діяльності, наявності конкуренції, рівня рентабельності 
та прогнозованості отримання прибутків. До ризиків у сучасних умовах, 
у 2020 р. відносять ризик, пов’язаний з впливом СOVID-19. 

Також слід враховувати, що визначення ставки дисконту є 
найскладнішим у дисконтуванні грошових потоків, оскільки кожне 
підприємство розраховує її самостійно. Стосовно розрахунку ставки 
дисконту застосовують різні методи. Найпростіший з них, якщо для 
ставки дисконту застосовується ставка відсотка за кредитами, які може 
отримати таке підприємство на певний період. Наприклад, якщо строк 
погашення дебіторської заборгованості становить десять років, то і для 
ставки дисконту застосовується ставка відсотка за десятирічним 
кредитом для цього підприємства, який воно може отримати в банку. 

Крім того, вважаємо за необхідне звернути увагу, що визначення 
ставки дисконту у такий спосіб є неточним, оскільки для двох сум 
дебіторської заборгованості ризики неповернення можуть бути різними. 
Тож для дисконтування більш ризикованої заборгованості потрібно 
застосовувати вищу ставку дисконту, ніж для менш ризикованої. 

Варто зазначити, що затверджену методику дисконтування 
кредиторської заборгованості викладено у листі ДФСУ від 18.06.2018 
№ 18311/7/99-99-14-03-03-17, а ставка дисконтування – це середньорічна 
облікова ставка рефінансування НБУ (а не поточна ринкова ставка 
відсотка на запозичення підприємств) [2]. 

Відповідно до пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу 
України (далі – Кодекс) (у редакції, що діяла до 31.12.2014) при 
визначенні об’єкта оподаткування у складі інших доходів враховуються 
суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку 
у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської 
заборгованості. На сьогодні, об’єктом оподаткування податком на 
прибуток є прибуток, визначений шляхом коригування (збільшення або 
зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або 
збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства, на різниці, які 
виникають відповідно до положень Кодексу [7]. 

Вартість списаної кредиторської заборгованості включається до 
складу фінансового результату (збільшує такий результат), визначеного у 
фінансовій звітності, та включається до об’єкта оподаткування податком 
на прибуток [7]. Отже, при складанні фінансової звітності платникам 
податків доцільно приділяти особливу увагу питанню обліку дебіторської 
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та кредиторської заборгованості, оскільки помилки при відображенні 
фінансового доходу або витрат від дисконтування довгострокової 
кредиторської/дебіторської заборгованості в момент її виникнення та 
здійснення амортизації дисконту протягом строку користування на кожну 
наступну дату балансу можуть привести до невірного відображення 
об’єкта оподаткування та перевірки контролюючих органів. 

Слід урахувати, що поточна заборгованість (термін погашення менше 
року) відповідно до п. 6 П(С)БО 10 [8] за товари/послуги оцінюється не 
за теперішньою вартістю, а за первісною вартістю (тобто без 
дисконтування). При цьому це правило стосується і первісного визнання 
заборгованості. Відповідно до п. 12 П(С)БО 11 [9] поточні зобов’язання 
відображаються в балансі за сумою погашення, тобто недисконтованою 
вартістю. Із поточною заборгованістю цей влив є несуттєвим, а тому 
загалом поточна заборгованість дисконтуванню не підлягає, адже вона, 
по суті, є несуттєвою. Але відповідно до норми П(С)БО 19 [12], у додатку 
до якого зазначається, що: дисконтування не здійснюється для 
короткострокової заборгованості (як кредиторської, так і дебіторської), 
якщо різниця між номінальною сумою зобов’язання та дисконтованою 
сумою є несуттєвою (менше 5 % номінальної вартості). Відповідно, якщо 
ця різниця є суттєвою, то й вона підлягає дисконтуванню. Отже, 
дисконтування стосується будь-якої грошової дебіторської та 
кредиторської заборгованості, а не лише процентної, але загалом тільки 
довгострокової заборгованості (більше 1 року), хоча із поточною 
(менше 1 року) також можливий варіант дисконтування. 

Особливості відображення фінансового доходу або витрат від 
дисконтування довгострокової кредиторської чи дебіторської 
заборгованості регламентовані на міжнародному рівні такими 
стандартами: МСФЗ 7 [4], МСФЗ 9 [5], МСБО 32 [3]. Відповідно до 
Міжнародного стандарту фінансової звітності 7 «Фінансові інструменти: 
розкриття інформації» (далі – МСФЗ 7) визначено кредитний ризик як 
«ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент 
не зможе виконати свої зобов’язання, і це спричинить виникнення 
фінансового збитку іншої сторони» [4]. До видів діяльності, що 
спричиняють максимальний рівень кредитного ризику згідно п. Б10 
МСФЗ 7 [4], відносять: надання позик клієнтам та розміщення депозитів 
у інших суб’єктів господарювання. У таких випадках максимальний 
рівень кредитного ризику є балансовою вартістю відповідних фінансових 
активів; укладання контрактів на похідні фінансові інструменти, 
наприклад, валютних контрактів, процентних свопів та кредитних 
похідних інструментів. Коли актив, що виникає в результаті, оцінюють за 
справедливою вартістю, максимальний рівень кредитного ризику на 
кінець звітного періоду дорівнюватиме балансовій вартості; надання 
фінансових гарантій. У цьому випадку максимальний рівень кредитного 
ризику є максимальною сумою, яку суб’єкт господарювання міг би 
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сплатити, якби вимагали оплатити гарантію, і яка може суттєво 
перевищувати суму, визнану як зобов’язання; прийняття зобов’язання з 
надання позики, яке є безвідкличним протягом строку дії угоди або є 
відкличним тільки у відповідь на суттєву негативну зміну [4]. 

Відповідно до міжнародних стандартів, на дату балансу кредити які 
надані, оцінюються за амортизованою собівартістю з використанням 
ефективної ставки відсотка під час здійснення амортизації дисконту 
(премії) та нарахування процентів. Варто зазначити, що метод 
ефективного відсотка дозволяє обчислення амортизованої собівартості 
фінансового активу або фінансового зобов’язання (або групи фінансових 
активів чи фінансових зобов’язань) та розподілу доходу чи витрат від 
відсотків на відповідний період. 

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що у системі міжнародних 
стандартів фінансової звітності питання визнання і подальшого обліку 
фінансових інструментів на кожному етапі їх створення у балансі та 
відображення результатів такого обліку у фінансовій звітності 
підприємства на відповідну звітну дату регламентовані більш детально. В 
узагальненому вигляді методики розрахунку амортизованої собівартості, 
наведені на «рис. 2». 

Вважаємо за необхідне підкреслити, що з 2019 р. набув чинності 
Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові 
інструменти» [5] (відображення в обліку фінансових інструментів за 
амортизованою вартістю), а до 2018 р. визначення амортизованої 
собівартості для обліку фінансових інструментів здійснювалося 
відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання і оцінка». Варто зазначити, 
що таку ж формулу дисконтування кредиторської заборгованості 
викладено у листі ДФСУ від 18.06.2018 № 18311/7/99-99-14-03-03-17 [2]. 

Враховуючи вищенаведене, необхідно законодавчо усунути всі 
невизначеності відносно методики обґрунтування ефективної ставки 
відсотка, адже національні та міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку такого обґрунтування не мають. Таким чином, підходи до 
визначення ставки дисконтування довгострокової дебіторської 
заборгованості та довгострокових зобов’язань зумовлюють необхідність 
законодавчої регламентації у відповідності міжнародних стандартів 
фінансової звітності з врахуванням вимог національних стандартів 
бухгалтерського обліку. 
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Рис. 2. Методика визначення амортизованої собівартості для обліку 

фінансових інструментів яка регламентована 
у різних нормативних актах 

 
(Джерело: узагальнено автором). 

 
 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ АМОРТИЗОВАНОЇ 
СОБІВАРТОСТІ 

Ам с/в = N непог. + %нар.  
± Д/Пнеам. – Рез 

 
де N непог. – непогашена основна 
сума боргу; % нар. – нараховані і 
непогашені проценти; Д/П неам. – 

недоамортизована частина 
дисконту/премії, що були 

сформовані під час первісного 
визнання; Рез – резерв, який 

дорівнює загальній сумі збитку від 
зменшення корисності 

(знецінення), що накопичена за 
весь період дії кредитної угоди. 

Відповідно до Інструкції з 
бухгалтерського обліку кредитних, 
вкладних (депозитних) операцій та 

формування і використання резервів 
під кредитні ризики в банках України , 
затвердженої постановою Правління 

Національного банку України від 
27.12.2007 № 481 [1] 

Відповідно до п. 10 П(С)БО 12 сума 
амортизації дисконту або премії [8] 

PV = FV : (1 + i)n 
де: FV – майбутня вартість; PV –

теперішня вартість; і – ставка 
дисконтування (середня річна 

облікова ставка рефінансування 
НБУ); n – строк (число періодів).

 

Міжнародний стандарт фінансової 
звітності 9 «Фінансові 

інструменти» [5]. 

PV = FV / (1 + i)n 
де: FV – майбутня вартість; PV –
теперішня вартість; I – ставка
дисконтування; n – строк (число
періодів). 
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Запропонований спосіб кількісної оцінки вмісту бензинів у бінарних сумішах 

з дизельним паливом. Встановлення складу проводиться з використанням 
газохроматографічних даних. Основою підходу є обчислення коефіцієнту, що 
ураховує вміст компонентів, притаманних для кожного виду нафтопродуктів. 
Підхід може застосовуватися у широкому діапазоні концентрацій вихідних 
складових. 

Ключові слова: суміші нафтопродуктів, газова хроматографія, кількісний 
аналіз, нормалізація за площиною. 

 
The approach for quantitative analysis of gasoline in binary mixture with diesel fuel 

by using of gas chromatography is presented. The method contains a calculation of the 
coefficient, which takes into account characteristic composition of each type of oil 
products. The approach can be used over a wide range of concentrations of the basic 
components. 

Key words: mixtures of oil products, gas chromatography, quantitative analysis, 
area normalization. 

 
Приведен способ количественной оценки содержания бензинов в бинарных 

смесях с дизельным топливом. Определение состава проводится методом газовой 
хроматографии. Основой метода является расчет коэффициента, который 
учитывает содержание компонентов, характерных для каждого вида 
нефтепродуктов. Подход может использоваться в широком диапазоне 
концентрации исходных компонентов. 

Ключевые слова: смеси нефтепродуктов, газовая хроматография, 
количественный анализ, нормализация по площади. 
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Встановлення кількісного вмісту вихідних нафтопродуктів у їх 
сумішах є одним із завдань, що не відображені в повній мірі в експертних 
методиках з дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних 
матеріалів [1]. Практика судових експертиз показує особливу 
зацікавленість слідчих органів та інших установ у можливості вирішення 
цього завдання стосовно сумішей бензину та дизельного палива. Подібні 
суміші можуть утворюватися при навмисному псуванні нафтопродуктів, 
аварійних ситуаціях, недбалості та в інший випадках. 

Застосування лише технічної документації [2, 3, 4], що регламентує та 
встановлює вимоги до складу та фізико-хімічних характеристик 
нафтопродуктів, не дозволяє вирішувати завдання встановлення 
кількісного вмісту вихідних нафтопродуктів. До основних показників, що 
обмежують уміст бензинів та дизельних палив одне в одному, є 
температура кінця кипіння та температура спалаху в закритому тиглі [5]. 

Відомий спосіб визначення вмісту дизельного палива у бензинах у 
діапазоні у вузькому діапазоні (від 5 до 50 % об.) методом газової 
хроматографії [6], обчислюючи певний коефіцієнт як відношення 
компонентів, характерних для бензинів або дизельних палив. Наразі 
запропонований підхід є непридатним внаслідок широкого варіювання 
вмісту окремих ароматичних сполук у складі бензинів. 

У нашій роботі було усунено цей недолік, використовуючи повні 
результати хроматографічного аналізу, а також встановивши 
оптимальний діапазон компонентів для їх умовного розподілу на 
компоненти бензину та дизельного палива. 

При дослідженні застосовувалися модельні суміші на основі бензину 
та дизельного палива у концентраційному діапазоні від 0 до 100 %. Ці 
суміші позначалися як вар. 1, вар. 2, вар. 3, вар. 4. Дослідження 
проводилося методом газової хроматографії з програмуванням 
температури колонки від 50 до 290 С. 

Візуалізація отриманих даних для сумішей вар. 2 наведена на рис. 1. 
За результатами аналізу отриманих даних було запропоновано 

визначати коефіцієнт для урахування співвідношення складників до межі 
до н-С9 – н-С10 (за кількістю вуглецевих атомів) та після неї з урахуванням 
ідентифікованих та неідентифікованих компонентів. Цей коефіцієнт (k) 
розраховувався наступним чином: 

 

𝑘
∑

∑
,      (1) 

 
де 𝑤  – кількісний вміст компонентів до н-С10 (крім н-С9); 
𝑤  – кількісний вміст компонентів від н-С10 включно та вище 

(включаючи також н-С9). Розрахунок кількісного вмісту проводився 
методом нормалізації за площиною. 
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Рис. 1. Компонентний склад при зміненні вмісту дизельного палива у суміші з 
бензином (суміші вар. 2) 

 
За наведеним підходом розраховані значення k для різного вмісту 

дизельного палива (рис. 2). Для переведення отриманих нелінійних 
залежностей в лінійний вигляд застосовано логарифмування (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Вміст дизельного палива від показника k 
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Рис. 3. Вміст дизельного палива від ln(k) 

 
Під час проведення валідації запропонованого методу при 

дослідженні суміші, приготованої з окремих зразків бензину та 
дизельного палива (35 % об.) отримали експериментальне значення 
37,3 %. Правильність визначення склала 6,5 % (відносних одиниць). 

За результатами проведеної роботи слід зазначити, що метод газової 
хроматографії є основою для оцінки вмісту сумішей нафтопродуктів на 
основі дистилятних фракцій (бензину та дизельного палива). При цьому 
слід рекомендувати використовувати коефіцієнт, що враховує вміст 
компонентів, притаманних значною мірою дизельним паливам та 
бензинам. Градуювальні залежності можливо будувати в будь-якому 
діапазоні концентрацій, але бажано обмежувати 20-40 % (об.) цільового 
компоненту. 
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THE CONCEPT OF PERSPECTIVE AND ITS SIGNIFICANCE IN 
THE IDENTIFICATION OF A PERSON ON THE SIGNS OF 

APPEARANCE 
 

ПОНЯТИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ТА ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ 

 
Розглядається проблема ідентифікації людини за ознаками зовнішності при 

загальній зміні кутових положень та різноплановість зображень в цілому. 
Досліджені закономірності різних видів перспектив та їх вплив на зображення. 

Висвітлено поняття перспективи, загальна значимість її видів. Показана 
значимість перспективи та її вплив на об’єкти дослідження. Визначено та 
проаналізовано основний закон аксонометрії, якому підпорядковуються всі тіла у 
просторі, за допомогою якого можна розуміти істинне про об’єкт спостереження 
який досліджується. 

Ключові слова: габітологія, габітоскопія, ідентифікація людини, портретна 
експертиза, перспектива, аксонометрія. 

 
The problem of identification of a person by signs of appearance with a general 

change in angular positions and the diversity of images in general are considered. The 
regularities of different types of perspectives and their influence on the image are 
investigated. 

The concept of perspective, the general significance of its types are highlighted. The 
significance of perspective and its influence on the objects of research are shown. Defined 
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and analyzed the basic law of axonometry, which obeys all bodies in space, with the help of 
which one can understand the truth about the object under study that is observed. 

Key words: habitology, habitoscopy, human identification, portrait examination, 
perspective, axonometry. 

 
Рассматривается проблема идентификации человека по признакам внешности 

при общем изменении угловых положений и разноплановость изображений в 
целом. Исследованы закономерности различных видов перспектив и их влияние 
на изображение. 

Освещены понятие перспективы, общая значимость ее видов. Показана 
значимость перспективы и ее влияние на объекты исследования. Определен и 
проанализирован основной закон аксонометрии, которому подчиняются все тела 
в пространстве, с помощью которого можно понимать истинное об исследуемом 
объекте который наблюдается. 

Ключевые слова: габитология, габитоскопия, идентификация человека, 
портретная экспертиза, перспектива, аксонометрия. 

 
Велике значення при ідентифікації людини за ознаками зовнішності 

відіграє поворот голови та кути нахилу обличчя в цілому, що негативно 
впливає на використання достатніх методів при дослідженні в портретній 
експертизі. Саме вивчення законів перспективи може наблизити об’єкт 
зображення до глядача або віддалити його в глибину як науково 
обґрунтований геометричний метод викладання сприйняття будь якого 
зображення у просторовому баченні так звана просторова перспектива. 

Для того щоб навчитися аналізувати складніші скорочення в площинах і 
обсягах, необхідно розібратися з елементарними поняттями перспективи – 
просторовими лініями, що знаходяться в різних напрямках щодо очей 
людини. Правило № 1 – лінія, що веде об’єкт в глибину, має діагональне 
напрямок в просторі, при цьому в зображенні одна частина предмета 
висувається на передній план, а інша визначається на задній план, що 
підкреслює тривимірність об’ємної форми. Правило № 2 – просторова лінія 
завжди знаходиться в тому чи іншому діагональному напрямку, тому завжди 
скорочується, тобто змінює свою натуральну величину. 

До правильної перспективи відноситься (лінійна, центральна, кутова). 
Ці правила сприяють побудові об’єктивного простору. Інші види 
перспективи вважаються неправильними. 

Основна відмінність виникає тоді, коли виявляється необхідним 
спостерігати ближній план, що на основі того й іншого виду перспективи 
зображення ближніх планів без спотворень неможливо. Зображення 
близьких областей простору в системі лінійної перспективи дають 
фотографічні спотворення, які прийнятні тільки для побудови 
геометрично узагальнених форм, до яких відносяться архітектурні 
споруди. У портреті, навпаки, застосовують перцептивну перспективу 
більш м’яку, де зміна йде при кутовому наближенні. В системі лінійної 
перспективи деякі ознаки глибини переднього плану коригуються з 
урахуванням взаємозв’язків, так як спотворене зображення одного 
елемента веде до спотворення іншого. 
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Перспектива, дана об’єктивною реальністю, їй підпорядковані всі малі 
і великі, зовнішні та внутрішні простори, тому вона є універсальним 
зв’язком «всього у всьому». Закономірність: все об’ємно-просторові 
форми, включені в перспективну залежність, сприймаються 
тривимірними. Як будь-яка наука, лінійна перспектива є точною, яка дає 
метод отримання на площині такого зображення, яке відповідає виду 
спостережуваних предметів, викликаючи у спостерігача правильне 
уявлення про їх форми що розташовані у просторі.  

Просторова перспектива – це вид об’єкта в співвіднесенні його з 
точкою зору суб’єкта на об’єкт. Термін «перспектива» від лат. 
«Реrspicio» – ясно бачу, що досліджує поглядом, бачу наскрізь. 
Перспектива як спосіб побудови гармонійного простору на площині 
аркуша виникла на основі відмови умовно-символічних схем (з V ст. до 
н.е.). Перші обґрунтовані спроби побудови перспективи робилися в 
мистецтві в зв’язку з потребами зображення архітектури. Значення 
перспективи в зображенні людини обмежена. Надалі її знання були 
розроблені в епоху Відродження художниками Леонардо да Вінчі, 
А. Дюрером і ін. Саме художники Відродження помітили ряд 
особливостей нашого сприйняття, на основі яких і розвинули науку про 
перспективу. Порушення перспективи позбавляє зображення 
переконливості і, отже, своєї смислової функції. Метод перспективи 
може бути математично точним. Математика оперує точними 
абсолютними одиницями виміру, а конструктивність – відносними, 
заснованими на відносинах і взаємозв’язках. 

Перспектива в свою чергу поділяється на лінійну та повітряну. 
Лінійна перспектива пояснює зміни, що відбуваються в обрисів 
предметів, що залежать від точки зору спостерігача. Повітряна 
перспектива пояснює зміни, пов’язані з об’ємністю форми і кольору 
предметів, що обумовлюються велику відстань. 

Лінійна перспектива – це закономірна зміна масштабів зображення 
різнопланових об’єктів розташованих на площині. Іншими словами, це 
технічний рисунок. Лінійна перспектива сприяє досягненню 
просторового впливу за допомогою зміни форми груп рослин і 
архітектурних елементів. Вона допомагає скоротити або подовжити 
відстані між ними точку сходу на лінії горизонту (предмети зменшуються 
пропорційно в міру віддалення їх від переднього плану). Теорія лінійної 
перспективи вперше з’явилася у Амброджо Лоренцетті в XIV ст., а знову 
вона була розроблена в епоху Відродження (Брунеллески, Альберти), 
ґрунтувалася на простих законах оптики і чудово підтверджувалася 
практикою. Пряма перспектива довго визнавалася як єдине вірне 
відображення світу в площині. В наш час домінує використання прямої 
лінійної перспективи, більшою мірою через більшу «реалістичності» 
такого зображення і зокрема через використання даного виду проекції в 
3D-іграх (рис. 1, 2). 
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Рис. 1, 2. Кутова лінійна перспектива обличчя з лініями сходу де 
спостерігається зміна зображення до лінії горизонту в зв’язку візуальної 

віддаленості від спостерігача «точки зору». 
 

Повітряна перспектива – характеризується зникненням чіткості і 
ясності обрисів предметів у міру їхнього видалення від очей спостерігача. 
При цьому дальній план характеризується зменшенням насиченості 
кольору (колір втрачає свою яскравість, контрасти світлотіні 
пом’якшуються), таким чином – глибина здається темнішою, ніж 
передній план. Повітряна перспектива пов’язана зі зміною тонів, тому 
вона може називатися також і тональної перспективою. Перші 
дослідження закономірностей повітряної перспективи зустрічаються ще у 
Леонардо да Вінчі. «Речі на відстані, – писав він, – здаються тобі 
двозначними і сумнівними. 

Панорамна перспектива – це спосіб відображення обсягу на площині 
за допомогою синусоїдальних кривих. Слово «панорама» означає «все 
бачу», в буквальному перекладі це перспективне зображення всього того, 
що глядач бачить навколо себе. Це двомірне перспектива. Вона зображує 
спотворення двох заходів нашого тривимірного простору. При малюванні 
горизонтальної панорами точку зору мають у своєму розпорядженні на 
осі циліндра, а лінію горизонту – на колі, що знаходиться на висоті очей 
глядача. Тому при розгляданні панорам глядач повинен знаходитися в 
центрі круглого приміщення, де, як правило, мають у своєму 
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розпорядженні оглядовий майданчик. Перспективні зображення на 
панорамі об’єднують з переднім предметним планом, тобто з 
розташованими перед нею реальними предметами.  

Сферична перспектива – це спосіб відображення навколишньої 
дійсності світу на нескінченній площині. З геометричної точки зору це 
проекція простору на точку, яка знаходиться в центі сфери. Фіксація 
точки зору в цьому випадку є абсолютною. Сферична перспектива є 
найбільш досконалим способом зображення тривимірного простору. Цей 
метод сьогодні майже невідомий широкому колу глядачів і митців. 

Сферичні спотворення можна спостерігати і на сферичних 
дзеркальних поверхнях. При цьому очі глядача завжди знаходяться в 
центрі відображення на кулі. Це позиція головною точки, яка реально не 
прив’язана ні до рівня горизонту, ні до головної вертикалі. При 
зображенні предметів в сферичної перспективі все лінії глибини 
матимуть точку сходу в головній точці і будуть залишатися прямими. 
Також прямими будуть головна вертикаль і лінія горизонту. Всі інші лінії 
будуть в міру віддалення від головної точки все більш і більш згинатися, 
трансформуючись в коло. Кожна лінія, що не проходить через центр, 
будучи продовженої, є циркульній дугою. 

Численні зовнішні подібності сферичних зображень можна бачити на 
фотографіях, знятих об’єктивом «риб’яче око», через опуклі лінзи вічка, 
або в опуклих дзеркалах. 

Тональна перспектива – поняття техніки зображення об’єктів. Є 
частиною лінійної перспективи. Тональна перспектива – це зміна в 
кольорі і тоні предмета, зміна його контрастних характеристик в сторону 
зменшення, приглушення при видаленні вглиб простору. Принципи 
тональної перспективи першим обґрунтував Леонардо да Вінчі. 

Повітряна перспектива – характеризується зникненням чіткості і 
ясності обрисів предметів у міру їхнього видалення від очей спостерігача. 
При цьому дальній план характеризується зменшенням насиченості 
кольору (колір втрачає свою яскравість, контрасти світлотіні 
пом’якшуються), таким чином – глибина здається темнішою, ніж 
передній план. Повітряна перспектива пов’язана зі зміною тонів, тому 
вона може називатися також і тональної перспективою. Перші 

дослідження закономірностей повітряної 
перспективи зустрічаються ще у Леонардо да 
Вінчі. «Речі на відстані, – писав він, – здаються 
тобі двозначними і сумнівними; 

Аксонометрія – особливий відділ в кресленні, 
в ньому вивчається те, як отримати наочне 
зображення предметів на площині. 
Аксонометрична проекція виглядає як точний 
малюнок предмета. Аксонометрія, 
розшифровується, як вимір по осях. 
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Ставиться завдання розглянути процес формування довіри до органів з оцінки 
відповідності продукції, товарів, послуг, процесів, систем між країнами. 
Оптимальною основою оцінки відповідності є акредитація, що ґрунтується на 
принципах, і здійснюється відповідно до певних правил. Розглянуті процедури, 
критерії, переваги та недоліки акредитації випробувальних лабораторій. 
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The task is to consider the process of building trust in bodies for assessing the 

conformity of products, services, processes, systems between countries. The optimal 
basis for conformity assessment is accreditation based on principles and carried out in 
accordance with certain rules. The procedures, criteria, advantages and disadvantages 
of accreditation of testing laboratories are considered. 

Key words: accreditation, testing laboratory, conformity assessment, test results, 
trust system, quality system, subject of accreditation, forensic activity, forensic 
institution, technical regulation. 

 
Cтавится задача рассмотреть процесс формирования доверия к органам по 

оценке соответствия продукции товаров, услуг, процессов, систем между 
странами. Оптимальной основой оценки соответствия является аккредитация, 
основанная на принципах, и осуществляемая в соответствии с определенными 
правилами. Рассмотрены процедуры, критерии, преимущества и недостатки 
аккредитации испытательных лабораторий. 

Ключевые слова: аккредитация, испытательная лаборатория, оценка 
соответствия, результаты испытаний, система доверия, система качества, субъект 
аккредитации, судебно-экспертная деятельность, судебно-экспертное 
учреждение, техническое регулирование. 
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Якість продукції, товарів і послуг вітчизняного виробника має 
першочергове значення в міжнародній конкурентній боротьбі, в 
основному визначає рівень життя населення та стабільність національної 
валюти, тобто є чинником національної безпеки. Система довіри 
європейських країн до результатів випробувань, отриманих в 
акредитованих Національним агентством з акредитації України (далі – 
НААУ) вітчизняних лабораторіях тільки формується [1]. 

Установи, що здійснюють судово-експертну діяльність є органами з 
оцінки відповідності [2]. Застосування оцінки відповідності отримало 
закріплення на законодавчому рівні, так у Закону Україні «Про технічні 
регламенти та оцінку відповідності» [3] оцінка відповідності 
сформульована як процес доведення того, що визначені вимоги, які 
стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу мають 
бути виконанні. 

У зв’язку з тим, що судово-експертні установи є «нестандартними» 
органами з оцінки відповідностей, в нормативно-правових актах, відсутнє 
чітке визначення даного суб’єкту акредитації та відсутні вимоги до 
нього. Окрім цього, в законодавчих актах, що регламентують судово-
експертну діяльність досі не визначено акредитацію судово-експертних 
установ як правову норму [4]. 

Для формування взаємної довіри до результатів оцінки відповідності 
між країнами, їх системи технічного регулювання мають ґрунтуватися на 
виконанні наступних правил: у таких країнах мають діяти єдині 
стандарти в галузі оцінки відповідності; оцінювання відповідності послуг 
в кожній із країн має проходити за однаковими процедурами; 
компетентність тих хто оцінює має бути однаковою. 

У публікаціях наголошується, що саме ці правила, в основному, 
визначають формування технічних умов забезпечення взаємного 
визнання результатів оцінки відповідності [5, с. 21]. 

Раніше результати оцінки відповідності між країнами формувалися 
міжурядовими угодами. Розуміючи це Уряд України, учасники 
глобальних міжнародних ринків формують систему взаємної довіри до 
результатів «оцінки органів відповідності» (далі – ООВ). 

У 2012 р. було створено НААУ, метою діяльності якого є 
підтвердження компетентності та підвищення рівня довіри до органів з 
оцінки відповідності. Серед його функцій законодавчо закріплено 
застосування при акредитації міжнародно визнаних стандартами 
Положень щодо компетентності [6]. 

Сталий розвиток нашої країни напряму залежить від 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції, яка, в свою чергу, 
залежить від якості контролю тобто від рівня випробувальних 
лабораторій. Специфіка випробувальних лабораторій вимагає спеціальної 
системи визнання їх компетентності. 

Інструментом який з цією метою використовується є «Акредитація». 
У загальному баченні це визнаний на міжнародному рівні вид діяльності, 
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в результаті якого отримується офіційне підтвердження відповідності 
якості наданих послуг вимогам певного нормативного документу. 
Офіційним визнанням компетентності фізичної чи юридичної особи 
виконувати роботи у певній галузі відповідності являється 
«Акредитація» [2]. 

Через процедуру акредитації проходять органи сертифікації, 
випробувальні лабораторії, метрологічні служби й інші учасники систем 
технічного регулювання і метрології. Система акредитації являється 
основою для визнання результатів підтвердження відповідності. 

16.10.2014 у м. Ванкувері (Канада) було підписана угода ILAC МRA у 
сферах випробування та калібрування відповідно до міжнародних 
стандартів ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності 
випробувальних та калібрувальних лабораторій», що забезпечило 
визнання системи акредитації України та результатів діяльності 
акредитованих НААУ органів у сфері дії міжнародного стандарту 
ISO/IEC 17025 на міжнародному рівні. 

Відповідно п. 12 ст. 3 Закону України «Про метрологію і 
метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII (у редакції 
03.07.2020), до сфер законодавчо регульованої метрології належать 
роботи, що виконуються за дорученням органів досудового 
розслідування, органів прокуратури та судів. 

Акредитація випробувальних лабораторій (далі – ВЛ) здійснюється з 
метою: підтвердження компетентності ВЛ, які виконують роботи, щодо 
підтвердження відповідності; забезпечити довіру з боку замовників до ВЛ; 
створення умов для визнання результатів діяльності акредитованих ВЛ. 

Акредитація здійснюється на основі принципів: добровільності 
(акредитованими можуть бути тільки ті суб’єкти, що виявили намір 
виконувати ті чи інші процедури); відкритості і доступності правил 
акредитації (акредитація повинна проводитися за простими та 
загальнодоступними правилами); компетентності органів, що здійснюють 
акредитацію (органи акредитації мають контролюватися на 
компетентність у заявлених сферах діяльності); незалежності (органи 
акредитації не можуть знаходитись у ділових стосунках і мати ту ж 
підпорядкованість, що і їхні клієнти); недопустимості обмеження 
конкуренції і створення перешкод користування послугами 
акредитованих випробувальних лабораторій; забезпечення рівних умов 
особам, які претендують на отримання акредитації є основоположним у 
формуванні критеріїв роботи лабораторій, які виконують судові 
експертизи (всі суб’єкти акредитації повинні піддаватися одним і тим же 
процедурам). 

Що дає акредитація: побудова власної системи управління до вимог 
стандартів; стандартизація процесів судово-експертної діяльності; 
встановлення єдиних вимог до компетентності персоналу, експлуатації 
обладнання, критеріїв придатності методів; проведення робіт у 
відповідності до установлених схем; встановлення персональної політики 
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у галузі забезпечення якості; можливість демонстрації результатів; оцінка 
постачальників товарів, робіт і послуг; оцінка компетентності персоналу; 
оцінка придатності методів, методик, програмного забезпечення для 
цільового використання; постійний контроль працездатності обладнання; 
забезпечування єдності вимірювань; постійна реєстрація усіх даних і 
процесів. 

Недоліки акредитації: витрати на навчання, калібрування обладнання, 
оцінку придатності методів тощо; збільшення нормативної та технічної 
документації; витрати на акредитацію; трудомісткість процесів тощо. 

Орган з акредитації при оцінці розглядає: статус методів 
випробування; технічну компетентність персоналу; стеження за 
відповідністю вимірювань і калібрування національним еталонам; 
справність, калібрування і обслуговування випробувального і 
вимірювального обладнання; оточуюче середовище випробувань (умови 
проведення випробувань); відбір, обробку і транспортування 
випробувальних зразків; забезпечення якості даних з випробування і 
калібрування. 

Критерії контролю якості діяльності судово-експертних лабораторій: 
якість надання експертних послуг; надійність функціонування 
лабораторій; сертифікація продуктів, процесів, персоналу; правова 
відповідальність за неякісне проведення випробувань. 

Запровадження системи якості у ВЛ застосовується на таких 
процесах: аналіз і покращення; вимірювання; вимірювання; забезпечення 
ресурсами; управлінсько-організаційні процеси. 

Критерії яким повинна відповідати ВЛ у відповідності з областю 
акредитації: 

– наявність достатньої кількості спеціалістів, які мають відповідну 
освіту, кваліфікацію, атестовані в установленому порядку; 

– наявність приміщень які відповідають вимогами технічного 
оснащення, методів, що використовуються для випробування, 
забезпечення вимог санітарних норм і правил, а також технічної безпеки 
при проведенні випробувань, досліджень, у тому числі джерел енергії, 
освітлення оточуючого середовища; 

– застосування лабораторією методів і процедур випробувань 
відповідно області акредитації, включаючи відбір зразків поводження з 
ними, транспортування, збереження і підготовку зразків до випробувань, 
проведення випробувань методи обробки, аналіз результатів 
випробувань; 

– наявність відповідних правових і нормативних актів, процедуру 
забезпечення і актуалізації нормативних документів; 

– наявність випробувального і допоміжного обладнання для відбору 
зразків, для проведення випробувань, використання, збереження, 
планового обслуговування ремонту; 

– забезпечення однотипності вимірювань, включаючи: наявність 
необхідних засобів вимірювань затвердженого типу, своєчасність повірки 
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засобів вимірювань, використання атестованих методик виконання 
вимірювань, наявність стандартних зразків; 

– наявність процедури контролю якості проведення випробувань; 
– наявність чіткої і ясної процедури реєстрації процесу проведення 

випробувань і їх результатів, наявність установлених документів. 
Перелік документів, які повинні бути при акредитації лабораторії: 

1) положення про випробувальну лабораторію; 2) паспорт 
випробувальної лабораторії; 3) керівництво з якості; 4) нормативно-
правові акти, що регламентують діяльність лабораторії; 5) гігієнічні 
нормативи умов праці у відповідності з областю акредитації; 
6) нормативна документація відносно методів і методик вимірювань. 

Матеріали щодо атестації працівників ВЛ: 1) посадові інструкції; 
2) документи, що відображають результати вимірювань (протоколи, 
звіти, журнали, тощо); 3) свідоцтво щодо повірки приборів, обладнання; 
4) журнали реєстрації документів; 5) документи про ведення архівів за 
результатами роботи ВЛ. 

Основні етапи підготовки лабораторії до акредитації: 
1) запровадження вимог ISO/IEC 17025; 2) гармонізація вимог, методів і 
методик випробувань; 3) підготовка персоналу; 4) підготовка засобів 
випробувань, випробувального обладнання і технологій проведення 
випробувань; 5) проведення порівняльних міжлабораторних 
випробувань; 6) при необхідності доопрацювання методів, методик, 
засобів випробувань. 

На етапі підготовки до акредитації необхідно: 
1) проаналізувати діючі у ВЛ процеси та процедури щодо 

випробувань з метою визнання їх відповідно вимогам ISO/IEC 17025 та 
максимального використання позитивного досвіду персоналу ВЛ; 

2) вивчити порядок організації службової діяльності ВЛ, системи 
управління та штатну структуру, підпорядкованість персоналу, 
функціональні обов’язки, тощо. 

3) провести аналіз організації прийому речових доказів і зразків, які 
надаються для проведення досліджень та порядок їх відбирання; 

4) з’ясувати питання щодо організації забезпечення лабораторії 
витратними матеріалами; 

5) провести огляд приміщень лабораторії, вивчити стан справ щодо 
забезпеченні їх лабораторним устаткуванням і вимірювальною технікою; 

6) провести аналіз з інших питань практичної діяльності ВЛ; 
7) визначити та реально виділити необхідні ресурси та час для 

реалізації проєкту; 
8) при розробці системи якості (далі – СЯ) необхідно пам’ятати, що 

всі дії (процедури) які виконуються у ВЛ, повинні документуватися, а всі 
розроблені форми, записи та протоколи мати ідентифікаційні ознаки та 
підлягати управлінню; 

9) доцільно впровадити СЯ завчасно до офіційної процедури 
акредитації ВЛ, що забезпечить проведення реальних перевірок всіх 
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елементів та процедур СЯ, а також забезпечить можливість заповнення та 
апробації розроблених форм і протоколів. 

Процедура акредитації включає в себе наступні етапи: 1) подання 
заявки на акредитацію; 2) розгляд документів та інформації, що 
додаються до заявки; 3) формування складу групи аудиторів та 
інформування заявника; 4) проведення аналізу наданої інформації та 
документів; 5) складання плану перевірки та інформування про це 
замовника; 6) проведення перевірки заявника на місці; 7) аналіз зібраних 
матеріалів, складання звітів та акта про проведення перевірки на місці; 
8) оцінювання результатів робіт з акредитації, надання рекомендацій та 
прийняття рішення про акредитацію. 

Таким чином, дотримання вищезазначених правил, забезпечується на 
законодавчому рівні. Результати оцінки відповідності продукції товарів, 
послуг не повинні викликати сумніви в учасників світового ринку щодо 
їх достовірності, і таким чином формувати взаємну довіру. 
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Інститут забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні, є невід’ємною складовою конституційної 
норми, закріпленої в ст. 3 Конституції України. Мова йде про те, що 
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість та безпека 
визнаються найважливішою соціальною цінністю, захищати й 
відстоювати які належить саме державі. 
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За своєю природою це комплексний правовий інститут, що 
передбачає систему процесуальних гарантій захисту прав і законних 
інтересів учасників кримінального провадження, а також засобів і 
заходів, що у сукупності повинні перешкоджати будь-якому 
протиправному посяганню на життя і здоров’я, майно зазначених осіб та 
їх близьких, в тому числі й судового експерта. 

Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України), 
Закони України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві» та «Про державний захист працівників суду 
і правоохоронних органів» (зокрема, дія останнього Закону поширюється 
на експертів, які є співробітниками правоохоронних органів) 
передбачають спеціальні заходи забезпечення безпеки осіб, котрі 
потрапили у сферу кримінального процесу, – це здійснення 
правоохоронними органами правових, організаційно-технічних та інших 
заходів, спрямованих на захист життя, житла, здоров’я та майна цих осіб 
від протиправних посягань, з метою створення необхідних умов для 
належного відправлення правосуддя [1]. 

Проте, як показує сучасна слідча та судова практика, в Україні 
механізм забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
провадженні, не є достатньо ефективним. Особливо це стосується питань 
запровадження та реалізації заходів безпеки у відношенні судового 
експерта. 

Проблемам забезпечення безпеки осіб у кримінальному провадженні 
присвячено багато наукових праць. Зокрема, цим питанням приділяли 
увагу В. І. Бояров, Г. І. Глобенко, Г. В. Коновалова, М. І. Копетюк, 
В. С. Кузьмічов, Є. Д. Лук’янчиков, А. О. Ляш, А. М. Орлеан, 
О. І. Ромців, Т. Г. Семків, В. М. Тертишник та інші. На дисертаційному та 
монографічному рівні дослідженням вказаної проблеми свого часу 
займалися такі вчені, як М. В. Куркін [2], О. О. Гриньків [3] та 
М. В. Тимчаль [4]. Разом з тим, забезпечення безпеки судового експерта 
має свою специфіку та потребує окремого дослідження. 

Закон України «Про судову експертизу» визначає, що судова 
експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, 
техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою 
надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового 
розгляду [5, ст. 1]. Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального 
процесуального кодексу України, результат проведення судової 
експертизи – висновок експерта – є одним з джерел доказів [6]. Як 
зазначає Н. І. Клименко, висновок експерта, порівняно з іншими 
доказами, має специфічні риси, обумовлені його сутністю: він 
формується на основі використання спеціальних знань; він є виведеним 
знанням, а не інформативним, як інші особисті докази (показання), 
знання. У висновку експерта доказове значення має перед усім його 
розумовий висновок, до якого він прийшов за результатами 
дослідження [7, с. 160]. 
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Проведення судової експертизи – складний розумовий аналітичний 
процес, який вимагає глибоких спеціальних знань та, за необхідності, 
застосування складних технічних засобів, зокрема, спеціалізованих 
криміналістичних програмно-апаратних комплексів тощо. Проведення 
експертизи може зайняти тривалий час, що залежить від багатьох 
факторів: складності дослідження, кількості досліджуваних об’єктів, 
кількості питань, які необхідно вирішити тощо. У низці випадків 
висновок експерта може бути невід’ємним джерелом доказів. Перш за все 
це стосується випадків, в яких призначення експертизи є обов’язковим 
відповідно до законодавства (такі випадки визначені ч. 2 ст. 242 
КПК України; уточнює цей перелік постанова Пленуму Верховного Суду 
України [8]). Також висновок експерта у багатьох кримінальних 
провадженнях може слугувати ключовим доказом, на якому побудоване 
обвинувачення. 

Вказані вище фактори обумовлюють потенційну можливість впливу 
на судового експерта як учасника кримінального провадження. При чому 
види та способи протиправного впливу є досить різноманітними. 
Наприклад, можна спробувати «вмовити» експерта відмовитися від 
проведення експертизи під будь-яким приводом ще на етапі отримання 
ним відповідного документа про призначення експертизи. Або вимагати 
скоригувати результати досліджень задля дачі завідомо неправдивого 
висновку чи добитися від експерта заяви у суді про тиск на нього та 
спростування своїх власних висновків. Отже, негативний вплив 
можливий фактично протягом всього часу кримінального провадження, 
включаючи як досудове розслідування, так і судове провадження. 

Незаконний вплив може бути як шляхом підкупу, так і погроз. І якщо 
досить ефективною профілактикою прийняття пропозиції неправомірної 
вигоди, на наш погляд, є можливість притягнення до кримінальної 
відповідальності експерта (ст. 368-4 КК України), то у випадку погроз 
фізичної розправи самому експерту або членам його родини, ситуація 
значно ускладнюється. Життя та здоров’я рідних можуть стати набагато 
важливішими за перспективу отримання експертом покарання за вчинені 
задля їх порятунку протиправні діяння. 

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 69 КПК України, експерт має право 
заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених 
законом. Так, згідно зі ст. 2 Закону України «Про забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» експерт, а також 
члени його сім’ї та близькі родичі належать до кола осіб, які мають право 
на забезпечення безпеки, якщо шляхом погроз або інших протиправних 
дій щодо них робляться спроби вплинути на експерта у зв’язку з 
залученням його до участі у кримінальному провадженні [1]. 

Втім, як підтверджують приклади із судової практики, вплив на 
учасника кримінального провадження може бути неявним, 
опосередкованим. Наприклад, якщо відволікти увагу експерта на інші 
значимі особисто для нього проблеми, можна спровокувати допущення 
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ним помилок під час проведення дослідження або затягнути строки 
проведення експертизи понад граничні строки розслідування. 

Одним з типових прийомів сторони захисту під час розгляду справи у суді 
є психологічний тиск на судового експерта під час його допиту для 
роз’яснення висновку. Якщо ж висновок експерта має виправдувальний 
характер щодо обвинуваченого, до такого тиску може вдатися і сторона 
обвинувачення. А інколи експерт зазнає психологічного тиску з обох сторін 
одночасно. Тиск може мати різні форми. Це може бути значна кількість 
запитань, частина з яких можуть повторюватись кілька разів. Також нерідко 
під час відповіді експерта на поставлене запитання, його перебивають, 
задаючи інші питання або відразу коментуючи його слова, як невірні, навіть не 
дочекавшись закінчення відповіді. Буває, що сторони вдаються до відкритих 
образ в бік експерта. При цьому мова не йде про сумніви в його компетенції та 
компетентності – такі сумніви можуть бути цілком виправдані і завданням 
експерта є підтвердити свою компетенцію та компетентність, у тому числі, 
документально (наприклад, пред’явивши диплом чи свідоцтво). 

Такий допит під тиском є для експерта екстремальною ситуацією. 
Адже звичною для експерта є спокійна обстановка, коли він має 
можливість зосередитись на дослідженні і не відволікатися на сторонні 
речі, що, по суті, є однією з умов об’єктивності та повноти експертного 
дослідження. Експерт не проходить підготовку до дій в екстремальних 
ситуаціях, як, наприклад, співробітники спецпідрозділів чи певних 
оперативних служб. Отже, в умовах перехресного допиту зі значним 
психологічним тиском він може розгубитися, надати невірні відповіді 
навіть на елементарні запитання, і, як результат, викликати сумніви як у 
наданому висновку, так і в своїй кваліфікації в цілому. 

Звісно, що можливість допиту експерта під час судового розгляду є 
елементом оцінки висновку експерта та однією з ключових гарантій 
підтвердження об’єктивності та правильності цього висновку. З іншого 
боку, психологічний тиск (який, зокрема, супроводжується образами) 
може призвести до непевних свідчень експерта і тим самим поставити під 
сумнів навіть цілком достовірні результати експертного дослідження та 
кваліфікацію досвідченого і насправді висококваліфікованого експерта. 
Тобто, маючи інструмент перевірки висновку експерта, сторони судового 
розгляду можуть зловживати ним і цим самим зашкодити правосуддю 
встановити об’єктивну істину у справі. 

За концепцією В. Я. Шапакідзе складовими процесуальної безпеки 
учасників кримінального судочинства, є фізична, матеріальна та 
психологічна безпека. За словами науковця, психологічна безпека – це 
стан захищеності особи від будь-якого вторгнення в її психічну 
діяльність у зв’язку з участю у кримінальному процесі, що штучно 
створює критичну життєву ситуацію у вигляді стресів, конфліктів, кризи 
і (або) спричинює супутню шкоду її здоров’ю [9, с. 8]. 

З метою запобігання зазначеному впливу, на наш погляд, доцільним є 
доповнення КПК України нормою щодо заборони здійснювати тиск на 
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експерта, як учасника кримінального провадження (наприклад, ст. 69-1 
«Недопустимість незаконного впливу на експерта»). 

Слід зазначити, що законопроєктом від 04.05.2018 № 8336 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення 
здійснення судово-експертної діяльності» пропонується внести зміни до 
Кримінального кодексу України, перебачивши кримінальну 
відповідальність за втручання в діяльність судового експерта з метою 
перешкодити здійсненню ним судово-експертної діяльності, а також 
відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна, що 
належить судовому експерту та його родині [10]. 

Підсумовуючи вищенаведене слід зазначити, що відсутність надійної 
системи безпеки учасників кримінального провадження, в тому числі і 
судового експерта, призводить до того, що більшість учасників 
кримінального провадження остерігаються заявляти про факти впливу на 
них або членів їх родини. Особливо гостро ця проблема відчувається на 
фоні вчинення резонансних корупційних злочинів, коли вчинення тиску 
на учасників кримінального провадження призводить до вкрай 
негативних наслідків для вітчизняного правосуддя. 
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Висвітлений аналіз проблемних теоретичних та практичних питань 

використання спеціальних фототехнічних знань під час розслідування злочинів 
проти власності, що мають значення для криміналістичної науки, слідчої, 
експертної та судової практики. Акцентована увага на кількість злочинів, 
розвиток технологій та необхідність розроблення нових методологічних засад 
розслідування. 
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In the work with the illuminated analysis of problematic theoretical and practical 

issues of the use of special phototechnical knowledge in the investigation of crimes 
against property that are relevant to forensic science, follow-up, expert and judicial 
practice. Emphasis is placed on the number of crimes, the development of technology 
and the need to develop new methodological principles of investigation. 

Key words: property rights, phototechnical knowledge, specialist, examination. 
 
Освещены проблемные теоретические и практические вопросы использования 

специальных фототехнических знаний при расследовании преступлений против 
собственности, имеющие значение для криминалистической, следственной, 
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экспертной и судебной практики. Акцент делается на количестве преступлений, 
развитии технологий и необходимости разработки новых методологических 
принципов расследования. 

Ключевые слова: право собственности, фототехнические знания, специалист, 
экспертиза. 

 
Захист права власності є економічною першоосновою існування 

більшості суспільств і тому, вважається однією з найважливіших гарантій 
реалізації прав і свобод людини. В Україні захист об’єктів права 
власності вважається одним з пріоритетів державної кримінально-
правової політики. С. Мочерний визначав власність як соціологічну 
категорію, «яка містить ряд підсистем суспільних відносин (економічних, 
соціальних, правових, психологічних, національних і т. п.)» [1, с. 22]. 

Кримінальні правопорушення проти власності є найбільш 
розповсюдженими у порівнянні з іншими видами кримінальних 
правопорушень. Так, відповідно до офіційної статистики, в Україні 
упродовж січня-вересня 2020 р. загальна кількість облікованих 
кримінальних правопорушень склала 312507, з них 162173 – кримінальні 
правопорушення проти власності, тобто, понад 52 %. Із 162173 
кримінальних правопорушень проти власності лише за вчинення 64119 
кримінальних правопорушень особам вручено повідомлення про підозру, 
тобто, менше як 40 % [3]. 

Ґрунтуючись на наведених вище даних та пов’язаних з цим 
негативних наслідків для суспільства, бачимо, що кримінальні 
правопорушення проти власності представляють одну з основних загроз 
для держави. 

Правоохоронна практика свідчить, що ефективність розслідування 
даних кримінальних правопорушень залежить від суб’єктів 
розслідування, особливо на початковому етапі, де основним тактичним 
завданням розслідування постає закріплення слідів кримінального 
правопорушення [4, с. 482]. 

Цілком очевидно, що практика розслідування розглядуваних 
кримінальних правопорушень повинна припускати високий рівень 
взаємодії всіх служб і посадових осіб правоохоронних органів, а також 
експертних установ, що мають на меті встановлення істини під час їх 
розслідування. Ефективність взаємодії, як важливий фактор в обміні 
необхідної криміналістичної інформації, може дозволити досягти 
перелому в ході боротьби з кримінальними правопорушеннями проти 
власності на користь держави й суспільства. 

У продовження даного питання, потрібно відзначити, що розвиток 
систем фіксації фото та відео інформації обумовило широке їх 
застосування в різних галузях суспільного життя, наприклад: системи 
спостереження і охорони, контроль за технологічними процесами і 
дорожнім рухом тощо. Отримана цими засобами відео та фото 
інформація досить часто попадає в сферу адміністративного, цивільного 
чи кримінального судочинства [2, с. 6]. Однак аналіз сучасного стану 
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інформаційних технологій вказує на існування певного протиріччя між 
високими технічними можливостями фіксування тих чи інших подій або 
осіб, які, наприклад, вчиняють кримінальне правопорушення, з 
можливістю та тактикою використання цих технологій за допомогою 
спеціальних знань в галузі фототехніки. 

У кримінальній процесуальній діяльності, спеціальні знання у галузі 
фототехніки використовуються у двох основних формах: залучення 
спеціалістів до участі в проведенні окремих слідчих (розшукових) та судових 
дій, а також проведення експертиз. Щодо першої форми використання 
розглядуваних спеціальних знань, необхідно вказати, що чітко визначених 
тактичних рекомендацій залучення спеціаліста в галузі фототехніки особами, 
які розслідують кримінальні правопорушення проти власності, науковцями не 
розроблено. Як показує практика, у даному напрямі правоохоронної 
діяльності, особам, які розслідують розглядувані кримінальні 
правопорушення, доводиться стикатися зі значними труднощами, які багато в 
чому обумовлені особливостями кримінальних правопорушень проти 
власності та відсутністю у них спеціальних знань в галузі фототехніки. 

В діяльності з розслідування кримінальних правопорушень призначення та 
проведення судової експертизи за своїм значенням визнається основною 
процесуальною формою використання спеціальних знань, оскільки надає 
великі можливості в застосуванні науково-технічних досягнень для вирішення 
завдань кримінального судочинства [4, с. 415]. За допомогою судової 
фототехнічної експертизи можуть бути отримані дані, які допоможуть 
висуванню слідчих версій, встановленню винного [5, с. 7]. Проведення 
фототехнічної експертизи на даний час базується на методичних 
рекомендаціях, розроблених для проведення експертизи традиційних галоїдно-
срібних фотокарток та відповідних технічних засобів їх виготовлення. 
Водночас проведення дослідження цифрових зображень та засобів їх 
виготовлення має цілий ряд особливостей, які пов’язані з технологією процесів 
цифрової фіксації зображень. У науково-технічній літературі періодично 
з’являються окремі повідомлення та наукові роботи, в яких розглядаються 
особливості візуального та технічного дослідження цифрових зображень та 
технології їх виготовлення [2, с. 6]. Однак узагальнених методичних 
рекомендацій до цього часу не розроблено. 

Усі зазначені вище обставини визначають актуальність проблеми й 
переконують у важливості дослідження методологічних засад 
використання спеціальних знань у галузі фототехніки під час 
розслідування кримінальних правопорушень проти власності. 
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In these theses the following are considered: features of sampling of narcotic drugs, 
psychotropic substances, their analogues and precursors; the role of a forensic specialist 
during the inspection of the place in criminal proceedings on drug trafficking; safety 
rules when inspecting and removing the above objects. 

Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, analogues of narcotic drugs, 
precursors, forensic specialist, inspection of the scene, seizure of physical evidence, 
packaging of physical evidence. 

 

В данных тезисах рассмотрены: особенности отбора проб наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров; роль специалиста-
криминалиста при проведении осмотра места по уголовным производствам о 
незаконном обороте наркотических средств; правила техники безопасности при 
осмотре и изъятии вышеупомянутых объектов. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, аналоги 
наркотических средств, прекурсоры, специалист-криминалист, осмотр места 
происшествия, изъятие вещественных доказательств, упаковка вещественных 
доказательств. 

 

Дії з виявлення, фіксації та вилучення об’єктів у кримінальних 
провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів вимагають від слідчих 
гарної професійної підготовки, ретельності, уважності та зібраності. 

У процесі огляду місця події, який проводиться за фактами 
незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів, за допомогою спеціаліста слід відібрати зразки 
наркотиковмісних рослин, які слід запакувати і відправити на експертизу. 

Так, під час огляду місця події, за фактами незаконного посіву та/або 
вирощування снодійного маку чи конопель, вилучаються зразки рослин 
снодійного маку чи конопель, з метою подальшого їх направлення для 
проведення судових експертиз. 

Вилучення об’єктів, що підлягатимуть дослідженню, та відбирання 
зразків рослин оформлюються протоколом. У протоколі, крім загальних 
реквізитів, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом 
України (далі – КПК України) для таких документів, зазначаються які 
саме зразки рослин були вилучені або відібрані, їх кількість, докладно 
описуються умови відбору або вилучення, а також інші обставини, що 
мають значення для вирішення питань, які можуть бути поставлені при 
призначенні судової експертизи. 

Для участі в огляді місць незаконного посіву та/або незаконного 
вирощування снодійного маку чи конопель, відібрання зразків, з метою 
подальшого їх направлення для проведення судових експертиз, слідчий, 
відповідно до ч. 3 ст. 237 КПК України може залучити інших 
спеціалістів [1]. 

При відборі або вилученні зразків рослин снодійного маку чи 
конопель такі дії фіксуються за допомогою фотографування або 
відеозапису, про що зазначається у протоколі. 
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Спеціаліст-криміналіст, залучений як спеціаліст для надання допомоги 
сторонам кримінального провадження під час досудового розслідування, з 
метою відбору зразків за фактом виявлення незаконного посіву та/або 
вирощування снодійного маку чи конопель на земельній ділянці повинен: 

– зафіксувати розміщення земельної ділянки відносно стійких 
орієнтирів, на місцевості, а також за системою координат GРS (англ. 
Global Роsitioning System) загальний вигляд посіву та зовнішній вигляд 
рослин із застосуванням фото- та/або відеозйомки; 

– відібрати не менше ніж із п’яти місць посіву по 20-25 рослин 
снодійного маку або по 5-10 рослин коноплі з чотирьох протилежних 
сторін та з центру земельної ділянки (з урахуванням кількості рослин), 
для направлення їх для проведення експертного дослідження; 

– забезпечити направлення до відповідних камер речових доказів (без 
направлення до експертних установ) решти усіх вилучених з незаконного 
обігу наркотиковмісних рослин маку або конопель до прийняття 
відповідного судового рішення із обов’язковим зазначенням їх кількості 
у протоколі огляду; 

– відібрані зразки, які в подальшому направляються на експертні 
дослідження, упаковувати з урахуванням вимог ч. 3 ст. 105 КПК України. 

Мікрочастинки або мікросліди наркотичних засобів доцільно 
направляти на експертизу безпосередньо на об’єктах-носіях, на яких вони 
виявлені або можуть бути виявлені (наприклад, на робочій поверхні 
вагів, на поверхні посуду та пляшок, на поверхні трубки тощо) [2, с. 7]. 

При цьому необхідно враховувати, що з огляду на нестійкість 
більшості органічних компонентів наркотичних засобів, об’єкти-носії 
мають доставлятися до експертної установи в найстисліші строки. Під 
час зберігання та транспортування на дослідження різного роду розчинів, 
екстрактів, вони повинні бути упаковані в тару, яка запобігає змінам 
речовини (випаровування, висихання тощо). При направленні на 
дослідження рідких, а також сипучих форм наркотичних засобів для 
вирішення ідентифікаційних завдань важливе значення має правильний 
відбір проб. У цьому випадку об’єкти необхідно надавати на експертизу 
цілком і в тому вигляді, в якому вони виявлені. Якщо вилучено велику 
кількість наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, на 
експертизу надаються частини (зразки) виявлених мас, що відображають 
властивості всієї маси об’єкта щодо компонентного складу, особливостей 
фракційного складу, морфології тощо. З цією метою із зазначених мас 
відбираються чотири-п’ять зразків із різних місць (по 10-20 г), а також 
середня проба (50-100 г), відібрана з різної глибини та з різних місць (з 
кожного кута і з центу). Рідкі форми (екстракти, настоянки) об’єктів 
перед відбором проб попередньо ретельно перемішуються [2, c. 7]. 

Кожен об’єкт-носій і зразки досліджуваних речовин, щоб уникнути 
контакту, повинні бути упаковані в окрему герметичну тару. Якщо 
наркотичні засоби рослинного походження недостатньо сухі, то їх потрібно 
попередньо просушити, оскільки надання на дослідження їх у вологому стані 
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може призвести до псування об’єктів (гниття тощо). Якщо просушування за 
браком часу неможливе, то об’єкти рослинного походження повинні 
надаватися на експертизу у паперовій або картонній упаковці. 

З метою вирішення завдань щодо встановлення видової належності 
рослин конопель і маку, експерту повинні представлятися рослини зі 
збереженням усіх вегетативних частин (стебел, листя, суцвіть). 

Під час огляду та вилучення вищезазначених об’єктів потрібно 
неухильно виконувати правила техніки безпеки. 

З метою виключення випадків зараження тяжкими хворобами (ВІЛ, 
туберкульоз, гепатит та ін.) при вилученні наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів або їхніх слідових 
кількостей у шприцах із голками та можливості проведення подальших 
дактилоскопічних експертиз, необхідно: 

– при виявленні й огляді подібних об’єктів рекомендується одягнути 
на руки медичні рукавички (бажано потовщені), а самі об’єкти при 
упаковці загорнути в щільний папір і вмістити в коробку (картонну, 
пластикову, дерев’яну чи іншу). Необхідно також робити відповідні 
написи про небезпечні об’єкти на зовнішній стороні упаковок (при 
можливості червоним барвником); 

– перед вилученням шприців із голками бажано обережно зняти голку 
і помістити її до спеціального контейнера для безпечної утилізації 
використаних голок. Такі контейнери в подальшому транспортуються до 
місць зберігання й утилізації. У разі відсутності спеціального контейнера 
всі медичні голки, що вилучаються, необхідно помістити в пластикові 
футляри та загорнути в окремий паперовий пакет (для виключення 
випадкового уколу голкою) із нанесенням відповідних записів (при 
можливості червоним барвником); 

– якщо шприц заповнений рідиною, потрібно попередньо обережно 
(не торкаючись корпусу циліндра шприца задля збереження слідів 
пальців рук та слідів біологічного походження) поршнем відтягнути 
рідину з голки та вихідного отвору шприца до рівня нульової позначки. 
Вихідний отвір шприца з полімерного матеріалу необхідно розплавити в 
полум’ї (від сірника чи запальнички), а потім стиснути в місці плавлення 
пінцетом, дочекавшись остаточного затвердіння розплавленого 
матеріалу. При контрольному натисканні на поршень шприца рідина не 
повинна витікати через вихідний отвір. У випадку недостатньої 
герметизації процедуру необхідно повторити;  

– найкращим засобом для забезпечення роботи з такими об’єктами 
може бути наконечник до голки шприца, який потрібно обрізати ближче 
до закритого кінця, а потім закріпити на вихідному отворі шприца. При 
цьому наконечник повинен щільно прилягати до вихідного отвору 
шприца та надійно забезпечувати його герметизацію. 

Під час вилучення наркотичних засобів і предметів із їхніми слідам 
доцільно мати такі інструменти та матеріали: скальпель, пінцет, шпателі, 
пензлик, ножиці, сірники, запальничку. 
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Дотримання зазначених рекомендацій сприятиме запобіганню нещасних 
випадків при поводженні з небезпечними для життя і здоров’я об’єктами. 

При аналізі слідчої та експертної практики були визначено, що 
основними недоліками при пакуванні речових доказів є використання 
рулонної «стретч-плівки» та липкої стрічки типу «скотч», які не 
запобігають несанкціонованому доступу до об’єктів дослідження. 

Також при пакуванні об’єктів використовуються полімерні пакети 
(для побутового сміття чи пакети для господарських потреб) з тонкого 
матеріалу, що викликає пошкодження упаковки при транспортуванні до 
експертних підрозділів. 

При опечатуванні та прикріпленні паперової бирки на об’єкти 
дослідження вона не надійно закріплюється (проклеюється), в наслідок 
чого можлива її втрата (загублення). Одним з недоліків є те, що на бирці 
не вказується необхідна інформація про об’єкти, які надані на 
дослідження. 

Спосіб упаковки повинен забезпечувати неможливість підміни або 
зміни вмісту без порушення її цілісності та схоронності об’єктів від 
пошкодження, псування, погіршення або втрати властивостей, завдяки 
яким вони мають доказове значення. 

У випадку використання для пакування картонних коробок, всі місця 
з’єднання сторін (клапанів) коробок повинні бути обклеєні паперовою 
стрічкою клейовим способом та скріплені печаткою відповідного органу. 

Кожне пакування повинно опечатуватися биркою, посвідченою 
відповідними написами про місце, час та обставини вилучення об’єкта і 
підписами особи, у якої вилучені речі, понятих, та слідчого, які 
скріплюються печаткою відповідного органу. 

На речові докази, які не можуть бути належним чином упаковані 
через громіздкість, бирка з пояснювальним написом прикріплюється у 
такий спосіб, що унеможливить її зняття, зміну або пошкодження. 

Не допускається використання рулонної «стретч-плівки» та липкої 
стрічки типу «скотч» при пакуванні і закріпленні паперових бирок з 
пояснювальними написами. 

Пояснювальний напис здійснюється рукописним, друкованим або 
комбінованим способом з однієї сторони паперової бирки і повинен 
містити наступні обов’язкові реквізити: 

– назва та характерні особливості предмета, що вилучається (колір, 
розмір, матеріал, вага та ін.); 

– номер кримінального провадження; 
– фабула події або прізвище особи, у якої був вилучений об’єкт; 
– місце (або адреса), дата і час вилучення; 
– посада, ПІБ та особистий підпис слідчого; 
– ПІБ та особисті підписи двох понятих, які були присутні під час 

вилучення і пакування. 
Горловина пакету міцно обв’язується шовковою ниткою, і фіксується 

двома подвійними простими вузлами, які розміщують на діаметрально 
протилежних краях обв’язки. 
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Вільні кінці шовкової нитки зв’язуються подвійним простим вузлом і 
приклеюються до зворотної сторони паперової бирки з пояснювальним 
написом. Поверх ниток наклеюється фрагмент цигаркового паперу з 
нанесеним відбитком печатки. 

З метою запобігання несанкціонованого доступу до об’єктів, відстань 
від обв’язки до паперової бирки не повинна перевищувати 10 мм. 
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SIGNS OF INFORMATION ENCRYPTION 

 
ПРИЗНАКИ ШИФРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

 
Розглядається проблема встановлення факту шифрування інформації на носії, 

з метою подальшого вибору способів та методів її дешифрування. Метою даної 
роботи є дослідження можливості використання мінімального інструментарію. 
Оглянуто можливість використання будь-якого HEX-редактору, для експрес-
аналізу носія інформації. 

Ключові слова: шифрування; розшифрування; дешифрування. 
This article considers the problem of establishing the fact of encryption of information on 

media in order to further select methods and techniques for its decryption. The purpose of this 
work is to study the possibility of using minimal tools. The possibility of using any HEX-editor 
for express analysis of the storage medium is considered. 

Key words: encryption; transcripts; transcript. 
 
Рассматривается проблема установления факта шифрования информации на 

носителе, с целью дальнейшего выбора способов и методов ее дешифровки. 
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Целью данной работы является исследование возможности использования 
минимального инструментария. Осмотрено возможность использования любого 
HEX-редактора, для экспресс-анализа носителя информации. 

Ключевые слова: шифрование; расшифровки; дешифровки. 
 

В практиці все частіше зустрічається технологія шифрування. Це 
пов’язано не тільки з бажанням осіб захистити свої дані або сховати їх, а 
з тенденцією розвитку ринку операційних систем. Так, наприклад 
починаючи з Windows 8.1, є можливість підключення за замовчуванням 
шифрування BitLocker, за наявності відповідного обладнання. 

Для подальшого розгляду матеріалу треба визначитись з наступною 
термінологією: 

Шифрува́ння – у системах обробки інформації – алгоритмічне 
(криптографічне) перетворення даних, яке виконується у посимвольній 
послідовності з метою одержання шифрованого тексту. 

Розшифрування – процес санкціонованого перетворення 
зашифрованих даних що придатні для читання.  

Дешифрува́ння – процес несанкціонованого отримання інформації з 
зашифрованих даних. При цьому ключ дешифрування, зазвичай 
невідомий. 

Для проведення повноцінного дослідження наявного цифрового 
наповнення носія треба визначитись чи має інформація ознаки шифрування, і 
якщо так то визначити його тип. Це надалі допоможе визначитись з 
комплексом задіяних ресурсів й засобів, що дозволить оптимізувати як сам 
процес дослідження, так й скоротити час дослідження. В більшості випадків 
при проведенні судової комп’ютерно-технічної експертизи, експерт буде мати 
завдання на дешифрування даних. 

Більшість файлів повного шифрування дисків вносять правки в 
головний завантажувальний запис (MBR) або в завантажувальний запис 
тома (VBR), щоб вказати і виконати її код, щоб дозволити розшифровку 
даних. Деякі продукти можуть повністю замінити їх. У кожному разі 
часто додається ідентифікатор, що відноситься до використовуваного 
продукту шифрування. Нижче наведені деякі ідентифікатори, 
використовувані для продуктів шифрування. 

Повне шифрування диску Check Point 
При зміщенні сектора 90 VBR можливо знайти ідентифікатор 

продукту «Защита/ Protect». Hexvalue "50 72 6F 74 65 63 74" 
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GuardianEdge Encryption Plus / Anywhere / шифрування НЖМД та 
Symantec Endpoint Encryption 

При зміщенні сектора 6 MBR можливо знайти ідентифікатор продукту 
«PCGM». Hexvalue "50 43 47 4D" 

 
McAfee Safeboot / Endpoint Encryption 
При зміщенні сектора 3 MBR можливо знайти ідентифікатор продукту 

«Safeboot». Hexvalue "53 61 66 65 42 6F 6F 74" 

 
Microsoft Bitlocker / Bitlocker to Go 
В Windows Vista при зміщенні сектора 0 розділу VBR для розділу 

Bitlocker можливо знайти ідентифікатор продукта «ëR | ¬-FVE-¬FS-». 
Hexvalue "EB 52 90 2D 46 56 45 2D 46 53 2D" 

 
Для Windows 7/8/10 при зміщенні сектора 0 розділу VBR для розділу 

Bitlocker можливо знайти ідентифікатор продукта «ëX | -FVE-FS-». 
Hexvalue "EB 58 90 2D 46 56 45 2D 46 53 2D" 

 
Sophos Safeguard Enterprise и Safeguard Easy 
Для Safeguard Enterprise при зміщенні сектора 119 MBR можливо знайти 

ідентифікатор продукта «SGM400». Hexvalue "53 47 4D 34 30 30 3A" 
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Для Safeguard Easy, при зміщенні сектора 144 MBR, можливо знайти 

ідентифікатор продукта «SGE400». Hexvalue "53 47 45 34 30 30 3A" 

 
Шифрование всего диска Symantec PGP 
При зміщенні сектора 3 MBR можливо знайти ідентифікатор продукта 

«ëH | PGPGUARD». Hexvalue "EB 48 90 50 47 50 47 55 41 52 44" 

 
Шифрование полного диска WinMagicSecureDoc 
При зміщенні сектора 246 MBR можливо знайти ідентифікатор 

продукта «WMSD». Hexvalue "57 4D 53 44" 

 
AppleFileVault 
При зміщенні сектора 0 контейнера можливо знайти ідентифікатор 

продукта «encrdsa». Hexvalue "65 6E 63 72 63 64 73 61" 

 
Защита данных Dell (Guardant Mobile Guardian) 
Оскільки Credant Mobile Guardian шифрує файли й папки та не 

шифрує системні файли, MBR й VBR, схоже, не змінюються. EnCase та 
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аналогічні програмі продукту шукають файл CredDB.CEF, для 
визначення, чи має який-небудь файл шифрування за допомогою Credant 
Mobile Guardian. 

MicrosoftEncryptingFileSystem 
Оскільки Microsoft Encrypting File System (EFS) кодує файли й папки 

та не шифрує системні файли, MBR й VBR, схоже, не змінюються. 
Файли, зашифровані EFS, будуть мати відповідний потік EFS, який буде 
відображатись в EnCase та аналогічних програмних продуктах. Це буде 
мати ім’я з доданням $ EFS. 

 

 
 
Для визначення який програмний продукт був використаний, 

рекомендуємо здійснити пошук (наприклад, GREP) для пошуку в 
шістнадцятеричних значень або для $ EFS. Але за допомогою цього 
пошуку в більшості випадків неможливо встановити точну версію 
програмного забезпечення яке використовувалось для шифрування 
даних. 

 
Перелік посилань 

 
1. URL: https://www.guidancesoftware.com/encase-forensic 
2. URL: https://accessdata.com/products-services/forensic-toolkit-ftk 
3. URL: https://www.elcomsoft.ru 

  



537 

УДК 343.98 
Сімакова-Єфремян Елла Борисівна 

 
доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки, 
заступник директора з наукової роботи 

 
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз 

імені Засл. проф. М. С. Бокаріуса 
 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ ПРАВОВИХ АКТІВ 
У СФЕРІ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 
 

CERTAIN ISSUES OF IMPROVING THE NORMS OF LEGAL ACTS 
IN THE FIELD OF FORENSIC EXPERT SUPPORT OF JUSTICE IN 

UKRAINE 
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Доповідь присвячено питанням удосконалення нормативно-правових актів з 
питань судової експертизи. Зокрема, акцентується увага на необхідності 
викладення базового Закону України «Про судову експертизу» у новій редакції, 
приведення у відповідність норм цього Закону з кримінальним процесуальним 
законодавством. Викладено також й пропозиції з інших проблемних положень 
законодавства у сфері експертного забезпечення правосуддя. 

Ключові слова: експертне забезпечення правосуддя, судово-експертна 
діяльність; експерт; зміни до законодавства; проблеми нормативно-правового 
регулювання. 

 
The report is dedicated to improvement of regulatory legal acts on the issues of 

forensic science. In particular, attention is paid to the necessity to amend the Basic Law 
of Ukraine: On Forensic Science, to bring the provisions of this Law into conformity 
with criminal procedural legislation. Proposals on other problematic provisions of the 
legislation in the field of forensic expert support of justice are also outlined. 

Key words: forensic expert support of justice, forensic activity, forensic expert, 
changes to legislation, problems of legal and regulatory framework. 

 
Доклад посвящен вопросам совершенствования нормативно-правовых актов 

по вопросам судебной экспертизы. В частности, акцентируется внимание на 
необходимости изложения базового Закона Украины «О судебной экспертизе» в 
новой редакции, приведения в соответствие норм этого Закона с уголовным 
процессуальным законодательством. Изложены также и предложения по иным 
проблемным положениям законодательства в сфере экспертного обеспечения 
правосудия. 
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Ключевые слова: экспертное обеспечение правосудия, судебно-экспертная 
деятельность; эксперт; изменения в законодательство; проблемы нормативно-
правового регулирования. 

 
Належний рівень нормативно-правового регулювання судово-

експертної діяльності є одним із найважливіших важелів впливу на 
експертне забезпечення правосуддя в державі. Адже від нього залежить 
рівень ефективності призначення, проведення та використання судової 
експертизи в будь-якому виді судочинства. Висновок експерта доволі 
часто стає тим джерелом доказів, за допомогою якого встановлюється 
істина у справі. Однак у полі нормативно-правового регулювання питань 
судової експертизи існує низка недоліків, які впливають в кінцевому 
результаті на якість та ефективність експертного забезпечення 
правосуддя в Україні. 

У пропонованій доповіді ми не будемо детально зупинятися на питаннях 
вдосконалення Закону України «Про судову експертизу» (далі – Закон), 
оскільки нами викладалися відповідні пропозиції у попередніх роботах [1]. 
Зауважимо лише, що наші пропозиції стосувалися необхідності викладення 
Закону у новій редакції та з новим найменуванням, розширення його 
тезаурусу, необхідності удосконалення статусу та системи суб’єктів судово-
експертної діяльності, а також порядку здійснення самоврядування судових 
експертів в Україні, матеріально-соціального забезпечення, оплати праці, 
гарантій діяльності судових експертів, нагальної потреби у встановленні 
відповідних норм щодо первинної, додаткової, повторної, комісійної та 
комплексної експертиз тощо. 

Доречним представляється й розгляд питань щодо необхідності 
кореспондування норм Закону із процесуальним законодавством. Так, на 
сьогодні норми ст. 15 (Фінансування судово-експертної діяльності) 
Закону України «Про судову експертизу» не містять приписів щодо 
проведення судових експертиз за дорученням слідчого судді. Натомість, 
відповідно до вимог ст. 122 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України): «… проведення експертизи за дорученням 
слідчого судді … здійснюється за рахунок коштів, які цільовим 
призначенням виділяються цим установам з Державного бюджету 
України» [2]. Саме тому, норма частини другої ст. 15 чинного Закону 
вступає у протиріччя із вимогами ст. 122 КПК України. Враховуючи ту 
обставину, що відповідно до ст. 1 КПК України порядок кримінального 
провадження на території України визначається лише (підкреслено нами) 
кримінальним процесуальним законодавством України [2], вказана норма 
Закону України «Про судову експертизу» потребує приведення її у 
відповідність до вимог КПК України: слід включити слідчого суддю до 
переліку суб’єктів призначення судової експертизи за рахунок 
Держбюджету. Наші пропозиції такі: відповідну норму Закону необхідно 
викласти в такій редакції: «Проведення судових експертиз державними 
спеціалізованими установами у кримінальних провадженнях за 
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дорученням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду та у справах про 
адміністративні правопорушення здійснюється за рахунок коштів, які 
цільовим призначенням виділяють цим експертним установам з 
Державного бюджету України». 

Крім того, потребує вдосконалення й ч. 4 ст. 15 чинного Закону, яка 
зараз в такій редакції: «Проведення судових експертиз, обстежень і 
досліджень у кримінальному провадженні державними спеціалізованими 
установами, судово-медичними та судово-психіатричними установами на 
замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, 
їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника 
здійснюється за рахунок замовника» [3]. Водночас, чинним КПК України 
не передбачено проведення судових експертиз на замовлення 
(самостійно) потерпілим (його представником). Тобто вказана чинна 
норма Закону не відповідає вимогам КПК України. Оскільки, як вже 
вказувалося вище, порядок кримінального провадження на території 
України визначається лише кримінальним процесуальним 
законодавством України, вкрай необхідно внести зміни до КПК України, 
передбачивши у ст. ст. 242 та 243 КПК України проведення судових 
експертиз, обстежень і досліджень у кримінальному провадженні 
державними спеціалізованими установами, судово-медичними та судово-
психіатричними установами на замовлення потерпілого, його 
представника за рахунок замовника. 

Потребують удосконалення й окремі норми Цивільного 
процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), Господарського 
процесуального кодексу України (далі – ГПК України), Кодексу 
адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) щодо права 
експерта клопотати про надання додаткових матеріалів тільки у 
випадках, якщо експертиза призначена судом (п. 2, ч. 6 ст. 72 
ЦПК України [4]; п. 2 ч. 6 ст. 69 ГПК  України [5], п. 2 ч. 6 ст. 68 
КАСУ [6]). Вказане правило не кореспондується з відповідними нормами 
господарського, цивільного та адміністративного судочинства, якими 
встановлюється право самостійного залучення експерта учасниками 
справи. При цьому, законодавцем встановлено, що при проведенні 
експертизи на замовлення учасника справи, експерт має ті ж права, що і 
експерт, який проводить дослідження на підставі ухвали суду. Саме тому, 
необхідно наведені вище норми викласти таким чином, щоб вони 
кореспондувалися між собою в кожному із процесуальних кодексів, а 
саме: відповідні норми щодо прав експерта викласти в такій редакції: 
«… заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і 
зразків, якщо експертиза призначена судом або проводиться на 
замовлення учасника справи …». 

Крім того, у чинній редакції ст. 69 КПК України (п. п. 1, 2 ч. 5) 
передбачено норму, відповідно до якої: «… Експерт зобов’язаний: 

1) особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та 
об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в разі 
необхідності – роз’яснити його; 
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2) прибути до суду і дати відповіді на запитання під час 
допиту …» [2]. 

Однак під час досудового розслідування виникають колізії, коли 
експерта викликають для допиту як свідка. Це створює проблеми 
подальшої участі у певному провадженні такого експерта, оскільки 
відповідно до вимог ст. 79 КПК України, яка є бланкетною та відсилає до 
ст. 77 КПК України, – не може бути експертом особа, якщо вона брала 
участь у цьому ж провадженні, як свідок. Крім того, треба враховувати, 
що функції експерта та свідка є різними за своєю юридичною природою. 
З урахуванням наведеного, вважаємо, що необхідно доповнити ст. 69 
КПК України новою восьмою частиною такого змісту: «8. Експерт не 
може надавати роз’яснення свого висновку та бути допитаним як свідок». 

Ще одна проблема стосується введення у кримінальний процес 
поняття висновку спеціаліста. На нашу думку, ці новели 
характеризуються певними недоліками та введення їх не є виправданим, 
оскільки КПК України не містить ані чіткого поняття «висновок 
спеціаліста», ані його структури, а вказує лише на те, що висновок 
спеціаліста має відповідати вимогам до висновку експерта (підкреслено 
нами). Тобто за сутністю самого дослідження введений законодавцем 
термін «висновок спеціаліста» – це той же висновок експерта, який 
обізнана особа має скласти на стадії дізнання під час розслідування 
кримінальних проступків у відповідний термін, виходячи із строків 
дізнання. Саме тому, необхідність введення у кримінальний процес 
такого джерела доказів, як висновок спеціаліста, викликає сумніви, адже 
воно по суті нічим не відрізняється від висновку експерта, оскільки до 
нього законодавцем встановлені ті ж самі вимоги, тільки відносно 
встановлення фактів та обставин кримінального проступку, а не злочину. 

Щодо проєктного законодавства. Зосередимо увагу на проєкті Закону 
про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та 
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо проведення 
експертизи з питань права [7]. Зауважимо, що зазначений законопроєкт 
не містить предмету дослідження «експерта з питань права», якого, 
враховуючи консультативну функцію цього правника, взагалі-то треба 
іменувати консультантом у галузі права. Крім того, слід внести й 
відповідні зміни до ЦПК України (ст. ст. 65, 73, 114, 115), 
ГПК України (ст. 62, 70, 108, 109), КАСУ (ст. ст. 61, 69, 112, 113) задля 
запобігання використання терміну «експерт» щодо учасника справи, який 
надає консультації з питань права. 

Вважаємо, що обговорення вказаних та інших питань нормативно-
правового регулювання судово-експертної діяльності та врахування 
пропозицій, наданих науковцями та практиками в галузі судової 
експертизи, буде корисним та підвищить ефективність експертного 
забезпечення правосуддя. 
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Щорічно збільшується кількість правопорушень із застосуванням 

вогнепальної зброї, під час яких на місці злочину залишається незначна кількість 
доказів, які можуть бути використані для пошуку причетних осіб. У тезах 
розглядаються комплексні види досліджень, на які можуть бути направлені зброя, 
набої, гільзи, кулі, виявлені на місці події, при належному їх вилученні. 
Розглянуті особливості проведення та показана ефективність молекулярно-
генетичного дослідження патронів у Харківському НДЕКЦ на етапі проведення 
кількісного та якісного аналізу. 

Ключові слова: патрони, куля, гільза, молекулярно-генетична експертиза, ДНК. 
 
The number of firearms offenses increases every year. There is little evidence left at 

the crime scene that can be used to find those involved. The abstracts consider complex 
types of research of weapons, cartridges, bullets, and casings found at the scene, with 
proper removal. Consider the features of the conduct and show the effectiveness of 
molecular genetic research of cartridges in Kharkiv scientific research forensic center 
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine at the stage of quantitative and qualitative 
analysis. 

Key words: cartridges, bullets, casings, genetic analysis, DNA. 
 
Ежегодно увеличивается количество правонарушений с применением 

огнестрельного оружия, во время которых на месте преступления остается 
незначительное количество доказательств, которые могут быть использованы для 
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поиска причастных лиц. В тезисах рассматриваются комплексные виды 
исследований, на которые могут быть направлены оружие, патроны, гильзы, 
пули, обнаруженные на месте происшествия, при должном их изъятии. 
Рассмотрены особенности проведения и показана эффективность молекулярно-
генетического исследования патронов в Харьковском НИЭКЦ на этапе 
проведения количественного и качественного анализа.  

Ключевые слова: патроны, пуля, гильза, молекулярно-генетическая 
экспертиза, ДНК. 

 
У світі з кожним роком зростає кількість та тяжкість кримінальних 

правопорушень з використанням вогнепальної зброї та вибухових 
боєприпасів. Для України ця проблема особливо актуальна через 
розгортання конфлікту на Сході держави, оскільки з зони ООС через 
недосконалий контроль за обігом зброї остання переміщуються по 
території усієї країни. Крім того, в нашій державі запроваджена проста 
процедура законної реєстрації зброї, що збільшує обіг зброї серед 
фізичних осіб. 

На місці кримінальних правопорушень, в ході яких використовується 
зброя, зазвичай, залишається невелика кількість доказів, які можуть 
пов’язати осіб до скоєного правопорушення. До таких об’єктів 
відносяться зброя, залишена на місці події, та частини боєприпасів, а 
саме, невикористаний набій, гільза та куля [1, с. 597]. 

Для подальшого дослідження боєприпаси в гумових рукавичках 
потрібно перенести до паперового згортку та запакувати у паперовий 
конверт з відповідними пояснювальними написами. Об’єкти можуть бути 
призначені на комплексну експертизу, яка може включати 
дактилоскопічну експертизу, хімічне дослідження слідів пострілу, 
молекулярно-генетичну експертизу, балістичне дослідження слідів та 
ситуаційних обставин пострілу та експертизу боєприпасів. Детальніше 
розглянемо молекулярно-генетичну експертизу боєприпасів, яка є 
особливо важливою при відсутності підозрюваних по справі осіб та 
направлена на пошук біологічних слідів людини, яка користувалася 
зброєю та їх ідентифікацію. На патронах можливе виявлення 
біологічного матеріалу особи, яка їх використовувала та споряджала 
магазин зброї, тобто виявлення контактних слідів особи [1, с. 597-598]. 

Нами було проведено молекулярно-генетичне дослідження 462 патронів 
та 55 змивів з них, які проводились на місці події. Змиви з патронів, наданих 
на дослідження, проводились в стерильних лабораторних умовах за 
допомогою паличок з ватним тампоном, змочених бідистильованою 
деіонізованою водою. Так як невідстріляні патрони надсилались на 
дослідження групами в одному паперовому конверті змиви проводились з 
усієї поверхні трьох-чотирьох патронів на один ватний тампон, особлива 
увага приділялась нерівностям, стикам на поверхні патронів. 

Для змивів за допомогою стандартного протоколу фарбування за 
Романовським-Гімзою визначали наявність клітинних елементів [2, с. 7]. Для 
виділення ДНК використовувався набір реагентів для автоматизованого 
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виділення ДНК з криміналістичних зразків PrepFilerTM ExpressTM Forensic 
DNA Extraction Kit для автоматизованого приладу AutoМate ExpressTM 
Instrument фірми «Applied Biosystems» (США) [3]. Кількісну та якісну оцінку 
виділеної ДНК проводили методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у 
реальному часі на приладі «7500 Real Time PCR Systems» фірми «Applied 
Biosystems» (США) з використанням наборів «PowerQuantTMSystem DNA 
Quantification Kit» фірми «Promega» (США) [4, c. 20] та «Quantifiler® Human 
Plus DNA Quantification Kit» фірми «Applied Biosystems» (США), у 
відповідності до інструкцій, наданих виробниками реагентів [5, c. 14]. 

В результаті проведення ПЛР в реальному часі для 80,7 % змивів з 
патронів (46 з 57 об’єктів), зроблених на місці події, та для 64,7 % 
патронів (90 з 139), опрацьованих в лабораторії, не було виявлено ДНК 
на рівні чутливості приладу (0,003 нг/мкл). Всі інші об’єкти (19,3 %) 
серед групи змивів з патронів на місці події (11 з 57) мали вкрай низький 
рівень ДНК (від 0,003 нг/мкл до 0,015 нг/мкл). Для патронів 32,4 % 
об’єктів вважалося мали вкрай низький рівень ДНК, 1,4 % – 
концентрацію ДНК від 0,015 нг/мкл до 0,07 нг/мкл та 1,4 %- мали 
прийнятний для ампліфікації рівень ДНК (більше 0,07 нг/мкл). 

Рівень інгібіції досліджуваних об’єктів визначали за кількістю 
пройдених циклів внутрішнього контролю ПЛР (IPC) та він становив 
близько 11 % серед загальної кількості об’єктів в обох групах.  

Загалом, рівень деградації, який визначався за співвідношенням 
концентрації «коротких» до «довгих» ланцюгів ДНК при ПЛР, для всіх 
об’єктів становив менше двох та вважався за нормальний у 61,7 % 
об’єктів, інші об’єкти мали рівень деградації до десяти, та вважалися 
середньо деградованими.  

Проведення молекулярно-генетичного дослідження патронів та змивів із 
патронів, показало, що на більшості з них не виявлено біологічного 
матеріалу на рівні чутливості приладу, це може бути викликано багатьма 
факторами, такими як час фізичного контакту з предметом, наявність засобів 
індивідуального захисту, стан шкіри та наявності ушкоджень у особи [6, 
с. 218] Водночас для деяких об’єктів в яких виявлений генетичний матеріал, 
були показані інгібіція та деградація, які можуть бути викликані типом 
металу, з якого зроблена оболонка корпусу (наприклад, корпуси взаємодіють 
з ДНК, змінюючи її конформацію, що впливає на якісне проведення етапів 
виділення та ампліфікації), високою температурою всередині пістолету під 
час пострілу, що призводить до деградації генетичної інформації на 
боєприпасах, проте ці об’єкти можуть бути направлені на наступні етапи 
молекулярно-генетичного дослідження, та в них можуть бути отримані 
часткові або повні ДНК-профілі осіб. 

Також отримані у дослідженні результати показують в два рази 
збільшення кількості об’єктів, в яких було виявлено ДНК, для патронів, 
дослідження яких проводилось в лабораторних умовах, в порівнянні зі 
змивами, проведеними на місці події. 
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РЕТРОСПЕКТИВНА ОЦІНКА ІЗ ЗАСОСУВАННЯМ ТЕНДЕРНИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ 
 

RETROSPECTIVE ASSESSMENT USING TENDER PROPOSALS 
 

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
Наводиться інформація, завдяки якій можливо встановлювати ринкову 

вартість у минулому часі (ретроспективна оцінка). Встановлення ринкової 
вартості робиться в основному у минулому часі, а інформація про цінові 
пропозиції обмежена, тому судовий експерт вимушений робити експертне 
дослідження із застереженням та обмеженням застосування. 

Ключові слова: судова експертиза, ретроспективна оцінка, цінова пропозиція. 
 
The article contains information that makes it possible to establish the market value 

in the past (retrospective assessment). The determination of the market value is done 
mainly in the past, and information on price offers is limited, so the forensic expert has 
to fulfill an expert study on the condition and restriction of use. 



546 

Key words: forensic examination, retrospective assessment, price offer. 
 
Приводится информация, благодаря которой можно устанавливать рыночную 

стоимость в прошедшем времени (ретроспективная оценка). Установление 
рыночной стоимости проводится в основном в прошедшем времени, а 
информация о ценовых предложениях ограничена, поэтому судебный эксперт 
вынужден делать экспертное исследование с оговоркой и ограничением 
применения. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, ретроспективная оценка, ценовое 
предложение. 

 
Специфіка роботи судового експерта-товарознавця полягає у пошуку цін 

за минулий час. Коли пошук здійснюється за місячний період, проблем не 
виникає, оскільки велика база пропозицій товарів діє протягом місяця – веб-
сайт OLX (olx.ua). Більш віддалені у часі пропозиції вже потрібно шукати на 
сайтах, де не відбувалось оновлення, або за допомогою пошукових систем, 
які працюють зі збереженими сторінками. Дуже часто виникають питання із 
ретроспективним встановленням вартості рік тому та раніше. Обмеженість 
пропозицій у ретроспективній оцінці не дає можливості сформувати 
повноцінний висновок про ринкову вартість, тому судовий експерт 
вимушений робити у висновку експерта застереження та обмеження 
використання результатів оцінки. 

Знайти обмежену кількість цінових пропозицій можливо за 
допомогою веб-сервіс Архіву Інтернету – The Wayback Machine. Архів – 
це некомерційна організація, заснована у 1996 р. у Сан-Франциско 
Брюстером Кейлом. Архів збирає копії веб-сторінок, графічні матеріали, 
відео- та аудіо записи і програмне забезпечення. Архів забезпечує 
довгострокове архівування зібраного матеріалу. Все ж таки архів має 
недоліки. Не завжди вдається знайти цінові пропозиції на необхідну дату 
і навіть в межах півроку від неї. Крім того, слід зазначити, що у 
відповідності до вимог Національного стандарту № 1, «ринкова 
вартість – це вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на 
ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між 
покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за 
умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без 
примусу». Цінові пропозиції мають недоліки, тому що не дають відповіді 
на питання «а за якою ціною була укладена угода?» (чи продав продавець 
саме за ціною пропозиції, або він змінив ціну під час продажу?). Тому, 
для встановлення реальної ринкової вартості, слід скористатись іншими 
джерелами, при цьому найбільш правильним (пріоритетним) буде 
здійснювати пошук укладених договорів на визначену дату. 

Встановити правильну ринкову вартість допоможе сайт, на якому 
зберігаються як цінові пропозиції минулого так і укладені договори – 
https://zakupki.prom.ua. 

Для перевірки роботи даного сайту вирішимо, для прикладу, питання 
щодо ринкової вартості принтера CANON MF3010 станом на 01.11.2017. 
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В пошуковому рядку пишемо «CANON MF3010». Під пошуковою 
строчкою вказуємо найближчий період до 01.11.2017 – з 25.10.2017 по 
01.11.2017 (рис. 1). Натискаємо кнопку «пошук». 

 

 
 

Рис 1. Ретроспективний пошук товару на сайті https://zakupki.prom.ua 
 
Пошуком знайдено 26 тендерів, у яких предметом закупівлі був 

принтер CANON MF3010. У багатьох із вказаних тендерів є укладені 
договори, у яких зазначена ціна закупівлі. Крім того, в матеріалах 
тендерів присутні цінові пропозиції за якими не був придбаний вказаний 
принтер, але вказані ціни на той час формували ринкову вартість 
продукції. Загалом, користуючись даним сайтом встановлено більше 50 
цінових пропозицій на товар, що може свідчити про достатність 
інформації для встановлення ринкової вартості. 
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Рассмотрено экспертное почерковедческое исследование предсмертных 
писем (предсмертных записок). Определены признаки особенности указанных 
объектов. Приведены примеры из экспертной практики по решению 
идентификационных и диагностических задач при исследовании указанных 
почерковых реализаций. 

Ключевые слова: объекты исследования, судебно-почерковедческая 
экспертиза, рукописные записи, предсмертная записка, признаки почерка, 
идентификационные задачи, диагностические вопросы, сбивающие факторы. 

 
Відомо, що безпосереднім об’єктом судово-почеркознавчої 

експертизи є конкретна почеркова реалізація, яка розподіляється на 
тексти, короткі рукописні записи та підписи.  

В. Ф. Орлова – знаний вчений-почеркознавець визначає текст як «вид 
рукопису, змістовний бік якої зафіксовано за допомогою літерних та 
(або) цифрових позначень» [1, с. 111-1112], короткий запис як вид 
рукопису, «змістовний бік якого зафіксовано за допомогою одного-трьох 
слів або одного-семи цифрових позначень». 

Тексти можуть бути великого обсягу, у якому містяться майже всі 
літери абетки та всі цифри (хоча б один прояв) і складає сторінку 
стандартного аркуша паперу. Середній за обсягом текст містить 
більшість літер та цифрових проявів у розмірі від півсторінки 
стандартного аркуша до десяти слів. Малий за обсягом літерний текст 
містить обмежену кількість письмових знаків та складається з чотирьох-
десяти слів. 

Короткий запис може бути літерним, цифровим та змішаним. 
Тексти та короткі рукописні записи можна розділити за умовами їх 

виконання на такі, що виконані у звичайних умовах без навмисного 
змінення та у незвичних умовах із навмисними змінами. 

Рукописні записи можуть міститись у будь-якому досліджуваному 
документі, що має суттєве значення для розгляду справи. 

Окремий вид досліджуваного документа у судовому почеркознавстві 
є передсмертні листи (передсмертні записки). Особливість яких 
обумовлена специфічним психологічним характером самих випадків 
залишення послання. Необхідно зазначити, що подібні почеркознавчі 
дослідження призначаються доволі рідко та зазвичай у кримінальному 
провадженні, внесеному до реєстру ЄДР, відкритому за фактом, що мав 
місце в минулому. Працівники слідчих органів, які виїздять за місцем 
події, проводячи слідчі дії, вилучають речі, які можуть слугувати 
доказами у справі. Під час огляду місця події можуть бути виявлені 
документи з різними рукописними записами, зокрема такими, які можуть 
бути передсмертними та пояснювати причини скоєння певних дій 
(заподіяння особою собі смерті). 

У більшості подібних випадків слідчий ставить перед експертизою 
питання ідентифікаційного характеру, метою яких є встановлення 
виконання знайденого передсмертного послання особою, яка знайдена 
мертвою. Якщо версією слідства є самогубство, у такому разі вагомим 
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доказом слугуватиме вилучений документ із записами. Однак, часто 
через значне психологічне напруження події, подібні об’єкти 
почеркознавчого дослідження потребують вирішення діагностичних 
завдань. Експерти під час вивчення досліджуваного документа повинні 
встановити наявність або відсутність незвичності письма у ньому: 
виявлення незвичності письмового процесу є першою підзадачею. 

Необхідно виявити ознаки, які не відповідають загальним нормам 
письма, що існують для високовиробленої письмово-рухової навички. 
Так, насамперед, вивчають ознаки координації рухів 1 та 2 груп, яким 
відповідають: швидкий темп, диференційоване натискання, чітке 
виконання дрібних штрихів, відповідність розміру та орієтаційних 
параметрів. Відповідність може бути загальною для всього рукопису або 
відображеною фрагментарно. Більшість або меншість відображення 
свідчить про більший або менший вплив збиваючого фактору. 

Надалі експерт вирішує питання відносно характеру збиваючих 
факторів (їхню постійність чи тимчасовість) у почерку певної особи. 
Іноді збиваючі фактори можуть мати як постійний, так і тимчасовий 
характер. 

Відносно постійний характер збиваючих факторів може бути 
зумовлений віковими змінами, впливом хвороби, наслідками важких 
травм тощо. Тимчасові збиваючі фактори можуть бути як зовнішніми, так 
і внутрішніми. У більшості випадків подібні фактори є природними. Для 
повного дослідження наданих об’єктів експертові необхідно мати 
відомості про стан здоров’я особи, почерк якої перевіряють, інформацію 
про умови виконання та вік можливого виконавця. Ці відомості він 
отримує з постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи 
та інших матеріалів справи, що надає до експертної установи орган, який 
призначив експертизу. Якщо такі матеріали не були надані разом із 
досліджуваним документом та достатньою кількістю зразків почерку та 
підпису перевіряємої особи, то відповідно до ст. 69 КПК України та п. 2.1 
Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції 
України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) експерт 
може заявити клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних 
для надання висновку, тому що походження всіх виявлених ознак змін 
рухів у досліджуваному передсмертному листі (записці) потребує 
пояснень. Таким чином, під час вирішення другої підзадачі експерт 
повинен мати такий обсяг порівняльного матеріалу, що дасть йому змогу 
вивчити всі властивості почерку особи, яку перевіряють. 

Прикладом впливу тимчасових збиваючих факторів є експертиза, 
проведена у Харківському науково-дослідному інституті судових 
експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса за постановою слідчого районної 
прокуратури. На дослідження було надано записник, вилучений з місця 
події. У постанові про призначення судово-почеркознавчої експертизи 
зазначалося, що записник знайдений в одязі трупа робітника 



551 

правоохоронних органів Д., який було виявлено у лісосмузі повішеним. 
Зміст рукописного запису, що знаходився на одному з аркушів записника 
свідчив про скоєння гр. Д. самогубства. Окрім того, вказаний рукописний 
запис дещо відрізнявся від інших записів у записнику та у документах, 
наданих дружиною гр. Д. як зразки його почерку. Тому перед судово-
почеркознавчою експертизою було поставлено питання, чи не виконані 
певні рукописні записи у записнику гр-ном Д. та, якщо вони виконані ним, 
то не виконані вони під впливом тимчасових природний внутрішніх 
збиваючих факторів, а саме особливого душевного стану, який людина 
може відчувати перед самогубством [2]. Як порівняльний матеріал експерт 
використав інші рукописні записи в записнику та наданому протоколі 
загальних зборів. Дослідженням спірних рукописних записів встановлено 
виконання їх високовиробленим почерком простої будови. Відмічено, що 
координація рухів 2 групи знижена: нерівномірність рухів по вертикалі, 
нестійкий нахил, нерівномірність лівого поля, нестійкість форми та 
напрямку лінії рядку, інтервалів між рядками, нерівномірний темп 
виконання та розгону. Також у досліджуваних рукописних записах 
спостерігалися виправлення окремих літер, зайві штрихи, підкреслення 
фраз. Зазначені ознаки дали змогу дійти висновку про виконання 
досліджуваних рукописних записів зміненими рухами. Подальшим 
порівняльним дослідженням було виявлено збіг за ступенем виробленості, 
будовою рухів та значною кількістю окремих стійких, суттєвих ознак: 
будови рухів за загальною структурою та ступенем складності; форми та 
напрямку рухів, розміщення точки початку рухів, а також кількості та 
послідовності рухів під час виконання окремих літер. Встановлена 
сукупність збіжних загальних та окремих ознак надала експерту 
можливість дійти категоричного позитивного висновку за поставленим 
ідентифікаційним питанням. Виявлені розбіжні ознаки (зокрема 
діагностичні – порушення координації рухів 2 групи), експерт пояснив 
виконанням досліджуваних рукописних записів під впливом тимчасових 
природних збиваючих факторів, серед яких міг бути незвичний 
психофізіологічний, емоційний стан, алкогольне сп’яніння тощо. 

Прикладом наявності діагностичних ознак як у досліджуваному 
передсмертному документі, так і у зразках почерку особи є судово-
почеркознавча експертиза, проведена експертом Харківського НДІСЕ ім. 
Засл. проф. М. С. Бокаріуса за постановою старшого слідчого слідчого 
відділу районного відділу МВС України. У документі про призначення 
судово-почеркознавчої експертизи було зазначено, що 93-річний гр. Я. 
вкоротив вік, вистрибнувши з вікна. З місця події вилучено два 
фрагменти газети з нерозбірливим текстом, які потім були надані на 
дослідження до експертної установи. Вільними зразками почерку гр. Я. 
виявилися рукописні записи особистого характеру, надані у великій 
кількості. Проведеним почеркознавчим дослідженням експерт встановив 
збіжності загальних та окремих ознак (зокрема діагностичних) як у 
досліджуваних об’єктах, так і в зразках почерку гр. Я., які склали 
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індивідуальну сукупність, характерну для почерку гр. Я. і стали 
достатніми для позитивного висновку [3]. Можна констатувати, що в 
наведеному випадку на процес письма мали вплив як відносно постійні, 
так і тимчасові внутрішні збиваючі фактори (вікові зміни, хворобливий 
стан, хвилювання тощо). 

Наведені приклади свідчать про особливість таких об’єктів 
почеркознавчого дослідження, як передсмертні листи (передсмертні 
записки), необхідність ретельного підходу до відібрання зразків для 
проведення подібних досліджень, використання методичних 
рекомендацій вирішення судово-почеркознавчих діагностичних задач [4]. 
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Розглядаються проблеми проведення слідчої (розшукової) дії – допиту 
свідка, яка спрямована на отримання інформації про відомі допитуваному факти, 
що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. 
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The article deals with the problems of conducting an investigative (search) action - 

interrogation of a witness, which is aimed at obtaining information about the facts 
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known to the interrogated that are important for establishing the truth in criminal 
proceedings. 

Key words: interrogation of a witness, collection of evidence, criminal 
proceedings. 

 

Рассматриваются проблемы проведения следственного (розыскного) 
действия – допроса свидетеля, которая направлена на получение информации об 
известных допрашиваемому факты, имеющие значение для установления истины 
в уголовном производстве.. 

Ключевые слова: допрос свидетеля, сбор доказательств, уголовное 
производство. 

 
Успішне розслідування кримінального провадження багато в чому 

залежить від правильного провадження саме слідчих (розшукових) дій, у 
тому числі і допитів. На сучасному етапі процедура проведення допиту 
регулюється нормами глави 20 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України) (ст. ст. 225, 226, 232 КПК України) [1]. 
Звісно, що основним засобом збирання доказів є проведення слідчих 
(розшукових) дій, спрямованих на отримання нових або перевірку вже 
отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 
КПК України). Слідчі (розшукові) дії мають детально регламентовану 
законом процесуальну форму, дотримання якої надає певні гарантії 
одержання достовірних доказів у кримінальному провадженні. Способи 
збирання доказів у загальних рисах передбачені в ст. 93 КПК України. 
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України стороною обвинувачення здійснюється 
збирання доказів шляхом і проведення слідчих (розшукових) дій. Так, 
основним способом збирання доказів стороною обвинувачення – є 
проведення слідчих (розшукових) дій. Це пов’язано перш за все з тим, що 
правом їх проведення наділений тільки слідчий (п. 2 ч. 2 ст. 40, ч. 6, ст. 246 
КПК України), відповідно оперативні підрозділи за письмовим дорученням 
слідчого чи прокурора (ч. 1 ст. 41, ч. 6 ст. 246 КПК України), прокурор (п. 4 
ч. 2 ст. 36 КПК України), а також з тим, що слідчі дії спрямовані 
безпосередньо на отримання (збирання) доказів, або перевірку вже 
отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 
КПК України) [1]. У свою чергу, допит є однією з найпоширеніших 
слідчих та судових дій, який займає особливе місце серед передбачених 
законом засобів доказування і має велике значення для повного, 
об’єктивного і всебічного розслідування кримінального провадження. У 
науці допит розглядається з кримінально-процесуальної, криміналістичної 
та психологічної точок зору. 

Розгляд допиту як процесуального засобу доказування дозволяє 
проаналізувати ефективність цієї слідчої дії, особливості тактики її 
проведення, оцінки результатів допиту з позицій відносності, 
допустимості й вірогідності, охарактеризувати доказове значення як 
допиту, так й отриманих у процесі його проведення показань, показати 
роль допиту не тільки як засобу збирання й закріплення доказів, але і 
його значення в перевірці фактичних даних з метою встановлення істини.  
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Очевидно, що значна кількість норм у КПК України присвячені саме 
проведенню такої слідчої (судової) дії як допит. Причиною цього є 
поширеність її застосування в слідчо-судовій практиці. За даними окремих 
дослідників на нього припадає понад 80 % усього бюджету часу, що 
витрачається слідчим на провадження слідчих (розшукових) дій [2, с. 118]. 

В цьому контексті процесуальна регламентація проведення допиту 
важлива для забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, а 
також і юридичної особи, яка може бути визнана свідком за КПК України. 
Передбачається також можливість проведення виїзного судового засідання для 
допиту тяжко хворого свідка чи потерпілого (ч. 2 ст. 225 КПК України). До 
речі, було введено безліч новел КПК України в контексті регламентації 
проведення такої слідчої (розшукової) дії як допит [3]. 

На погляд українських науковців, допит свідка – це процесуальна дія, яка 
являє собою регламентований кримінально-процесуальними нормами 
інформаційно-логічний процес спілкування осіб, котрі беруть у ньому участь, 
та спрямований на отримання інформації про відомі факти, що мають 
значення для встановлення істини у кримінальному провадженні [4, с. 252]. 

Кримінальний процесуальний кодекс не дає чіткого визначення 
допиту свідка, але показання, відповідно до ст. 95 КПК України, – це 
відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту 
свідком щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що 
мають значення для цього кримінального провадження. Таким чином, 
допит свідка – це передбачена кримінальним процесуальним законом 
слідча дія, яка полягає в одержанні слідчим, прокурором або суддею від 
свідка, показань про обставини, що мають значення для кримінального 
провадження тощо. 

Відповідно до ст. ст. 351-354 КПК України, у виняткових випадках 
для забезпечення безпеки свідка, який підлягає допиту, суд за власною 
ініціативою або за клопотанням сторін чи самої такої особи постановляє 
мотивовану ухвалу про проведення цього допиту з використанням 
технічних засобів з іншого приміщення, в тому числі за межами 
приміщення суду, з використанням режиму відеоконференції, або в 
інший спосіб, що унеможливлює ідентифікацію особи, та забезпечує 
сторонам можливість задавати питання та слухати відповіді на них. У 
разі, коли існує загроза ідентифікації голосу, допит може 
супроводжуватися створенням акустичних перешкод. Так, перед 
прийняттям відповідної ухвали суд зобов’язаний з’ясувати наявність 
заперечень сторін проти проведення допиту в умовах, що 
унеможливлюють ідентифікацію допитуваної особи, і, у разі їх 
обґрунтованості, відмовити у проведенні допиту у визначеному вище 
порядку. До того ж, перед допитом свідка головуючий встановлює 
відомості про його особу та з’ясовує стосунки свідка з обвинуваченим і 
потерпілим. Крім того, головуючий з’ясовує чи зрозумілі свідку його 
права та обов’язки, у разі необхідності роз’яснює їх, а також з’ясовує, чи 
не відмовляється він з підстав, встановлених законом, від давання 
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показань і попереджає його про кримінальну відповідальність за відмову 
від давання показань та завідомо неправдиві показання. Якщо перешкод 
для допиту свідка не встановлено, головуючий у судовому засіданні 
приводить його до присяги. 

Свідка обвинувачення першим допитує прокурор, свідка захисту – 
захисник, або якщо обвинувачений взяв захист на себе – обвинувачений 
(прямий допит). Під час прямого допиту не дозволяється задавати навідні 
питання, тобто запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, 
частина відповіді або підказка до неї. Після прямого допиту протилежній 
стороні надається можливість перехресного допиту свідка. Під час 
перехресного допиту дозволяється задавати навідні питання. Під час 
допиту свідка сторонами головуючий за протестом сторони має право 
зняти питання, що не стосуються суті кримінального провадження. Після 
допиту свідка йому можуть бути задані запитання потерпілим, цивільним 
позивачем, цивільним відповідачем, а також головуючим та суддями [5]. 

При допиті свідка найбільш складним завданням є встановлення 
достовірності його показань, адже існує ймовірність, що показання 
можуть бути завідомо неправдиві, у разі якщо є особиста зацікавленість, 
співчуття до обвинуваченого або потерпілого, шантаж і погрози з боку 
зацікавлених осіб. Стосовно цього потрібно погодитися з думкою 
В. Шепітько, що допит – одна з найскладніших дій, проведення якої 
вимагає високої загальної і професійної культури, глибокого знання 
психології людини. Чинний КПК України чітко регулює та встановлює 
порядок проведення окремої процесуальної дії під час допиту свідка в 
процесі судового розгляду справи. Допит свідка в процесі судового 
розгляду являє собою досить складний та багатогранний процес, від 
правильності побудови якого буде залежати результат проведення всього 
кримінального провадження [6, c. 139, 142]. Окрім того, показання 
свідків можуть бути спростовані іншими доказами, зокрема показаннями 
інших свідків, результатами негласних слідчих (розшукових) дій 
(наприклад, в аудіо-, відеозаписі під час проведення аудіо-, 
відеоконтролю зафіксована відсутність сторонніх осіб) тощо. 

Зокрема, виявлені в ході розумової перевірки доказів розбіжності, 
неточності підлягають додатковій перевірці під час проведення слідчих 
(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. З цього моменту, 
фактично, здійснюється практичний етап перевірки доказів. Іншими 
словами, можливість отримання нових доказів у кримінальному 
провадженні є формою перевірки вже здобутих доказів, яка здійснюється 
з метою їх підтвердження чи спростування. Всі зібрані у кримінальному 
провадженні докази підлягають ретельній, всебічній та об’єктивній 
перевірці, а також оцінці. Така діяльність передбачає вивчення джерел 
походження доказів, їх детальний та повний аналіз і співставлення 
доказів між собою. Належним чином здійснена перевірка та оцінка 
доказів є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і 
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громадянина у кримінальному провадженні та є запорукою ухвалення 
законного та обґрунтованого рішення. 

Таким чином, до КПК України були впроваджені певні зміни у 
процедуру проведення допиту свідка, а також ця слідча дія набула нових 
характерних особливостей, оскільки спрямована на отримання інформації 
про відомі допитуваному факти, що мають значення для встановлення 
істини по кримінальному провадженню, оскільки головним обов’язком 
при отримані показань при допиті, що забезпечить можливість 
використання їх в доказуванні, є сформувати доказ, який відповідатиме 
вимогам належності та допустимості, адже обов’язок доказування цих 
властивостей доказів покладається на сторону, яка їх подає. 
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Програмне забезпечення Viber [1] один із сучасних додатків-

месенджерів, основна мета яких полягає в відправленні миттєвих 
текстових та голосових повідомлень, здійснювати обмін різноманітними 
файлами, а також у встановленні відеозв’язку між користувачами. 
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Програмне забезпечення Viber може бути завантажене на наступні 
операційні системи: Windows, Mac OS, Linux, Android та iOS. Тому 
кожен користувач може без проблем встановити додаток Viber на своєму 
комп’ютері або мобільному телефоні. 

Метою даної роботи є дослідження додатку Viber для операційної 
системи Windows з подальшим вивантаженням історії листування 
користувачів без використання спеціалізованого криміналістичного 
програмного забезпечення. 

Під час проведення експертного дослідження в рамках експертної 
спеціальності 10.9 «Дослідження комп’ютерної техніки та програмних 
продуктів» в постановах або ухвалах про призначення експертизи можуть 
бути поставлені питання про наявність на носіях інформації наданих 
об’єктів дослідження історії листування миттєвими повідомленнями. 
Додаток Viber як раз відноситься до такої категорії додатків-месенджерів, 
точно так само як і Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger. 

Але на відміну від інших додатків, Viber також зберігає історію 
листування на тому ж самому носієві інформації, на якому знаходяться 
теки користувачів операційної системи. 

Як відомо в операційній системі Windows у кожного користувача є 
можливість створити окремий локальний обліковий запис. Теки таких 
облікових записів розміщуються в теці «Users» на тому розділі носія 
інформації, на якому встановлена операційна система. На рис. 1 наведено 
приклад, коли в теці «Users» є три теки облікових записів. 

 

 
 

Рис. 1 
Як було зазначено вище, кожен користувач в змозі встановити 

інсталяційний пакет програмного забезпечення Viber в середовищі свого 
облікового запису, історія листування якого буде записуватися в файл 
бази даних «viber.db». 

Тека користувача 

Тека користувача

Тека користувача 
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На рис. 3 зображено вміст теки одного з локальних користувачів 
ОС Windows, з текою «AppData», що за замовчуванням є текою з 
атрибутом hide (прихований). 

 

 
 

Рис. 2 
 

В теці «AppData» розміщуються теки «Local», «LocalLow» та 
«Roaming». В питанні дослідження додатку Viber необхідно перейти до 
теки «Roaming», з подальшим відшуканням теки «ViberPC». Вміст теки 
«ViberPC» та шлях дерева тек зображено на рис. 3. 

В теці «ViberPC» в рамках експертного дослідження експерта повинні 
цікавити теки назви яких містять в собі номер мобільного телефону будь-
якого оператору стільникового зв’язку (таких тек може бути одна і 
більше, все залежить від того, скільки облікових записів Viber 
запускалися в даному обліковому записі користувача ОС Windows), а 
також тека «WebLocalStorage», в якій розміщено графічні файли, які були 
присутні в листуванні користувачів зі своїми контактами. Якщо теки, 
назва яких складаються з мобільних номерів телефонів, відсутні, то це 
означає, що вони були видалені безпосередньо користувачем облікового 
запису, або після встановлення програмного забезпечення їм не 
користувались. 
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Рис. 3 
 

Вміст типової теки, назва якої складається з номеру мобільного 
телефону, представлено на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4 
 
Саме в таких теках, шлях яких за замовчуванням відповідає 

наступному: C:\Users\[Ім’я 
користувача]\AppData\Roaming\ViberPC\[номер мобільного телефону], 
розміщується файл «viber.db», що представляє інтерес для експерта. 

Як вже зазначалося раніше, «viber.db» – це база даних, яка виконана з 
використанням системи управління базами даних SQLite 3 [2, 3], тому 
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для перегляду структури файлу «viber.db» бажано підібрати програмне 
забезпечення, за допомогою якого можна буде працювати з цією базою 
даних, наприклад SQLiteStudio [7]. 

На рис. 5 представлено робоче вікно завантаженої в програмному 
середовищі SQLiteStudio бази даних файлу «viber.db». 

 

 
 

Рис. 5 
 
Як видно з рис. 5 структура бази даних складається з 14 таблиць: 

«Calls», «ChatInfo», «ChatRelation», «ChatMetaData», «Contact», 
«DownloadFile», «Events», «EventsMetaData», «LikeRelation», «Messages», 
«RecycleBin», «Settings», «UploadFile» та «Versions». Вміст кожної із 
зазначених таблиць можна переглянути у вкладці «Данные». 

Для того, аби можна було скомпонувати інформацію з даних таблиць, 
необхідно за допомогою SQL звернення [4-6] (скрипт) в програмного 
середовищі SQLiteStudio виконати вибірку по трьом таблицям бази даних 
– «Events», «Contact» та «Messages», як це показано на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6 
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Даний скрипт працює наступним чином: – з таблиці «Events» отримує 
стовпець «TimeStamp», в якому містяться часові мітки подій. У виводі 
результатів цьому стовпцю присвоюється псевдонім «Time»; – з таблиці 
«Contact» отримує стовпці «Name», «ClientName» та «Number», в яких 
містяться, відповідно, ім’я користувача, псевдонім користувача у 
програмному забезпеченні та телефонний номер, який користувач 
використовував при реєстрації «Viber». У виводі результатів цим 
стовпцям присвоюються відповідні псевдоніми; – зі стовпця «Direction» 
таблиці «Events» отримується інформація про напрямок повідомлення. 
Якщо «Direction» містить «0», то це вхідне повідомлення, яке в 
результатах отримує значення «rcvd», у іншому випадку – це вихідне 
повідомлення, яке в результатах отримує значення «sent»; – з таблиці 
«Messages» отримує стовпець «Body», який містить текст повідомлення; 
– отримані результати по відповідним первинним і вторинним ключовим 
полям об’єднуються в єдину таблицю-результат із використанням 
команди «INNER JOIN»; – командою «ORDER by Time» результат 
сортується відповідно до часу отримання/відправляння. 

Нова таблиця по завершенню роботи SQL звернення з зазначенням 
кількості новоутворених рядків в середовищі SQLiteStudio буде мати 
вигляд, який представлено на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7 
 

У випадку якщо експертові необхідно здійснити вивантаження 
(піктограма –      ) нової сформованої таблиці з середовища SQLiteStudio. 
Користувачеві надається можливість вибору, що саме потрібно 
експортувати, необхідно обрати «Результаты запроса», продублювати 
SQL запит, що було наведено на рис. 6. Для експорту надається 
можливість сформувати звіт з попередніми налаштуваннями в форматах 
«CSV», «HTML», «JSON», «PDF», «SQL» та «XML». У зв’язку з 
необхідністю провести певне форматування даних більш зручним 
способом збереження результатів буде формат «HTML» з 
налаштуваннями, що показані на рис. 8. 
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Рис. 8 
 

Фрагмент сформованого «HTML» документу наведено рис. 9. 
 

 
 

Рис. 9 
 

В базі даних «viber.db» час фіксується у unix-форматі [8], що вимагає 
провести конвертацію у більш звичний для людини вигляд. Для 
конвертації вміст експортованого «HTML» документу можна скопіювати 
в середовище, наприклад, MS Excel. Рекомендується для стовпців «Time» 
та «Cellphone» задати числовий формат в форматі комірок. На рис. 10 
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представлено вміст скопійованого з «HTML» документу, в середовищі 
MS Excel. 

 

 
 

Рис. 10 
 

Для конвертації в таблиці Excel після стовпця «Time» необхідно 
додати два додаткові стовпця. Один стовпець буде використовуватися 
для переведення Unix-часу з стовпця «Time» в 10 символьний формат 
часу, так як формат часу Unix epoch зазначається 10-значним цілим 
числом [9] (див. рис. 11). 

В другому стовпцю буде виконуватися переформовування Unix-часу в 
зрозумілий для користувача формат. Переформування буде виконуватися 
за наступною формулою: «=С*/24/3600+"01/01/1970"» (в даній формулі 
замість «*» потрібно вказувати номер першої комірки, формат Unix-часу 
якої буде змінено в звичний для користувача формат). 

 

 
 

Рис. 11 
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На рис. 12 наведено фрагмент Excel таблиці в якій виконано зміни 
Unix-часу в 10-значне значення (стовпець С) з його подальшим 
перетворенням в зрозумілий звичайному користувачеві формат часу 
(стовпець D). 

 

 
 

Рис. 12 
 

Таким чином, описаний метод дослідження месенджеру «Viber», 
дозволяє без використання коштовного спеціалізованого 
криміналістичного програмного забезпечення отримати повідомлення з 
бази даних «viber.db» виключно безкоштовними засобами. 
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вченого доктора юридичних наук, професора Ісака Яковича Фрідмана, який є 
одним із засновників наукового напряму у криміналістиці – експертної 
профілактики, більше п’ятдесяти років пропрацював у Київському науково-
дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. 
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The life path and scientific achievements of the famous Ukrainian scientist, Doctor 
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scientific direction in forensic science – expert prevention, has been working for more 
than fifty years at the Kiev Scientific Research Institute of Forensic Science of the 
Ministry of Justice of Ukraine. 

Key words: expert prevention, crime prevention, preventive activities, forensic 
prevention, crime prevention. 

 
Рассмотрен жизненный путь и научные достижения известного украинского 

ученого доктора юридических наук, профессора Исаака Яковлевича Фридмана, 
который является одним из основателей научного направления в криминалистике 
– экспертной профилактики, более пятидесяти лет проработал в Киевском 
научно-исследовательском института судебных экспертиз Министерства 
юстиции Украины. 

Ключевые слова: экспертная профилактика, предупреждение преступлений, 
профилактическая деятельность, криминалистическая профилактика, 
предупреждение правонарушений. 

Ісак Якович Фрідман народився 02.10.2020 у місті Києві в сім’ї служ-
бовця. Вищу юридичну освіту отримав навчаючись у Київському універ-
ситеті імені Тараса Шевченка (1939-1941 рр., 1945-1947 рр.) [1, с. 4]. 
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У роки Великої Вітчизняної війни був безпосереднім учасником 
бойових дій (починаючи з 1941 р.). Був контужений при обороні 
м. Києва [1, с. 4]. Воював на південно-західному та північно-західному 
напрямах, 1-му та 3-му Білоруських фронтах. У 1944-1945 рр. єфрейтор 
І. Я. Фрідман був оператором відомої установки «Редут» роти 
радіовиявлення і наведення 6-го окремого полку зв’язку 6-ї Повітряної 
Армії. Зазначена установка була створена перед війною, у 1939 році, на 
замовлення протиповітряних сил, як перша радянська імпульсна 
радіолокаційна станція РЛС «Редут». У роки війни вона отримала назву 
рос.: «радиоулавливатель самолетов» (РУС-2) [2, с. 31]. 

У нагородному листі від 19.07.1944 командир полку підполковник 
Михайлов писав: «Радіо-оператор установки «Редут» – єфрейтор 
Фрідман І. Я., супроводжуючи установку «Редут» залізницею з Москви в 
м. Сарни, у ніч на 18 квітня 1944 року при масованому нальоті ворожої авіації 
на станцію Дарниця, ризикуючи власним життям, особистим прикладом і 
вмілими діями мобілізував екіпаж установки, підчепив платформу, на якій 
знаходилась установка «Редут» і організував відкатку її із зони пожежі, чим 
спас вкрай дорогу по вартості матчастину від неминучої загибелі. 

Знаходячись з установкою «Редут» з травня 1944 року, поблизу 
передової лінії фронту, виявив відмінні знання і навики у виявленні і 
наведенні літаків. Чотири рази наводив наші літаки на літаки противника, в 
результаті чого останні, не виконавши завдання, були змушені втекти. 
Завдяки точному наведенню наших літаків на літаки противника, при 
чергуванні єфрейтора Фрідмана І. Я., в період Ковельської операції, було 
збито два літаки противника, за що єфрейтор Фрідман І. Я. мав низку подяк 
від командування 242-ї і 336-ї винищувально авіаційних дивізій». Відповідно 
до цього нагородного листа І. Я. Фрідман отримав медаль «За відвагу» [11]. 

В роки Великої Вітчизняної війни І. Я. Фрідман був двічі тяжко 
поранений (інвалід війни II групи). 

Наукова діяльність І. Я. Фрідмана, проходила в основному у Київському 
науково-дослідному інституті судових експертиз (1947-1997 рр.) [1, с. 4], і 
була присвячена дослідженню проблем криміналістичної профілактики [4, 9], 
профілактичної діяльності експертів [3, 5, 8] і судово-експертних закладів [3]. 

У своїй кандидатській дисертації «Криміналістичний захист 
документів з метою попередження розкрадань соціалістичної 
власності» [6], захищеній 12.11.1962 у спеціалізованій Раді при 
Харківському юридичному інституті, І. Я. Фрідман дослідив: поняття і 
систему захисту документів; підробку документів при розкраданні 
соціалістичної власності і її розпізнавання; усунення недоліків в 
оформленні, зберіганні і огляді документів як засобів попередження 
розкрадання державної власності; значення правильного вибору 
матеріалів документа для попередження підробки. 

Докторську дисертацію «Судова експертиза і питання попередження 
злочинів» [10], І. Я. Фрідман захистив 12.02.1975 у спеціалізованій вченій 
Раді Всесоюзного інституту прокуратури в м. Москва. В ній досліджено: 
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виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів, а також 
проблеми попередження злочинів у криміналістиці і суміжних науках; 
учення про криміналістичну профілактику, його зв’язок з 
криміналістичною технікою, тактикою і методикою; профілактична 
робота як одна із форм діяльності експертного закладу; методологічні 
питання виявлення обставин, які сприяли правопорушенням; загальні 
питання методики профілактичної діяльності експертів і методичні 
особливості окремих її форм; можливості профілактичної діяльності 
спеціалістів по криміналістичному дослідженню документів; можливості 
і особливості здійснення профілактичної діяльності спеціалістів в області 
трасології і судової балістики; технічні причини автотранспортних подій, 
обставини, які їм сприяли, які можуть бути встановлені експертами-
автотехніками, і заходи по попередженню автотранспортних подій. 

І. Я. Фрідман довгий час викладав дисципліни кримінального циклу у 
Київському університеті ім. Тараса Шевченка (1978-1985 рр.), 
Національній академії внутрішніх справ України (1994-1998 рр.), 
Академії державної податкової служби України (1998-2004 рр.). 

У 1950 р. йому присвоєне вчене звання молодшого наукового 
співробітника, у 1964 році старшого наукового співробітника, у 1998 р. – 
професора. 

На протязі усіх років науково-педагогічної діяльності І. Я. Фрідман 
здійснював наукове керівництво та консультував здобувачів вчених звань 
науково-дослідних закладів колишнього Радянського Союзу та України. Так, 
під безпосереднім науковим керівництвом І. Я. Фрідмана готувались 
дисертації: Т. М. Федоренко «Процесуальные и тактические вопросы 
почерковедческой экспертизы в гражданском судопроизводстве», П. В. Галаси 
«Профілактика дорожньо-транспортних пригод», В. Н. Большакова 
«Предупреждение преступлений с помощью специальных познаний в области 
судебно-баллистической экспертизы», Ю. С. Сушко «Актуальні проблеми 
профілактичної діяльності при проведенні судово-економічних експертиз», 
І. А. Алієва «Проблемы судебно-экспертной профилактики», Л. Н. Дзятковскої 
«Вопросы теории и практики профилактической работы по материалам 
судебных экспертиз документов», С. М. Петрова «Актуальные вопросы 
криминалистического исследования самодельных взрывных устройств при 
расследовании и предупреждении отдельных категорий преступлений» [2, 
с. 31]. 

Напрями наукової діяльності І. Я. Фрідмана – криміналістика, судова 
експертиза, кримінальний процес, кримінологія. 

І. Я. Фрідман неодноразово виступав офіційним опонентом по 
докторських та кандидатських дисертаціях, які були підготовлені 
науковцями України та інших країн. Брав участь у проведенні близько 40 
наукових та науково-практичних конференцій, на яких виступав з 
доповідями та повідомленнями з проблем кримінального процесу, 
криміналістики, судової експертизи, практики боротьби зі злочинністю і 
професійної підготовки працівників правоохоронних закладів та 
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експертних підрозділів. У тому числі: «Комплексные экспертные 
исследования и их роль в профилактике правонарушений» (Рига, 
1984 р.); «Задачи повышения качества профилактической работы» (Баку, 
1986 р.); «О процессуальных вопросах экспертных исследований» 
(Вильнюс, 1991 р.); «Вопросы совершенствования деятельности 
экспертных учреждений на современном этапе» (Минск, 1992 р.); 
«Совершенствование практики использования специальных познаний в 
борьбе с преступлениями и другими правонарушениями в сфере 
экономики» (Одесса, 1994 р.) [2, с. 32]. 

І. Я. Фрідман автор чисельних публікацій (більше 150 праць), 
зокрема 5 монографій, 17 навчальних і методичних посібників, 10 
розділів у інших наукових та науково-практичних виданнях. 

У своїх публікаціях, в ході підготовки дисертацій, та подальшої 
наукової діяльності І. Я. Фрідман виклав свої погляди на криміналістичну 
профілактику, профілактичну діяльність експертів і судово-експертних 
закладів. Ці погляди та пропозиції тезисно можна звести до таких. 

Попередження злочинів – складна проблема, яка не входить повністю 
до змісту ні однієї з наук (кримінології, криміналістики чи іншої), вона 
торкається в певних питаннях багатьох наук, знаходиться на їх стику і 
потребує для свого вивчення комплексних досліджень. 

Криміналістичні прийоми, засоби і методи попередження злочинів, 
повинні розроблятися наукою криміналістикою і складати невід’ємну 
частину її предмета і системи [4, с. 101]. 

Основою криміналістичної профілактики є окремі прийоми і методи, і 
виділення усіх питань криміналістичної профілактики злочинів до самостійної 
частини криміналістики було б штучним, через те, що одні і ті ж прийоми і 
методи можуть бути використані як в розслідуванні злочинів, так і в 
попередженні. Практично можуть бути виділені тільки загальні питання 
криміналістичної профілактики, які відносяться до всіх складових частин 
криміналістики, інші питання профілактики потрібно розглядати не поряд із 
згаданими частинами криміналістики, а в кожній із них. І. Я. Фрідман 
пропонував основи криміналістичної профілактики розглядати в окремому 
розділі курсу криміналістики, або разом з іншими загальними питаннями 
криміналістики, в розділі «Вступ до науки». На його думку, таке виділення 
тільки загальних питань криміналістичної профілактики, не потребує 
кардинальної перебудови загальноприйнятої в даний час системи науки 
криміналістики. І. Я. Фрідман зазначав, що необхідність розробки питань 
профілактики у всіх розділах криміналістики не викликає особливих 
заперечень, однак у підручниках по криміналістиці вона досить повного і 
послідовного відображення не знаходить [4, с. 101-102]. 

І. Я. Фрідман одним з перших у криміналістиці запропонував 
розробляти окреме вчення про криміналістичну профілактику. На його 
думку, складаючи спільно з іншими окремими криміналістичними 
теоріями частину предмета криміналістики, розділ її загальної наукової 
теорії, криміналістичне вчення про профілактику вивчає закономірності 
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виникнення обставин, які сприяють правопорушенням, їх виявлення, 
дослідження, оцінку і використання з попереджувальною метою. 

До окремої криміналістичної теорії профілактики відносяться 
загальні положення – основи криміналістичної профілактики, які 
стосуються усіх складових частин (розділів) криміналістики. Засоби 
прийоми і методики криміналістичної профілактики повинні групуватися 
за розділами криміналістики, а саме в розділах криміналістичної техніки, 
слідчої тактики і методики розслідування і попередження окремих видів 
злочинів [4, с. 102-103]. 

Особливого значення І. Я. Фрідман надавав принципу комплексності. 
На його думку, необхідне використання принципу комплексності 
стосовно проблеми попередження правопорушень, шляхом взаємодії 
всередині правових наук, так і взаємовідносин з природничими і 
технічними науками. Комплексне використання даних різних наук 
повинне знаходити своє вираження не тільки в розробці окремих питань 
проблеми попередження, але і у вжитті профілактичних заходів по 
конкретній справі. Зокрема, це стосується комплексного застосування 
знань криміналістів, спеціалістів окремих видів судової експертизи для 
встановлення обставин, які сприяли або можуть сприяти 
правопорушенням, і розробці рекомендацій по їх усуненню [4, с. 104-
105]. 

Роль криміналістики, на думку І. Я. Фрідмана, не може бути 
обмежена тільки попередженням злочинів. Вчиненню адміністративних 
та цивільних правопорушень часто сприяють ті ж обставини, що й 
вчиненню злочинів. Для виявлення цих обставин, успішного 
попередження незлочинних правопорушень можуть бути (в 
процесуальній і не процесуальній формах) використані криміналістичні 
прийоми і засоби. 

Розглядаючи профілактичну роботу в широкому плані, відносячи до 
неї попередження будь-яких правопорушень, І. Я. Фрідман вказував на 
певні можливості прогнозування (як однієї із форм запобігання) з боку 
спеціалістів, які представляють окремі види експертиз. На його думку, 
таке прогнозування можливих злочинних замахів або конкретних 
способів їх вчинення є одним з важливих завдань загальної 
попереджувальної роботи. 

І. Я. Фрідман пропонував законодавчо закріпити обов’язок 
спеціаліста встановлювати обставини, які сприяли правопорушенням [3, 
с. 50-51]. 

Ним також пропонувалися форми здійснення профілактичної 
діяльності в експертному закладі та підстави профілактичної діяльності, 
яка здійснюється з використанням даних криміналістичної профілактики 
(за метою; суб’єктами; об’єктами; характером використовуваних 
прийомів, засобів і методик; по відношенню до судочинства; 
відповідально до застосованих методів пізнання; за формами 
відображення результатів профілактичної діяльності). 
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Термін «експертна профілактика» І. Я. Фрідман уважав невдалим, 
вказував, що більш правильно вести мову про «профілактичну діяльність 
працівника експертної установи, судового експерта». Саме така 
термінологія, на його думку, дозволяє охопити усі сторони 
профілактичної діяльності [10, с. 18-20]. 

В своїх останніх публікаціях І. Я. Фрідман зазначав, що питання 
профілактики у наукових криміналістичних закладах піднімалися в 
публікаціях починаючи з 20-років минулого століття, найбільшого 
розвитку ці проблеми отримали в 60-70-х роках минулого століття. 
Українські судово-експертні заклади займали провідне місце в розробці 
питань про використання спеціальних знань з метою профілактики 
злочинів і інших правопорушень. Однак, з часом інтерес науковців до 
цих проблем послабшав. Тому, доцільним є продовження комплексних 
розробок, які використовують дані кримінології, криміналістики і судової 
експертизи. На цій основі, на думку І. Я. Фрідмана, слід постійно вивчати 
й узагальнювати матеріали слідчої, судової й експертної практики, 
розробляти конкретні рекомендації по попередженню окремих видів 
злочинів і інших правопорушень. Значний вклад в це повинні внести 
судово-експертні заклади України [3, с. 52-53]. 

Як бачимо ідеї І. Я. Фрідмана є досить актуальними і сьогодні. 
Помер Фрідман Ісак Якович 27.01.2004 у Києві [1, с. 5]. 
Пам’ять про І.Я. Фрідмана, як відомого вченого, добру і чуйну 

людину залишилася в серцях його учнів, друзів та колег. 
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інституту судових експертиз упродовж 2018-2020 рр. висвітлюються проблеми 
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Щороку в Україні виникає понад 90 тис. пожеж, внаслідок яких гине 

близько 2 тис. людей. Знищуються будівлі, споруди, майно громадян та 
суб’єктів господарської діяльності. 

Пожежі в екосистемах завдають суттєвих збитків довкіллю, 
створюють резонанс та напруження в суспільстві. 

Виникненню пожеж в більшості випадків передує дія або 
бездіяльність людей. 

Кримінальним кодексом України передбачено відповідальність за 
порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо 
воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю 
людей або майнову шкоду (ст. 270) та умисне знищення або 
пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим 
загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо 
великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі 
наслідки (ч. 2 ст. 194) [1]. 

До набрання чинності діючим Кримінальним процесуальним кодексом 
України функції дізнання у кримінальних справах про пожежі та порушення 
протипожежних правил були покладені на органи державного пожежного 
нагляду, підготовку яких здійснювали навчальні заклади Міністерства 
надзвичайних ситуацій України (нині Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій (ДСНС)). В даний час встановлення причин 
виникнення пожеж, а також винних у цьому осіб покладено на органи 
досудового розслідування Національної поліції України [2]. 

Брак фахової підготовки у співробітників поліції суттєво відобразився 
на об’єктивності розслідування кримінальних правопорушень, 
пов’язаних з пожежами, та створює проблеми у сфері судової експертизи. 
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Зокрема це позначилося на якості вихідних даних, зібраних під час 
первинного дослідження місця пожежі. Часто за матеріалами органів 
досудового слідства взагалі не можливо провести судову експертизу. 

З метою удосконалення роботи у розслідуванні справ, пов’язаних з 
пожежами, МВС України виданий наказ від 24.07.2017 № 621 «Про 
затвердження Порядку спільних дій Національної поліції України, 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної 
служби Міністерства внутрішніх справ України під час проведення 
огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та 
розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов’язаних з 
пожежами». 

Визначені організаційні та практичні заходи організації взаємодії 
щодо виявлення, попередження, припинення та розслідування 
кримінальних правопорушень, пов’язаних із пожежами [3]. 

Проте, з матеріалів кримінальних проваджень, що надходили до 
Житомирського відділення Київського НДІ судових експертиз з 2018 р. 
по теперішній час, не вбачається якісних змін в діяльності органів 
досудового слідства у кримінальних провадженнях, пов’язаних з 
пожежами. 

За вказаний період із 22 призначених експертиз 5 повернуті без 
виконання через неможливість надання висновку. 

У зазначених матеріалах огляд місця пожежі проводився поверхнево, 
у протоколі огляду відсутні повні дані щодо обставин пожежі. Не 
з’ясовується обстановка, що передувала виникненню пожежі. В окремих 
матеріалах неможливо встановити які об’єкти складали пожежне 
навантаження в зоні горіння. 

Слідчими не фіксуються не тільки специфічні сліди й ознаки осередку 
виникнення пожежі та напрямків її розвитку, а й загальна характеристика 
елементів будівель, їх конструктивних елементів. Зокрема, стану вхідних 
дверей і їх запірних пристроїв. 

Об’єктивне розслідування не може проводитись без вивчення 
обстановки, що передувала виникненню пожежі, подальшого 
дослідження змін, що відбулися після її ліквідації. Нехтування цими 
правилами призводить до слідчих помилок. 

Так, при проведенні огляду місця пригоди члени слідчо-оперативної 
групи не звернули увагу на те, що в кімнаті, де виникла пожежа, по 
підлозі розкидані книжки. Залишилось поза їх увагою, що тіло потерпілої 
лежало на поверхні книжок, які були розкидані не тільки в кімнаті, де 
знаходилось тіло, а і в суміжному з кімнатою коридорі в напрямку 
виходу з квартири. Жодна з вхідних дверей – до веранди та до кімнати не 
були закриті на замки або дверні гачки і не містили слідів зламу В ході 
проведення огляду експертом окрім зазначених обставин встановлено 
наскрізні прогари підлоги з чітко окресленою конфігурацією, відповідної 
конфігурації пролитої рідини, що вказувало на застосуванням для 
запалення горючого навантаження інтенсифікатора горіння. 



575 

Зважаючи на брак спеціальних знань у співробітників поліції, не 
піддається поясненню відсутність доручень слідчих територіальним 
органам ДСНС щодо проведення оглядів місць пожежі. Не виконуються 
інші заходи, передбачені наказом МВС України від 24.07.2017 № 621 [3]. 

По жодному з кримінальних проваджень, по яких призначались 
пожежно-технічні експертизи, до проведення огляду не залучались 
співробітники Дослідно-випробувальних лабораторій. 

Незважаючи на значну кількість пожеж на авто, мототранспорті, в 
електричних установках, що є потенційними джерелами займання, 
спеціалістів відповідних галузей до оглядів не залучають, рекомендації 
щодо особливостей заповнення протоколу огляду місця події, викладених 
в наказі, не виконують. 

Зміни в законодавстві щодо досудового розслідування у справах про 
пожежі негативно позначилися на кадровому забезпеченні пожежно-технічних 
експертів. У профільних навчальних закладах скоротилося викладання курсу 
«Дослідження пожеж» до 2-6 год. теоретичних та практичних занять, що не 
забезпечує достатнього рівня знань у їхніх випускників. 

За подібної ситуації найближчими роками прогнозується брак 
відповідних фахівців, які, як правило, комплектувалися з числа 
пенсіонерів та ветеранів підрозділів ДСНС України. 

Питання підготовки експертів за спеціальністю 10.8 неодноразово 
опрацьовувалось на засіданнях секцій Пожежно-технічної експертизи 
Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової 
експертизи Міністерства юстиції України [4]. 

Враховуючи нагальну потребу у підготовці експертів, на засіданні 
секції за участю представників Міністерства внутрішніх справ України, 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Українського НДІ 
цивільного захисту (УкрНДІЦЗ) узгоджено можливість створення на базі 
Національної академії внутрішніх справ (НАВСУ) підготовку фахівців у 
галузі пожежно-технічної експертизи. Дооснащення матеріально-
технічної бази передбачається силами УкрНДІЦЗ та експертних закладів 
МЮ України. До навчання планується залучення осіб з вищою освітою за 
рівнем освітнього ступеня бакалавр за напрямком «Пожежна безпека». 
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основных пути: дифференциация юридической науки об уголовном 
расследовании и судебной науки или признание двойной (юридической и 
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Історично склалось так, що у світі виокремились кілька основних 

шляхів розвитку криміналістики – австро-германський, заснований на 
поєднанні природничо-технічних і юридичних знань про засоби і методи 
виявлення, розкриття та розслідування злочинів в єдину науку під назвою 
«криміналістика», романський, який полягає в розвитку природничо-
технічної науки судово-експертного спрямування, яку називають 
«наукова поліція», англо-американський, що полягає у розмежуванні 
природничо-технічної сфери судових наук (Forensic Science) і соціально-
гуманітарної науки про кримінальне розслідування (Criminal 
Investigations), соціалістичний, який зараз представлений в Україні і 
полягає в трактуванні криміналістики як юридичної науки. Проте в 
останні часи у розвинутих країнах спостерігається тенденція 
взаємопроникнення підходів і пошуку шляхів щодо диференціації та 
інтеграції наукових знань, що складають систему криміналістики. 

Для України та інших пострадянських країн особливо корисним 
видається досягнення криміналістики ФРН, оскільки саме на її 
фундаменті розвивалась радянська, а потім і українська криміналістика. 

Сьогоднішнє розуміння криміналістики німецькими науковцями 
засновано на її віднесенні до числа кримінальних наук 
(Kriminalwissenschaften). Проте якщо кримінальне право і кримінальний 
процес вважаються юридичними, то криміналістика є неюридичною 
наукою даного циклу [1, с. 2-3]. 

Як відзначає Г. Шмельц, з часів Г. Гроса існуюча модель кримінальних 
наук передбачає віднесення криміналістики до числа неюридичних 
(неправових) наук разом із кримінологією та судовою наукою. До системи 
криміналістики в такому розумінні входить криміналістична стратегія, 
криміналістична тактика та криміналістична техніка. Разом з цим ця модель 
вже видається застарілою [2]. Більш сучасним є розподіл криміналістики на 
дві частини: загальну (загальна теорія та методологія криміналістики, історія, 
криміналістична тактика й оперативна криміналістика, науково-технічна 
криміналістика, психолого-соціологічна криміналістика) та спеціальну 
(методи розслідування різних видів і груп кримінальних правопорушень та 
криміналістична стратегія) [2-3]. 

В інших джерелах до системи криміналістики віднесено загальну 
теорію та методологію, криміналістичну тактику, криміналістичну 
техніку (криміналістичну експертизу) та спеціальну криміналістику 
(криміналістичну методику) [4]. Також до сучасної системи 
криміналістики ФРН, крім наведених, відносять такі розділи, як 
криміналістична психологія / криміналістична логіка / криміналістичне 
мислення та криміналістична стратегія [5]. Важливо відзначити, що 
німецькі криміналісти останнім часом називають криміналістичну 
техніку природничо-технічною криміналістикою, оскільки саме ця назва, 
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на їхню думку, точніше відображає сутність зазначеного розділу, адже 
його предмет зводиться не тільки до техніки [6, с. 228]. 

З огляду на викладене відзначимо, що підходи до розуміння системи 
криміналістики в Німеччині та її викладання у закладах вищої освіти 
можуть бути корисними для України. Зокрема, видаються актуальними 
наукові пошуки й обговорення з метою вирішення принципово 
важливого питання щодо системи криміналістичної науки та її 
предметної області.  

Зараз в Україні та багатьох інших країнах колишнього 
соціалістичного табору продовжується тенденція радянського періоду, 
коли в результаті звуженого розуміння криміналістики лише як правової 
науки про досудове розслідування, вона досі не може відійти від 
структури, окресленої ще Г. Гросом наприкінці XIX століття. З часом з 
криміналістики виокремились такі галузі, як судова експертиза, 
юридична психологія, теорія оперативно-розшукової діяльності тощо. 
Вкрай повільно розвиваються розділи криміналістичної техніки і 
фактично не впроваджуються наукові засади новітніх галузей, наприклад, 
дослідження ДНК, електронних носіїв інформації, наркотичних засобів і 
сильнодіючих речовин тощо. Тому зараз ми знаходимось на роздоріжжі і 
фактично маємо два шляхи подальшого розвитку криміналістичної 
науки. 

Перший – продовжувати розвивати криміналістику як юридичну 
науку про засоби, прийоми і методи кримінального розслідування, 
аналогом якої є західна «Criminal Investigations». У такому випадку немає 
потреби значно удосконалювати її структуру, проте слід визнати, що 
положення, які мають природничо-технічну природу (розділи 
криміналістичної техніки та судова експертиза), не можуть якісно 
розвиватись в рамках виключно сфери соціальних наук. Тому на цьому 
шляху виникає потреба диференціації окремої судової науки, аналогу 
«Forensic Science», яка містить положення щодо застосування досягнень 
природничих і технічних наук до вирішення завдань судочинства. 

Другий шлях – перегляд домінуючої зараз в Україні концепції про 
криміналістику як науку виключно юридичної природи. Визнання її як 
мультидисциплінарної науки, яка об’єднує природничо-технічну та юридичну 
частини. Це дозволить якісніше розвивати всі її розділи. Але у такому разі слід 
значно активізувати дискусію з удосконалення уявлень про предмет і систему 
криміналістики, внутрішню побудову її окремих розділів, включивши до цієї 
науки ті галузі, які в розвинутих зарубіжних країнах відносять до Forensic 
Science. Відповідно треба буде переглянути зміст розділу криміналістична 
техніка і співвідношення криміналістики та судової експертизи. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ФАЙЛІВ ЗАВАНТАЖЕНИХ З МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

ЗА ДОПОМОГОЮ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПОТОКУ  
ДАНИХ NTFS  ̶ ZONE.IDENTIFIER 

 
DEFINE FILES DOWNLOADED FROM THE INTERNET USING AN 

ALTERNATIVE NTFS DATA STREAM ̶ ZONE.IDENTIFIER 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЙЛОВ ЗАГРУЖЕННЫХ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
С ПОМОЩЬЮ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПОТОКА  

ДАННЫХ NTFS ̶ ZONE.IDENTIFIER 
 

Розглядається проблема ідентифікації файлів, які були завантажені з мережі 
Інтернет. Способи визначення інформації, яка б вказувала на наявність таких 
файлів. 

Досліджені альтернативні потоки даних файлової системи NTFS, а конкретно 
потоку Zone.Identifier. За допомогою чого можна визначити чи був файл 
завантажений з мережі Інтернет. 

Розглянуті можливості альтернативних потоків даних та їх значення, історія 
цих потоків даних, технологія їх створення та зберігання, що має важливе 
значення для розуміння того як використовувати виявлену інформацію у якості 
доказу. 

Ключові слова: NTF; Zone.Identifier; альтернативний потік даних; мережа 
Інтернет. 
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The problem of identifying files that were downloaded from the Internet is considered. 
Methods for identifying information that indicated the presence of such files. 

The alternative data streams of the NTFS file system, namely the Zone.Identifier 
stream, have been investigated. With which you can determine if the file was 
downloaded from the Internet. 

The possibilities of alternative data streams and their significance, the history of 
these data streams, the technology of their creation and storage are considered, which is 
important for understanding how to use the discovered information as evidence. 

Key words: NTFS; Zone.Identifier; Alternative Data Flow; Internet. 
 
Рассматривается проблема идентификации файлов, которые были загружены 

из сети Интернет. Способы определения информации, которая указывала на 
наличие таких файлов. 

Исследованы альтернативные потоки данных файловой системы NTFS, а 
именно потока Zone.Identifier. С помощью чего можно определить, был ли файл 
загружен из сети Интернет. 

Рассмотрены возможности альтернативных потоков данных и их значение, 
история этих потоков данных, технология их создания и хранения, что имеет 
важное значение для понимания того, как использовать обнаруженную 
информацию в качестве доказательства. 

Ключевые слова: NTFS, Zone.Identifier, альтернативный поток данных, сеть 
Интернет. 

 
Альтернативні потоки даних – функція файлової системи NTFS, 

введена з появою Windows NT 3.1 [1]. Ця функція була включена до 
складу файлової системи NTFS, але вона ніколи не була темою для 
широкого обговорення. 

У даних тезах ми розглянемо потік Zone.Identifier [2], який дає 
можливість встановити чи дійсно файл був завантажений з мережі 
Інтернет. 

Даний потік являє собою файл з секцією [ZoneTransfer] в якій 
вказаний ідентифікатор зони передачі ZoneId, який може мати значення 
від 0 до 4. Це зони безпеки, які наявні в популярних браузерах, наприклад 
таких як Internet Explorer, Mozilla Firefox чи Google Chrome. Ці зони 
вперше були введені в браузері Internet Explorer, а згодом з’явилися в 
інших популярних браузерах, вони використовуються для того щоб 
розподілити файли за рівнями безпеки. Наприклад при запуску файлу 
типу .ехе система видасть повідомлення про те, що цей файл був 
завантажений з мережі Інтернет та може бути небезпечний (мал. 1). 
Нижче приведено значення ZoneId. 

ZoneId=0: Local machine (локальний комп’ютер); 
ZoneId=1: Local intranet (локальна мережа); 
ZoneId=2: Trusted sites (надійні сайти); 
ZoneId=3: Internet (Інтернет); 
ZoneId=4: Restricted sites (Небезпечні сайти). 
При завантажуванні файлу з певної зони безпеки, браузер присвоює 

їм ідентифікатор цієї зони. Даний ідентифікатор присвоюється як 
документам так і іншим файлам (зображенням, відео та аудіо файлам, 
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.exe-файлам, архівним файлам). Таке визначення зон, наприклад, 
відповідає параметрам безпеки браузера Internet Explorer (рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Повідомлення при 
відкритті .ехе файлу завантаженого з 

мережі Інтернет

Рис. 2. Параметри безпеки браузера 
Internet Explorer 

 
У вікні командного рядка виведемо список файлів в каталозі який нас 

цікавить командою: dir /r. На рис. 3 бачимо до яких файлів був 
присвоєний альтернативний потік Zone.Identifier. 

 

 
 

Рис. 3. Список файлів з потоком «Zone.Identifier» 
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Біля файлів, що були завантажені з мережі Інтернет, наступним 
рядком йде альтернативний потік даних Zone.Identifier, з назвою файлу 
якому він був присвоєний. Далі будемо працювати з файлом Referat 
1.docx. Щоб переглянути вміст його альтернативного потоку та значення 
яке має ZoneId, відкриємо вміст потоку командою: Notepad.exe Referat 
1.docx:Zone.Identifier. Дана команда відкриває програму «блокнот», у 
вікні якої відображається інформація яка нас цікавить. На рис. 4 бачимо, 
що значення ZoneId=3, отже файл був завантажений з мережі Інтернет. 
Таким же способом можна переглянути вміст альтернативних потоків 
інших файлів. Кожен файл потрібно відкривати окремою командою. 
 

 
 

Рис. 4. Вміст потоку Zone.Identifier 
 
Далі необхідно встановити чи зберігається дана інформація у 

випадках, коли файл, наприклад, скопійовано на інший носій чи каталог. 
Для експерименту було взято один файл Referat 1.docx та скопійовано 
(переміщено) до інших каталогів та носіїв інформації. Провівши декілька 
експериментів можна виділити наступне. 

Даний потік зберігається для файлу навіть коли його копіюють або 
переміщують до іншого каталогу чи диску з файловою системою NTFS. 

При переміщенні або копіюванні в іншу файлову систему (наприклад 
FAT32) потік не зберігається. Як приклад, на рис. 5, 6 показано файл який 
переміщувався та копіювався до інших папок та дисків. 

 

 

Рис. 5. Файл перенесений до іншого 
диску.

Рис. 6. Файл перенесений до флеш-
накопичувача.
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Альтернативний потік даних Zone.Identifier можливо як видалити, так 
і присвоїти будь-якому файлу в ручному режимі. Для того щоб видалити 
даний потік, можна у властивостях файлу натиснути кнопку 
«розблокувати» (рис. 7, 8). Наявність такої кнопки у властивостях 
файлу – це ще один показник того, що файл скоріше за все був 
завантажений з мережі Інтернет. Щоб присвоїти даний потік для файлу, 
виконаємо команду якою ми відкривали його вміст: Notepad.exe Referat 
1.docx:Zone.Identifier. Оскільки потік відсутній, система запропонує 
створити новий файл, після чого відкриється вікно програми «блокнот» в 
якому мі вписуємо наступний текст: «[ZoneTransfer] ZoneId=3», після 
чого зберігаємо файл. Тепер файлу присвоєно альтернативний потік 
даних. Як ми бачимо, ці потоки можна редагувати, видаляти та 
присвоювати файлам, отже при аналізі таких даних потрібно бути 
уважним. Деяке програмне забезпечення показує не тільки альтернативні 
потоки даних, але й дату їх створення, тому якщо дата створення потоку 
не співпадає з датою створення самого файлу, то скоріше за все його було 
присвоєно користувачем. 

 

 
 

Рис. 7. Властивості файлу (видалення альтернативного потоку Zone.Identifier) 
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Рис. 8. Створення файлу з альтернативним потоком Zone.Identifier 
 

Перегляд альтернативних потоків для кожного файлу в ручному 
режимі займе значну кількість часу, тому краще використовувати 
програмне забезпечення, яке буде сканувати наявність альтернативних 
потоків в автоматичному режимі. У платних рішеннях, від компаній, які 
займаються розробкою програмного забезпечення для криміналістичного 
аналізу, є можливість не тільки виявляти наявність альтернативних 
потоків даних, а й переглянути дати їх створення та провести більш 
точний аналіз. Для того, щоб просто встановити наявність 
альтернативного потоку, можна використовувати безкоштовні рішення, 
такі як: Stream Detector, ADS Spy, NTFS Stream Explorer чи будь-яке інше 
програмне забезпечення, яке має можливість виявляти альтернативні 
потоки даних. 

Враховуючи те, що потік Zone.Identifier можливо як створити, так і 
видалити самостійно, неможливо стовідсотково стверджувати, що файл 
був завантажений з мережі Інтернет, але все ж така можливість існує. 
Щоб встановити чи був файл завантажений з мережі Інтернет, або ж 
потік був присвоєний користувачем потрібно уважно дивитись на дати 
створення файлу та його потоку. Якщо вони не співпадають, то скоріше 
за все потік був присвоєний в ручному режимі. Для перегляду наявності 
даного потоку можна користуватися різними програмними засобами, як 
платними рішеннями, так і безкоштовними які можна знайти в мережі 
Інтернет. 
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ПРЕДМЕТ ПОСЯГАННЯ ПРИ ШПИГУНСТВІ: 

ДО РОЗРОБКИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ПРЕДМЕТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ПРИ ШПИОНАЖЕ: К 

РАЗРАБОТКЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Запропоновано підхід до розробки предмета посягання, як елемента 
криміналістичної характеристики шпигунства, та інших складових такої 
характеристики, які б виступали в якості практичного інструменту при 
оперативному і процесуальному розслідуванні цього злочину. 

Ключові слова: криміналістична характеристика, предмет злочинного 
посягання при шпигунстві, відомості, що становлять державну таємницю. 

 
There is proposed an approach to the development of the subject matter as an 

element of espionage forensic characterization and other components of such 
characterization, which would act as a practical tool in the intelligence operations and 
criminal litigation of this crime. 

Key words: forensic characterization, subject matter of espionage, classified 
information. 

 
Предложен поход к разработке предмета посягательства, как элемента 

криминалистической характеристики шпионажа, и других составляющих такой 
характеристики, которые бы выступали в качестве практического инструмента 
при оперативном и процессуальном расследовании этого преступления. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, предмет преступного 
посягательства при шпионаже, сведения, составляющие государственную тайну. 

 
В Аналітичній таблиці щодо стану здійснення правосуддя за 2019 р. 

(Розгляд кримінальних проваджень місцевими загальними судами (за 
видами злочинів)) наведена загальна кількість справ про злочин проти 
основ національної безпеки України (без зазначення конкретних статей 
Кримінального кодексу України (далі – КК України), які знаходилися 
в провадженні, у яких воно закінчене, та у яких постановлено вирок. 
Зазначено, що кількість злочинів проти основ національної безпеки 
України у 2018 р. становила 686 справ (питома вага – 0,35 %); у 2019 р. – 
835 справ (питома вага – 0,4 %) [1]. Відповідно, у цій статистиці злочини, 
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кваліфіковані за ст. ст. 111, 114 КК України, займають менший відсоток. 
Свого часу Заступник Генерального прокурора України – Головний 
військовий прокурор А. В. Матіос заявляв, що у 2015 р. «Слідчими 
Управління з питань представництва інтересів громадянина або держави 
в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій 
території півострова Крим Генеральної прокуратури України 
розслідується кримінальне провадження щодо вчинення суддями судів 
АР Крим злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Зокрема 
установлено, що ці судді всупереч вимогам законодавства України, 
порушуючи Присягу судді, після анексії РФ півострова Крим з березня 
2014 р. почали здійснювати «правосуддя» у так званих судах АР Крим та 
протиправно приймати судові рішення. У листопаді-грудні 2014 р. вони, 
відповідно до Указів Президента країни-агресора «Про призначення 
суддів федеральних судів», перейшли на службу до вказаних незаконно 
створених судів. Двісті сімдесяти шести суддям АР Крим винесено 
повідомлення про підозру у державній зраді. Сто сорока чотирьом 
колишнім працівникам прокуратури АР Крим, які всупереч вимогам 
законодавства України, порушуючи Присягу працівника прокуратури 
України, після анексії РФ півострова Крим перейшли на службу до 
незаконно створеної прокуратури та виконують вказівки і розпорядження 
так званих керівників зазначеної прокуратури також винесено 
повідомлення про підозру у державній зраді» [2]. Посадовець також не 
конкретизував форми державної зради, хоча з наведеного опису можна 
зробити висновок, що йдеться не про шпигунство, а про перехід на бік 
ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту чи 
надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам 
допомоги в проведенні підривної діяльності проти України . За даними 
офіційного сайту СБ України лише за 2019 р. було розпочато п’ятдесят 
сім кримінальних проваджень за ст. 111 КК України та сім – за ст. 114 
КК України. При цьому за державну зраду засуджено двадцять чотири 
особи. Відомостей про засудження за шпигунство не наведено, хоча 
зазначено, що «СБ України продовжує викривати також шпигунів, які 
працюють під прикриттям дипломатичних представництв – шість осіб 
стали в Україні персонами нон грата» [3]. Однак узагальнені точні 
офіційні статистичні дані стосовно кількості фактів розслідування 
державної зради у формі шпигунства та шпигунства (далі – шпигунство), 
а також їх результатів по роках відсутні. Інформація ж про поточні 
здобутки у протидії цим злочинам, що наводяться в окремих виступах 
уповноважених службових осіб, на офіційних сайтах СБ України, 
Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України та в 
наукових роботах, є фрагментарною і неоднозначною, оскільки часто 
стосується різних стадій кримінальних проваджень й часових меж, щодо 
яких надаються відомості. 

При оцінці результатів розслідування злочинів вказаного виду 
необхідно брати до уваги, що «велика кількість обвинувальних актів були 
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повернуті судом прокурорам у зв’язку з недостатністю фактів на 
підтвердження вини особи, неправильно оформленим обвинувальним 
актом та у зв’язку з іншими порушеннями під час досудового 
розслідування. Також певна кількість осіб була звільнена від 
кримінальної відповідальності за державну зраду умотивованими 
рішеннями судів» [4]. Окрім цього, серед злочинів, розслідуваних 
за ознаками державної зради у формі шпигунства, є такі, що завершилися 
виправдовувальними вироками. Таким чином, потребує удосконалення 
кримінальна процесуальна, криміналістична, оперативна складові 
протидії шпигунству. У свою чергу, це можливо за рахунок підвищення 
кваліфікації слідчих і оперативних співробітників. Знання 
взаємодоповнюючих одна одну кримінально-правової, кримінальної 
процесуальної, криміналістичної характеристик шпигунства, є основою 
правильної правової оцінки під час оперативної діяльності та 
процесуального розслідування кримінальних правопорушень. 

Кримінально-правові і кримінальні процесуальні аспекти протидії 
шпигунству, у тому числі предмет злочинного посягання – відомості, що 
становлять державну таємницю, досліджувала значна кількість 
вітчизняних й зарубіжних науковців. З тих же позицій про предмет 
посягання йдеться в різних науково-практичних коментарях КК України. 
У розміщених в Єдиному державному реєстрі судових рішень вироках і 
ухвалах у справах про злочини, кваліфіковані за ст. ст. 111, 114 
КК України, майже відсутня інформація, що характеризує предмет 
посягання з позиції криміналістики, хоча, вірогідно, з різним ступенем 
повноти вона мала знайти відображення в матеріалах кримінальних 
проваджень. 

На відміну від таких інформаційних моделей злочину, як 
кримінально-правова та кримінальна процесуальна характеристики, котрі 
визначають мету розслідування, криміналістична характеристика, яка за 
більшістю елементів співпадає із названими інформаційними моделями, є 
практичним інструментом розслідування й досягнення зазначеної мети. 
Така функція криміналістичної характеристики стає можливою тому, що 
вона, на відміну від двох перших згаданих інформаційних джерел про 
злочин багатша за своїм змістом, оскільки в закінченому вигляді містить 
не тільки якісні, але й числові показники стосовно кожного із складових 
елементів, а головне – взаємозв’язки між ними. Однак з криміналістичної 
точки зору шпигунство в Україні за минулі роки досліджувалося 
недостатньо і його криміналістична характеристика не як теоретична 
модель, а як інструмент практичної повсякденної діяльності 
оперативного складу і слідчих ґрунтовно не розроблена. 

З нашої точки зору, до криміналістичної характеристики предмета 
злочинного посягання при державній зраді у формі шпигунства та при 
шпигунстві відносяться наступні основні показники, що стосуються не 
лише вчинення, але й підготовки до злочину та його приховування на 
усіх етапах протиправної діяльності, починаючи від формування умислу 
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до закінченого делікту: у якій матеріальній формі існували 
першоджерела державної таємниці; які розмірно-масові параметри вони 
мали; у якій кількості примірників, у якій установі, підприємстві, 
організації, військовій частині, у яких саме приміщеннях і сховищах та за 
яких реальних захисних режимів вони перебували і яким чином 
здійснювався їх обіг; хто мав до них законний допуск і доступ та 
неофіційний доступ, які конкретні чинники заважали, а які сприяли 
протиправному доступу до матеріальних носіїв секретної інформації та 
користування ними або відомостями, що в них містилися; за допомогою 
яких конкретно засобів, у тому числі технічних, та у якій формі 
інформація з цих матеріальних носіїв переносилася зловмисниками на 
інші матеріальні носії, котрі надалі безпосередньо передавались 
іноземній стороні; а залежно від форми фіксації – як саме матеріальні 
носії державної таємниці або інформація передавалися представникам 
іноземної держави або організації; час доби, тривалість тих чи інших дій, 
місця та інші обставини, що стосуються кожної із перерахованих 
складових. 

З метою розробки криміналістичної характеристики шпигунства, 
включно з таким її елементом, як предмет посягання, вбачається 
необхідною організація детального вивчення саме з позицій 
криміналістики в рамках науково-дослідної роботи (серії робіт) або 
дисертаційного дослідження (досліджень) матеріалів сотень 
кримінальних проваджень, судові рішення в яких вступили в законну 
силу, наявні в архівах різних судів, поєднане з аналізом та узагальненням 
даних, отриманих в результаті оперативно-розшукових та/чи 
контррозвідувальних заходів, здійснених у відповідних справах, 
що зберігаються в Галузевому державному архіві СБ України або архівах 
регіональних органів відомства. Причому, така робота має проводитися 
регулярно, із внесенням доповнень і коректив, оскільки оперативна 
обстановка та слідчі ситуації змінюються постійно. 
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ВИКОРИСТАННЯ АЕРОФОТОЗЙОМКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 
THE USE OF AEROPHOTOGRAPHY DURING  

AUTO-TECHNICAL EXAMINATION 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОФОТОСЪЕМКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Розкриті можливості використання аерофотозйомки при проведенні 

автотехнічної експертизи. Зазначені переваги використання квадрокоптерів із 
камерою, що має стати технічним засобом для пересувних криміналістичних 
лабораторій та використовуватися спеціалістами при документуванні чи 
дослідженні дорожньо-транспортних подій. 

Ключові слова: безпілотний літальний апарат; квадокоптер; дорожньо-
транспортна пригода; фото-відеозйомка; автотехнічна експертиза. 

 
Possibilities of using aerial photography when carrying out autotechnical expertise 

are disclosed. The indicated advantages of using a quadrocopter with a camera, which 
should become a technical tool for mobile forensic laboratories and be used by 
specialists when documenting or investigating road accidents. 

Key words: drone; quadcopter; traffic accident; photo-video shooting; autotechnical 
expertise. 

 
Раскрыты возможности использования аэрофотосъемки при проведении 

автотехнической экспертизы. Указанные преимущества использования 
квадрокоптера с камерой, который должен стать техническим средством для 
передвижных криминалистических лабораторий и использоваться специалистами 
при документировании или исследовании дорожно-транспортных происшествий. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат; квадокоптер; дорожно-
транспортное происшествие; фото-видеосъёмка; автотехническая экспертиза. 

 
Велика перспектива сьогодення це – використання безпілотних 

літальних апаратів (БПЛА). Згідно [1] безпілотний літальний апарат або 
дрон – це літальний апарат, який злітає та сідає без фізичної присутності 
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пілота на його борту. БПЛА увійшли в наше сучасне життя і за сучасним 
(2010-і рр.) визначенням, «безпілотником» є тільки той апарат, який 
знаходиться під постійним дистанційним контролем пілота або пілотів і 
призначений для повернення на аеродром та для подальшого повторного 
використання. 

Одним із різновидів безпілотних дистанційно-пілотованих літальних 
апаратів (БДПЛА) є мультикоптер. Мультикоптер згідно [2] – це 
малогабаритний літальний апарат з довільною кількістю несучих гвинтів, 
розміщених в одній площині, що обертаються діагонально в 
протилежних напрямках. 

Назва «квадрокоптер» належить до апаратів із чотирма 
роторами (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Квадрокоптер Onyxstar Fox-C8 XT з подвійними роторами [2] 
 
Мультикоптери можуть виконувати вертикальний зліт і посадку, 

горизонтальний політ, а також стабільно зависати в повітрі. Попри те, що 
спочатку дрони розроблялися для військових потреб, знайшлося цим 
гвинтокрилим пристроям і мирне застосування. Найбільшу популярність 
отримали квадрокоптери. Мобільні чотиригвинтові дрони часто оснащені 
відеокамерою, тому активно використовуються пошуковими та 
рятувальними командами, спецслужбами й поліцією тощо. 

БПЛА можуть здійснювати фото- та відеозйомки або огляд 
недосяжних для людини ділянок на великій висоті та відстані. Вчені 
займаються розробкою мінігелікоптерів, які можуть працювати до 5 діб 
без підзарядки, при цьому транспортуючи вантажі вагою до 9 кг тощо [3]. 

Перспективним є використання безпілотних літальних апаратів у 
цивільній сфері (відео-фіксація транспортних потоків, оптимізація схем 
організації дорожнього руху, маршрутів тощо) [4]. Через це, нині 
актуальним є завдання подальшого розвитку досліджень у даній галузі. 

Враховуючи вище зазначені переваги від використання 
квадрокоптерів їх можливості можна застосувати при дослідженні 
механізму та обставин дорожньо-транспортних пригод (ДТП), а саме 
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встановити місце зіткнення автомобілів, взаємне положення автомобілів 
в момент удару і розміщення їх на дорозі. 

Основною перевагою квадрокоптерів як додаткового обладнання при 
проведенні судової інженерно-транспортної експертизи є можливість 
фото-відео фіксації місця пригоди з можливістю встановлення масштабу 
за допомогою вимірювальних (метричних) інструментів. 

Відповідно до методичних рекомендацій обстановку місця пригоди 
доцільно досліджувати з вибору оптимальних способів фіксації. Під час 
оглядової стадії, а саме на її початку доцільно здійснити орієнтовну і 
оглядову фотографії. Відповідна фото-фіксація здійснювалася БПЛА – 
типу квадрокоптер (мал. 2) [5]. 

 

а)  
б)

Рис. 2 Обстановка місця пригоди з використанням вимірювальної лінійки, 
масштабна фотографія 

 
Як видно з рис. 2 (а, б), при здійсненні фотографування за допомогою 

квадрокоптера з камерою та при наявності на дорожньому покритті 
масштабного орієнтиру є можливість встановлення об’єктів за всіма їх 
зовнішніми характеристиками (розміри, положення тощо). 

Шляхом зміни висоти над рівнем опорної поверхні квадрокоптер з 
камерою може здійснювати панорамну, вимірювальну (масштабна і 
метрична) зйомку місця огляду пригоди (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Обстановка місця пригоди (вид зверху), орієнтовне фото 
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При цьому квадрокоптер з камерою дозволяє встановити механізм 
зіткнення транспортних засобів, встановити кут зіткнення транспортних 
засобів, визначити вид зіткнення, скласти схему зіткнення, характер 
удару тощо при проведенні транспортно-трасологічних 
експертиз (рис. 4). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 4 Обстановка місця пригоди (вид з верху), трасологічні дослідження 
 

Отже, проведені дослідження показали, що квадрокоптер з камерою 
має стати технічним засобом для пересувних криміналістичних 
лабораторій та використовуватися спеціалістами при документуванні чи 
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дослідженні ДТП. При цьому встановивши на місці ДТП вимірювальні 
інструменти і використовуючи фото-фіксацію квадрокоптером експерт 
визначає масштаб, що в подальших дослідженнях дозволить 
вираховувати необхідні розміри. 

Переваги від використання квадрокоптера з камерою будуть наступні: 
– повнота фіксації обстановки; 
– швидка можливість фіксації обстановки; 
– можливість вирахувати будь-які відстані та розміри, навіть ті що, 

незафіксовані протоколом; 
– неможливість фальсифікацій та копіювання схем у справах, де є 

аерофото (оскільки є можливість прив’язки аерофото до геолокації); 
– полегшення складання схем та протоколів оглядів для слідчих; 
– забезпечення повноти дослідження за обставинами ДТП. 
Запропонований технічний засіб є сучасним обладнанням при 

проведенні судової інженерно-транспортної експертизи. 
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На основі наукових положень юридичної психології, кримінології та 

криміналістики у доповіді обґрунтовується необхідність встановлення у 
кримінальному провадженні мотивації злочинної поведінки. Автори звертають 
увагу на те, що мотив є внутрішньою безпосередньою причиною злочину, 
виражає особистісне ставлення до того, на що спрямовані злочинні дії 
неповнолітнього. На підставі дослідженого матеріалу робиться висновок про ті 
властивості особистості, які мають вирішальне значення та підлягають вивченню 
експертом-психологом, для встановлення мотивації злочинної поведінки 
неповнолітнього. 

Ключові слова: мотивація, неповнолітні, кримінальне правопорушення, 
судово-психологічна експертиза. 

 
Based on the scientific provisions of legal psychology, criminology and 

criminalistics, the report substantiates the need to establish the motivation of criminal 
behavior in criminal proceedings. The authors draw attention to the fact that the motive 
is an internal direct cause of the crime, expresses a personal attitude to what the 
criminal actions of the juveniles. On the basis of the researched material the conclusion 
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about those properties of the person which have crucial value and are subject to 
studying by the expert psychologist for establishment of motivation of criminal 
behavior of the juveniles is made. 

Key words: motivation, juveniles, criminal offense, forensic psychological 
examination. 

 
На основе научных положений юридической психологии, криминологии и 

криминалистики в докладе обосновывается необходимость установления в 
уголовном судопроизводстве мотивации преступного поведения. Авторы 
обращают внимание на то, что мотив является внутренней непосредственной 
причиной преступления, выражает личностное отношение к тому, на что 
направлены преступные действия несовершеннолетнего. На основании 
исследованного материала делается вывод о тех свойствах личности, которые 
имеют решающее значение и подлежат изучению экспертом-психологом, для 
установления мотивации преступного поведения несовершеннолетнего. 

Ключевые слова: мотивация, несовершеннолетние, уголовное 
правонарушение, судебно-психологическая экспертиза. 

 
Найбільш детальною та точною характеристикою особистості 

неповнолітнього злочинця є мотиви його протиправного діяння. Це 
обумовлено тим, що мотиви – найважливіший структурний елемент 
особистості, який відображає специфіку її властивостей, інтересів і 
намірів. Крім того, мотив виступає в ролі механізму, що спрямовує 
вольовий процес і надає йому конкретного змісту. 

Незважаючи на те, що мотиви відносяться до числа психологічних 
явищ, їх формування може здійснюватися тільки за умови вступу людини 
в різноманітні суспільні відносини. У зв’язку з цим мотив – одна з 
психологічних форм, що відображає дійсність; передавач зовнішніх умов, 
які існували в різноманітні періоди життя людини. Більше того, мотив – 
це симбіоз об’єктивного (соціального середовища) і суб’єктивного 
(особистісних особливостей, обумовлених соціальним середовищем). У 
підсумку мотив виступає в якості внутрішньої безпосередньої причини 
злочину, виражає особистісне ставлення до того, на що спрямовані 
злочинні дії; є і залежним, і автономним [1, c. 89]. 

Як зазначають І. В. Севастьянова та Е. В. Кунц, проблема мотивації 
злочинної поведінки повинна бути міждисциплінарною, охоплюватися 
кримінальним правом та кримінологією з метою як вивчення причин 
протиправної поведінки людини, так і боротьби з нею, тому що 
нейтралізація причин злочинів – це один з методів боротьби зі 
злочинністю [2, с. 125]. 

На нашу думку, проблеми мотивації злочинної поведінки є предметом 
дослідження не тільки кримінального права та кримінології, а й 
криміналістики. Це випливає зі змісту ст. 91 КПК України, яка вимагає 
від суб’єктів доказування проведення слідчих (розшукових) та інших 
процесуальних дій з метою встановлення таких обставин, як мотив 
вчинення кримінального правопорушення, а також обставин, які 
характеризують особу обвинуваченого. 
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При цьому встановлення мотивації злочинної поведінки необхідне не 
тільки в цілях розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, 
а й для їх профілактики. Оскільки мотив є психологічною причиною 
поведінки неповнолітнього злочинця, його встановлення є необхідною 
передумовою для запобігання його майбутнім протиправним діянням. 

Незважаючи на те, що на законодавчому рівні визначено необхідність 
ретельного вивчення особистості неповнолітнього обвинуваченого 
(особливо неповнолітнього), у матеріалах кримінальних проваджень часто 
наявні суперечливі відомості щодо мотивів злочинної поведінки. 
Зустрічаються випадки, коли мотиви протиправних діянь взагалі не 
зазначені [3, c. 31]. 

Однією з причин цього є складність встановлення і доказування 
мотивації злочинної поведінки. Очевидно, що видиме і відчутне «зовнішнє» 
пізнається значно легше, ніж ефемерне і невизначене «внутрішнє». Буває 
складно визначити, в якій мірі і які обставини усвідомлював злочинець, що 
рухало ним у конкретній ситуації, яке було його психічне ставлення до тих 
чи інших обставин події. У таких ситуаціях доводиться покладатися на 
думку підозрюваного, обвинуваченого, яка часто не відрізняється повнотою і 
об’єктивністю в силу наявності у них захисної домінанти і слабкого ступеня 
усвідомлення процесів внутрішнього життя, при яких вчинене 
правопорушення пояснюється аморальною або протиправною поведінкою 
потерпілого [4, c. 155], чи іншими чинниками (збігом тяжких життєвих 
обставин, дією алкоголю або зовсім залишається без пояснення. 

Враховуючи зазначене, найефективнішим способом доказування 
мотивації поведінки є судово-психологічна експертиза, яка виступає 
одним з небагатьох процесуальних засобів, який надає суб’єктивним 
даним об’єктивний доказовий характер. 

Разом з тим, використовуючи судово-психологічну експертизу з 
метою вивчення особи неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого) 
необхідно враховувати, що мотив і мета злочину, як ознаки суб’єктивної 
сторони злочину, не можуть входити в предмет судово-психологічної 
експертизи. При призначенні судово-психологічної експертизи необхідно 
ставити питання про мотиваційно-смислові особливості досліджуваної 
особи, коло її цілей, не обмежуючись тільки отриманням відомостей про 
його особистісні властивості [5, c. 135]. 

У кримінальних провадження щодо кримінальних правопорушень, 
вчинених неповнолітніми, до компетенції експерта-психолога належить 
перш за все аналіз впливу зовнішніх факторів середовища на особливості 
загального розвитку особистості неповнолітнього, рівень його 
правосвідомості, самооцінку, життєві цінності і моральні установки. З метою 
виявлення об’єктивних умов життя, виховання, захоплень, інтересів і 
індивідуальних особливостей психіки неповнолітнього рекомендується 
попередньо ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, 
зокрема, змістом протоколів допитів педагогів, батьків і найближчих сусідів 
підекспертного, а якщо є така можливість, то особисто бути присутнім при їх 
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проведенні. Далі досліджують способи прийняття неповнолітнім рішення, 
спрямованого на вчинення злочину (тобто процес взаємодії особистісних рис 
суб’єкта, його установок і ціннісних орієнтацій з особливостями об’єктивної 
ситуації, в якій діяв підекспертний).  

Типи поведінки неповнолітнього, диференціюють у залежності від 
мотивації протиправної поведінки, та способів прийняття рішення 
вчинити злочин. 

Послідовно-криміногенний тип – вчинення злочину обумовлено 
звичним стилем життя неповнолітнього (сформованими кримінальними 
поглядами, установками і орієнтацією на субкультуру злочинного світу). 
Такі неповнолітні самі створюють умови для вчинення злочину в 
конкретній ситуації.  

Ситуативно-криміногенний тип – вчинення злочину в значній мірі 
обумовлено сформованою незалежно від бажань неповнолітнього 
несприятливою ситуацією. В даному випадку винний не є ініціатором 
кримінального діяння, а включається в протиправну діяльність під 
впливом референтної групи або перебуваючи в стані алкогольного 
(наркотичного) сп’яніння. 

Ситуативний тип – незначна вираженість кримінальної поведінки в 
ситуації, яка виникла не з вини неповнолітнього. 

До психологічних критеріїв, які обмежують здатність неповнолітнього 
обвинуваченого свідомо керувати своєю поведінкою, відносять: 

– переважання при вчиненні правопорушення ігрової мотивації 
поведінки в поєднанні з відсутністю прогнозу можливих наслідків своїх 
вчинків і їх адекватної оцінки; 

– імітація зразків поведінки членів референтної групи (конформні 
неповнолітні) або вчинення злочину під впливом прямих погроз членів 
асоціальної підліткової групи (емоційно нестійкі неповнолітні, схильні до 
дезорганізації свідомості і поведінки при фруструючих впливах); 

– безпосереднє підпорядкування вказівкам авторитетних дорослих без 
достатнього прогнозу результатів; 

– зіткнення неповнолітніх зі складними ситуаціями, котрі висувають 
підвищені вимоги до їх психічних можливостей (інтелектуально і 
особистісно незрілі). 

До психологічного дослідження неповнолітніх пред’являються 
особливі вимоги: 

– по-перше, поряд із з’ясуванням рівня актуального психічного 
розвитку підекспертного, обов’язковим є встановлення «зони його 
найближчого розвитку» (більша або менша можливість переходу 
підекспертного від того, що він вміє робити самостійно, до того, що він 
вміє робити у співпраці); 

– по-друге, аналізуються особливості прояву властивостей 
особистості підекспертного в конкретній реальній обстановці; 

– по-третє, вивчається ставлення підекспертного до самого 
дослідження (наявність установчої поведінки і прагнення спотворити 
результати). 
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З’ясування наявності у подекпертного вибору дій у кримінальній 
ситуації особливо важливо, коли злочин було скоєно в ситуації хронічної 
або гострої фрустрації або в складі злочинної групи. 

Про здатність підекспертного до організації цілеспрямованої 
кримінальної поведінки можна судити за наявністю і ступенем 
розробленості плану злочину, швидкістю та адекватністю реагування на 
мінливі умови реалізації злочинного умислу, послідовністю виконання 
вимог взятої на себе ролі, успішністю взаємодії з іншими учасниками, 
можливістю відтермінування виконання заздалегідь прийнятого рішення 
до сприятливого збігу об’єктивних або (і) суб’єктивних обставин. 

Набір методик для дослідження підекспертних не є стандартним і 
передбачає врахування індивідуальних особливостей його особистості. 
Суб’єктивна оцінка неповнолітнім своїх дій з’ясовується шляхом спрямованої 
бесіди, об’єктивна сторона його дій – описана в матеріалах кримінального 
провадження. Найбільш часто для вивчення інтелектуальної сфери викорис-
товують методики дослідження пам’яті, уваги, мислення («Піктограма», 
«Виключення зайвих предметів», «Класифікація», «Порівняння понять», 
«Послідовність сюжетних картин, невеличкі оповідання для переказу» і ін.). 
Характерологічні властивості, особливості емоційного реагування і мотива-
ційної сфери можна досліджувати за допомогою особистісних опитувальників 
та проективних методик (тест Розенцвейга, тематичний апперцептивний тест, 
самоактуалізаційний тест, «Малюнок людини», тест Люшера). Для визначення 
деяких властивостей, які мають значення у конкретних кримінальних 
провадженнях (підкорюваність, навіюваність, виснаженість нервової системи, 
здатність до вольових зусиль) застосовують спеціальні проби. 

Таким чином, судово-психологічна експертиза є одним з основних 
кримінально-процесуальних засобів встановлення мотивації 
протиправної поведінки неповнолітнього. Для встановлення внутрішніх 
психологічних причин вчинення неповнолітнім кримінального 
правопорушення важливе значення у процесі проведення цього виду 
експертного дослідження вирішальне значення має дослідження тих 
властивостей особистості, які: а) вказують на закономірність або 
випадковість прийняття та реалізації рішення про вчинення 
кримінального правопорушення; б) які впливають на здатність керувати 
поведінкою у конкретній ситуації; в) значущі для прогнозування 
небезпеки рецидиву та визначення напрямків коригування поведінки. 
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Окреслено сучасні проблемні питання землеустрою земель 
лісогосподарського призначення. На прикладі справи судової експертизи з питань 
землеустрою представлено результати дослідження причинно-наслідкових 
зв’язків порушень порядку оформлення права постійного користування 
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земельною ділянкою лісогосподарського призначення. Встановлено й доведено, 
що неналежне оформлення правовстановлюючих документів, а також планування 
розвитку землекористування шляхом здійснення землеустрою щодо зонування 
земель за їх категоріями і типами (підтипами) землекористування призводить до 
неефективного управління землями лісогосподарського призначення. Це у свою 
чергу призводить до більш глобальних проблем країни, а саме зниження рівня 
суспільного добробуту теперішніх і майбутніх поколінь. 

Ключові слова: землі лісогосподарського призначення, право постійного 
користування, зонування, землеустрій, цільове призначення земель. 

 
The authors outline modern problematic issues of land management of land for forestry 

purposes. On the example of the case of forensic expertise on land management, the results of a 
study of the cause-and-effect relationships of violations of the procedure for registering the right 
to permanent use of a land plot for forestry purposes are presented. It is established and proved 
that improper registration of title documents, as well as planning of land use development 
through land management for land zoning by their categories and types (subtypes) of land use 
leads to inefficient management of land for forestry purposes. This in turn leads to more global 
problems of the country, namely the reduction of the level of social welfare of present and 
future generations. 

Key words: land for forestry purposes, right of permanent use, zoning, land 
management, purpose of lands. 

 
Обозначены современные проблемные вопросы землеустройства земель 

лесохозяйственного назначения. На примере дела судебной экспертизы по 
вопросам землеустройства представлены результаты исследования причинно-
следственных связей нарушений порядка оформления права постоянного 
пользования земельным участком лесохозяйственного назначения. Установлено и 
доказано, что ненадлежащее оформление правоустанавливающих документов, а 
также планирования развития землепользования путем осуществления 
землеустройства по зонированию земель по их категориям и типам (подтипами) 
землепользования приводит к неэффективному управлению землями 
лесохозяйственного назначения. Это в свою очередь приводит к более 
глобальным проблемам страны, а именно к снижению уровня общественного 
благосостояния нынешних и будущих поколений. 

Ключевые слова: земли лесохозяйственного назначения, право постоянного 
пользования, зонирование, землеустройство, целевое назначение земель. 

 
Останніми роками в Україні набувають поширення процеси самовільної 

забудови. Досить часто, у зв’язку з відсутністю правовстановлюючих 
документів на земельні ділянки з різних причин, вказані процеси 
спостерігаються на землях лісогосподарського призначення. Ще однією з 
першопричин, що обумовлюють нецільове використання земельних лісових 
ділянок – земельних ділянок лісового фонду України, є відсутність 
закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), або знищення чи 
пошкодження межових знаків, відмежувальних знаків у лісах. При цьому, 
процеси урбанізації зумовлюють збільшення попиту на земельні ділянки під 
забудову і розширення меж населених пунктів, що в свою чергу чинить тиск 
при виборі альтернативного типу використання ділянки у бік антропогенізації 
ландшафту. Крім того, постає проблема визначення й врахування в 
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управлінських рішеннях щодо планування розвитку населених пунктів 
конфігурації, промірів і площі земельної ділянки, що перебувають у 
користуванні, зокрема, лісогосподарських підприємств. Існує необхідність 
державного контролю за встановленням і дотриманням цільового призначення 
земельних ділянок – певної категорії земель та виду цільового призначення.  

Одна з основних особливостей правового режиму земель в межах 
населених пунктів полягає в тому, що серед функцій державного управління 
цими землями головне місце посідає функція планування і забудови. Тому 
виникла потреба здійснити зонування земель із врахуванням еколого-
економічної придатності земель і потреб суспільства з метою підвищення 
ефективності, що визначить цінність землі не тільки на теперішній час, а й на 
майбутнє, втіливши концепт сталого розвитку.  

Метою дослідження є аналіз питань землеустрою земель 
лісогосподарського призначення у контексті зонування міських територій 
за цільовим призначенням на прикладі судової практики. Результати 
дослідження ґрунтуються на вивченні ієрархії причинно-наслідкових 
зв’язків, що призвели до порушень у землевпорядній сфері за даними 
експертизи з питань землеустрою (відповідно до класифікації видів 
інженерно-технічної судової експертизи, наведеної в публікації [1]). 

Зокрема, проведене дослідження зазначених питань на прикладі справи з 
визначення конфігурації, площі та промірів земельної ділянки, що перебуває у 
користування державного лісогосподарського підприємства, свідчить про 
низку проблем із закріплення права користування земельними ділянками 
лісогосподарського призначення, насамперед: 

1) не зважаючи на наявність матеріалів лісовпорядкування, відповідна 
земельна ділянка не внесена до Державного земельного кадастру, на неї 
не видано правовстановлюючі документи, тобто право постійного 
користування відповідно до ст. 125 Земельного кодексу України не 
зареєстровано [2]; 

2) конфігурація, площа та проміри досліджуваної земельної ділянки, 
що перебуває у користуванні державного лісогосподарського 
підприємства за кадастровим номером 7320585000:01:005:0927, а також 
низки інших земельних ділянок, відповідають відомостям Державного 
земельного кадастру (поземельних книг); 

3) неналежне виконання правових норм щодо оформлення права 
постійного користування і оформлення правовстановлюючих документів, а 
також відсутність закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в 
натурі, у поєднанні з недосконалістю правового забезпечення планування 
розвитку землекористування шляхом здійснення землеустрою щодо зонування 
земель за їх категоріями і типами (підтипами) землекористування, 
обумовлюють ймовірні системні втрати й збитки лісового господарства, 
зокрема, через поточне розташування досліджуваної ділянки в межах 
населеного пункту. Відсутність зонування, з іншого боку, стримує 
просторовий розвиток населеного пункту, що також пов’язано із ймовірними 
системними соціально-економічними втратами. 
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При цьому потрібно розуміти, що зміна цільового призначення земель 
лісогосподарського призначення унеможливлює в майбутньому їх 
використання для лісового господарства, а в цілому – для задоволення 
потреб суспільства в мультифункціональних послугах лісів. Саме тому 
ключовою є роль державного контролю з питань землеустрою земель 
лісогосподарського призначення, здійсненням заходів щодо ефективного 
управління такими землями, їх охорони та раціонального використання. 

Від ефективного управління земельними ділянками, в тому числі 
стосовно земель лісогосподарського призначення, що проявляється в 
тому числі через планування і зонування, значною мірою залежить 
ступінь задоволення суспільних потреб (включаючи потреби в 
екосистемних послугах лісів). Суспільним обов’язком є здійснення 
належних управлінських заходів щодо раціонального й ефективного 
управління землями, їх контролю, охорони та збереження у коротко- й 
довгостроковій перспективі. 
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Розглянуті окремі проблеми судової експертизи з питань землеустрою. 
Комплекс якісних та кількісних показників, параметрів, що регламентують 
розробку і реалізацію документації із землеустрою з урахуванням екологічних, 
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економічних, соціальних, природно-кліматичних та інших умов встановлюють 
державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою. Попри це, у сфері 
землеустрою такі державні стандарти, норми і правила, які б регулювали склад і 
зміст документації із землеустрою на сьогодні відсутні. До основних проблем 
здійснення судової експертизи з питань землеустрою відноситься відсутність 
поняття «доказ». 

Ключові слова: судова експертна діяльність, земельно-технічна експертиза, 
кадастрова інформація, стандарти документації із землеустрою, доказ. 

 
The abstracts deal with certain problems of forensic expertise on land management 

issues. A set of qualitative and quantitative indicators, parameters governing the 
development and implementation of documentation on land management, taking into 
account environmental, economic, social, natural-climatic and other conditions, 
establish state standards, norms and rules in the field of land management. Despite this, 
in the field of land management, such state standards, norms and rules governing the 
composition and content of documentation on land management are currently absent. 
The main problems in the implementation of forensic expertise on land management 
issues include the lack of the concept of "evidence". 

Key words: forensic expert activity, land technical expertise, cadastral information, 
standards of land management documentation, evidence. 

 
Рассмотрены отдельные проблемы судебной экспертизы по вопросам 

землеустройства. Комплекс качественных и количественных показателей, 
параметров, регламентирующих разработку и реализацию документации по 
землеустройству с учетом экологических, экономических, социальных, природно-
климатических и других условий устанавливают государственные стандарты, 
нормы и правила в сфере землеустройства. Несмотря на это, в сфере 
землеустройства такие государственные стандарты, нормы и правила, 
регулирующие состав и содержание документации по землеустройству на 
сегодня отсутствуют. К основным проблемам осуществления судебной 
экспертизы по вопросам землеустройства относится отсутствие понятия 
«доказательство». 

Ключевые слова: судебная экспертная деятельность, земельно-техническая 
экспертиза, кадастровая информация, стандарты документации по 
землеустройству, доказательство. 

 
Згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз 

та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції 
України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції 
України від 26.12.2012 № 1950/5) [1] пункт 1.2.2 до основних 
видів (підвидів) експертизи у галузі використання та охорони земель 
віднесено земельно-технічну, оціночно-земельну й експертизу з питань 
землеустрою. 

Одночасно, згідно пункту 7 «Експертиза з питань землеустрою» 
науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних досліджень, вище згаданої інструкції, 
основними завданнями експертизи з питань землеустрою є : 
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– визначення відповідності розробленої документації із землеустрою 
та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим 
нормативним документам з питань землеустрою та землекористування; 

– визначення відповідності зміни цільового призначення земельних 
ділянок та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим 
нормативним документам з питань землеустрою та землекористування; 

– визначення відповідності фактичного землекористування 
правовстановлювальним документам, документації із землеустрою на 
земельні ділянки та нормативно-правовим актам; 

– визначення відповідності виконаної нормативної грошової оцінки 
земель вимогам нормативно-правових актів [1]. 

Також, вказаними рекомендаціями визначено орієнтовний перелік 
питань, що вирішуються, зокрема: 

1. Чи відповідає розроблена документація із землеустрою на земельну 
ділянку та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим 
нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? 
Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності? 

2. Чи змінено та затверджено цільове призначення земельної ділянки 
відповідно до вимог земельного законодавства та інших нормативних 
документів з питань землеустрою та землекористування? Якщо ні, то в 
чому полягають невідповідності? 

3. Чи відповідає фактичне землекористування правовстанов-
лювальним документам, документації із землеустрою на земельні ділянки 
та нормативно-правовим актам? 

4. Чи відповідає виконана нормативна грошова оцінка земель вимогам 
нормативно-правових актів? 

Аналіз судової практики за 2018 рік показує, що велика кількість 
справ щодо земельних спорів стосувались скасування рішення про 
передачу земельних ділянок у власність і користування та орендних 
відносин [2, 3]. 

Згідно ст. 1 Закону України «Про землеустрій» [4] документація із 
землеустрою (землевпорядна документація) – затверджені в 
установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими 
регулюється використання та охорона земель державної, комунальної та 
приватної власності, а також матеріали обстеження і розвідування 
земель, авторського нагляду за виконанням проєктів тощо. Одночасно 
ст. 24 «Державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою» цього 
закону визначено, що комплекс якісних та кількісних показників, 
параметрів, що регламентують розробку і реалізацію документації із 
землеустрою з урахуванням екологічних, економічних, соціальних, 
природно-кліматичних та інших умов встановлюють державні стандарти, 
норми і правила у сфері землеустрою.  

Нормативну основу виконання досліджуваної документації із 
землеустрою складає вся сфера земельного законодавства в основі із 
Земельним кодексом України. Особливості використання нормативної 
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бази моделюють дата розроблення документації із землеустрою, а також 
дата або період часу, станом на які проводиться дослідження. 

Методологія виконання судової експертизи, завданням якої є 
визначення: чи відповідають розроблена документація із землеустрою на 
земельну ділянку та її затвердження вимогам земельного законодавства 
та іншим нормативним документам з питань землеустрою та 
землекористування, передбачає використання судовим експертом ряду 
методів, а саме, методу порівняння, в результаті чого здійснюється 
порівняння досліджуваної документації із нормативними документами, 
стандартами, нормами та правилами. 

Таким чином, особливість методології досліджуваної експертизи 
пов’язана з необхідністю порівняння комплексу якісних та кількісних 
показників, параметрів, що регламентують розробку і реалізацію 
документації із землеустрою із фактично поданою на експертизу. 

Крім того, судовому експерту необхідно перевірити достовірність 
вихідної інформації про земельну ділянку яка взята за основу для 
розроблення документації. Таку інформацію повинен містити Державний 
земельний кадастр. Проте у своїй більшості із врахування часового 
періоду необхідна інформація відсутня.  

Вимоги до документації із землеустрою встановлюються згідно ст. 23 
«Нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою» закону 
України «Про землеустрій» нормативно-правовими актами з питань 
здійснення землеустрою, які встановлюють порядок організації та 
державними стандартами, нормами і правилами щодо виконання робіт із 
землеустрою, їх склад і зміст. Проте на сьогодні у сфері землеустрою такі 
державні стандарти, норми і правила, які б регулювали склад і зміст 
документації із землеустрою – відсутні. 

Постає питання на предмет відповідності яких нормативних 
документів досліджує судовий експерт документацію із землеустрою.  

Як показує практика, у своїй більшості такі дослідження базуються на 
досвіді судового експерта у сфері землеустрою. І у висновках 
формуються суб’єктивні відповіді на поставлені питання. 

Також, дискусійною залишається проблема визначення поняття 
«доказ» у сфері судової земельно-технічної експертизи. Ця проблема є 
однією з ключових й найбільш дискусійних також і у теорії вітчизняного 
кримінального процесу.  

За Кримінальним процесуальним кодексом України (2012 р.), як і в 
1960 р., поняття доказів цілком правильно пов’язано з потребою 
встановити обставини, що належать до предмета доказування у 
кримінальному провадженні. Відповідно до ст. 84 КПК України, 
доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у 
передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, 
слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та 
обставин, що мають значення для кримінального провадження та 
підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є 
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показання, речові докази, документи, висновки експертів [5]. 
Встановлення фактів об’єктивної дійсності в кримінальному процесі 
здійснюється, головним чином, через використання доказів. Поняття 
«доказ» охоплює такі елементи: будь-які фактичні дані, що мають 
значення для кримінального провадження (зміст); процесуальну форму 
їх закріплення (спосіб існування у матеріалах кримінального 
провадження) та відповідний носій відомостей (джерело). Усі зазначені 
елементи перебувають у взаємозв’язку та у своїй єдності утворюють 
поняття доказів. Отже, докази – це єдність фактичних даних та їх 
процесуальних джерел [6, с. 3]. Погоджуємося з точкою зору 
В. В. Вапнярчука, який підтримав систему, запропоновану 
Ю. К. Орловим, яка об’єднує в собі позиції різних вчених щодо основних 
трактовок поняття «доказ» та виділяє п’ять основних моделей цього 
поняття. До них відносять: 1) донаукова (архаїчна); 2) логічна; 
3) «двоїста»; 4) інформаційна; 5) змішана (синтезована) [7, с. 115]. 
Аналіз розглянутих основних концепцій про поняття доказів у 
кримінальному процесі показує, що в одних випадках їх розуміють як 
джерела доказів, в інших – як самі докази чи один із їх видів. Цю 
суперечність, на наш погляд, необхідно вирішувати шляхом правильного 
і системного підходу до визначення поняття кримінально-процесуальних 
доказів, їх джерел та видів.  

Таким чином, загальне поняття «доказ» у сфері судової експертизи з 
питань землеустрою повинно бути юридичною конструкцією, яка 
акумулює у собі основні характеристики і вимоги, властиві доказу як 
системі взаємопов’язаних елементів (документи землевпорядного 
процесу, кадастрова інформація, стандарти документації із 
землеустрою). Важливо підкреслити, що в доказуванні в кримінальному 
провадженні можуть використовуватись лише ті докази, які містяться у 
встановлених законом процесуальних джерелах, до яких належать і 
висновки експертів (ч. 2 ст. 84 КПК України). 

Враховуючи, що рекомендований у науково-методичних 
рекомендаціях перелік питань для судової експертизи з землеустрою не є 
вичерпний, пропонується здійснити розроблення принципів їх 
формулювання. 

Нормативну основу виконання експертизи з питань землеустрою 
складає: земельне законодавство основою якого є Земельний кодекс 
України, державні і галузеві стандарти, норми і правила у сфері 
землеустрою. В цьому зв’язку складність порівняння фактичного 
землевпорядного процесу та документації із землеустрою при здійсненні 
експертизи із визначеним законодавчо-нормативними актами, 
обумовлена відсутністю більшості стандартів у сфері землеустрою та 
земельного кадастру. 

Поняття «доказ» у сфері судової експертизи з питань землеустрою є 
юридичною конструкцією, яка акумулює у собі основні характеристики і 
вимоги, властиві доказу як системі взаємопов’язаних 
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елементів (документи землевпорядного процесу, кадастрова інформація, 
стандарти документації із землеустрою). 
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Отмечается, что научное произведение должно быть: результатом научного 
творчества, а потому представлять собой определенный научный результат; 
выраженным в определенной объективной форме (диссертация, монография, 
научный отчет, научная статья, научный доклад и др.), которая подлежит 
воспроизведению. 

Ключевые слова: наука, научное произведение, квалифицирующие признаки 
научных произведений, судебная экспертиза объектов интеллектуальной 
собственности. 

 
Одним із важливих об’єктів судової експертизи у сфері 

інтелектуальної власності є науковий твір, або ж «літературний твір 
наукового характеру». Під останнім у методичній літературі визначається 
«одержаний у результаті цілеспрямованої творчої наукової або науково-
технічної діяльності автора-науковця оригінальний науковий результат, 
втілений у будь-якій матеріальній формі (монографія, дисертація, 
науковий звіт, наукова стаття, наукова доповідь та ін.), на який 
поширюється правова охорона, передбачена чинним законодавством про 
авторське право, і який може відтворюватися» [1]. 

Для наукових творів важливими є не лише змістовні, а й формальні 
кваліфікуючі ознаки. Основні з них були виявлені та систематизовані 
авторами цього дослідження в їх попередніх публікаціях [2, 3, 4, 5]. 
Уточнимо та додатково систематизуємо їх. Літературний твір має 
«науковий характер», коли він: 

– за своєю сутністю (походженням), є результатом цілеспрямованої 
фахової наукової діяльності, а його автор (творець), є починаючим або 
досвідченим ученим (науковцем) із відповідним науковим статусом 
(науковий ступінь, вчене звання, наукова посада, належність до 
державної чи громадської наукової організації тощо); 

– за змістом (предметом наукового дослідження), таким 
дослідженням, що відноситься до конкретної усталеної галузі науки, 
групи спеціальностей і спеціальності (фізико-математичні науки, хімічні 
науки, біологічні науки, геологічні науки, технічні науки, 
(машинознавство, галузеве машинобудування, авіаційна та ракетно-
космічна техніка і ін.), сільськогосподарські науки, історичні науки, 
економічні науки etc), перелік яких затверджено Міністерством освіти і 
науки України [6]; 

– за структурою, має чітку змістовну та внутрішню формальну 
побудову: 

а) за структурою змісту твору – це логічно визначена мета, задачі, 
предмет та об’єкт (об’єкти) дослідження, оригінальна методологія 
наукової розвідки, теоретичні та теоретико-методологічні узагальнення 
(висновки, положення) та практичні рекомендації (наприклад, у праві – 
щодо удосконалення правотворчої та правозастосовної діяльності); 

б) за структурою форми твору – відповідно до вимог для 
конкретного виду наукового твору (монографія, дисертація, науковий 
звіт, наукова стаття, магістерська робота тощо) здійснюється обов’язкова 
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рубрикація (для прикладу, мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 
методологія дослідження, наукова новизна тощо – для дисертацій) [7]. У 
більшості наукових творів також здійснюється послідовний поділ 
наукового матеріалу на завершені розділи, частини, пункти, підпункти, 
параграфи, абзаци із застосуванням цифрової або літерної нумерації; 

– за способом викладу наукового матеріалу, системним, послідовним і 
чітким викладенням матеріалу із використання науково-категоріального 
апарату, в тому числі й спеціальної наукової термінології, характерної 
для тієї галузі знань, щодо якої відноситься науковий твір. Наявність у 
творі повного та об’єктивного аналізу досліджуваного об’єкту та 
предмету із використанням наукової методології; 

– за стилем викладення тексту, таким, що викладається від третьої 
особи (безсторонньо), за відсутності емоційно-експресивної лексики, а також 
за відсутності діалогів, за винятком цитувань діалогів, які є об’єктом чи 
предметом наукового дослідження (до прикладу, дослідження конкретного 
літературного твору). У тексті наукового твору та додатках до нього можуть 
використовуватися рисунки, графіки, таблиці, діаграми, інші графічні 
відображення описаних процесів дослідження та їх результатів; 

– за вимогами до цитування та його видів і стилів, таким, що містить 
чіткі посилання на першоджерела (автор, назва твору, видавництво, місце 
і рік видання тощо), а також чітко позначає початок і завершення цитати. 
Саме ж цитування має здійснюватися з чітким дотриманням видів і 
стилів цитування, прийнятих у сучасній науці. До прикладу, 
«Ванкуверського стилю (Vancouver style)», сфера застосування якого – 
медицина та фізичні науки; «Гарвардського стилю (Harvard Referencing 
Style)», що поширений у соціогуманітарних науках [8] й ін.; 

– за упорядкованістю джерел наукового дослідження, таким, що містить 
упорядкований за визначеним критерієм (абетковий перелік джерел, чи 
згадування останніх по мірі здійснення на них посилань) перелік (список) 
використаних джерел, оформлений згідно з міжнародним, регіональним або 
національним стандартами (до прикладу, відповідно до ДСТУ 8302:2015, 
введеним у дію в Україні з 01.07.2016); 

– за міжнародними класифікаторами: 
а) за універсальним класифікатором УДК (Універсальна десяткова 

класифікація), який є міжнародною системою класифікації документів і 
«… відповідає найістотнішим вимогам до класифікації (міжнародність, 
універсальність, мнемонічність) та надає можливість відображати 
новітні досягнення науки й техніки без будь-яких суттєвих змін в її 
структурі» [9]; 

б) за міжнародним класифікатором ISBN (англ. The International 
Standard Book Number – «Міжнародний стандартний номер книги»), що є 
універсальним ідентифікаційним кодом, який проставляється на книгах і 
брошурах, незалежно від способу їх виготовлення, розповсюдження, 
тиражу та обсягу. ISBN супроводжує видання, починаючи з моменту їх 
виготовлення і «… однозначно й безпомилково ідентифікує лише одне 
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неперіодичне видання одного конкретного видавця, є неповторним і 
використовується тільки для цього видання. ISBN є ключем для пошуку 
необхідних видань, які випускаються у світі, в автоматизованих 
системах на національному та міжнародному рівнях» [10]; 

в) за індексом DOI (англ. Digital Object Identifier – «Цифровий 
ідентифікатор об’єкту»), який застосовується в межах стандарту ISO 
26324:2012 для позначення електронних версій наукових творів. DOI-
індекс застосовується, зокрема, у міжнародних наукометричних базах 
(для визначення постійної електронної адреси конкретної наукової статті 
– URL (Uniform Resource Locator); 

г) за індексами наукометричних баз (платформ) фахових електронних 
наукових видань (індекси Scopus, Web of Science, SENSE, Copernicus і ін.), які 
сприяють параметризації наукових творів, у першу чергу, наукових статей і 
монографій, їх популяризації та комерційному поширенню; 

ґ) за індексами наукової активності в пошукових мережах для учених, 
що забезпечують принцип відкритого доступу до наукових творів, 
доступних у глобальній мережі Internet (CiteSeerX, getCITED, 
Academia.edu, Google Scholar і ін.). Для прикладу Google Scholar, 
використовує для визначення h-індекс («індекс Гірша») для науковців. 
Потреба в посиленні h-індексу, як одного з індикаторів наукової 
ефективності, спонукає вчених до забезпечення доступу до їх творів у 
глобальній мережі Internet і, опосередковано, забезпечує охорону 
авторського права на наукові твори. Адже, відкритий доступ до 
наукового твору дозволяє дослідити його на предмет відсутності ознак 
плагіату. 

Слід звернути увагу, що науковий твір стає об’єктом авторського права 
та об’єктом судової експертизи у сфері права інтелектуальної власності, з 
часу його втілення в об’єктивній формі. Тобто, «з того часу, коли вони 
отримують об’єктивоване вираження, доступне для сприйняття та 
відтворення» [11, с. 43]. Такий науковий твір має бути: 1) результатом 
наукової творчості, а тому являти собою певний науковий результат; 
2) вираженим у певній об’єктивній формі (дисертація, монографія, науковий 
звіт, наукова стаття, наукова доповідь і ін.), яка підлягає відтворенню. 

 
Перелік посилань 

 
1. Методика проведення експертних досліджень літературних творів 

наукового характеру / В. Л. Федоренко (кер.), О. В. Голікова, Н. В. Кісіль, 
Н. Б. Клімова, Н. Є. Яркіна та ін.; за наук. ред. О. В. Скрипнюка. Київ, 2019. 
(реєстр. № 13.1.1.03 від 14.02.2020) 85 с. 

2. Федоренко В. Л. Кваліфікуючі ознаки наукового твору як об’єкта судової 
експертизи у сфері авторського права. Вісник Одеського науково-дослідного 
інституту судової експертизи. 2018. № 3. С. 83-89. 

3. Федоренко В. Л., Голікова О. В. Літературні твори наукового характеру як 
об’єкти авторського права: поняття і класифікація. Криміналістика і судова 
експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. Київ, 2018. Вип. 63, Ч. 2. C. 215-223. 



612 

4. Fedorenko V. L., Chernezhenko O. M., Holikova O. V. Scientific works as objects of 
forensic examination on intellectual property: genesis, definition and qualifying feature. 
Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2019. № 4 (6). С. 11-24. 

5. Fedorenko V. (сhief), Golikova О., Kisil N., Klymova N., Yarkina N. and others 
Expert research of scientific works as objects of copyright: problems of theory and 
practice: monogr.: scien. edit. acad. of National Academy of Legal Sciences of Ukraine 
О. Skrypnyuk. Translated: O. Chernezhenko, O. Sobin, S. Zazimko. Kyiv: Scientific 
Research Center of Forensic Examination on Intellectual Property, 2020. 91 p. 

6. Про затвердження переліку наукових спеціальностей: Наказ Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1057. Офіційний вісник 
України. 2011. № 78. Ст. 2893. 

7. Вимоги до оформлення дисертації, затверджені Наказом Міністерства освіти і 
науки України від 12.01.2017 № 40. Офіційний вісник України. 2017. № 20. Ст. 576. 

8. Боженко О., Корян Ю., Федорець М. Міжнародні правила цитування та 
посилання в наукових роботах: метод. рек. Київ, 2016. 117 с. 

9. Побудова та властивості УДК / Офіційний веб-сайт Державної наукової 
установи «Книжкова палата України імені Івана Федоріва». 
URL: http://www.ukrbook.net/UDC/UDC_pobudowa.html 

10. Що таке ISBN / Офіційний веб-сайт Державної наукової установи 
«Книжкова палата України імені Івана Федоріва». 
URL: http://www.ukrbook.net/agentstvo.html#IS%D0%92N 

11. Гарибян А. М. Авторское право на произведения науки: моногр. Ереван: 
Изд-во АН Армянской ССР, 1975. 194 с. 

 
 
УДК 343.9 

Федчишин Андрій Анатолійович 
 

здобувач кафедри приватно-правових дисциплін 
 

ПВНЗ «Університет сучасних знань» 
 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО 

АРБІТРАЖУ 
 

SEPARATE ISSUES OF EXPERT SUPPORT OF ARBITRATION 
COURTS AND INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 

 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ И МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА 
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types of examinations carried out in arbitration courts and international commercial 
arbitration; evidence in arbitration and international commercial arbitration. 
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Рассмотрены отдельные вопросы: понятие экспертного обеспечения, его 

гносеологической природы и структуры; правового регулирования экспертизы в 
третейских судах и международном коммерческом арбитраже и потребностей 
совершенствования законодательства; назначения экспертиз в третейском суде и 
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обеспечение, экспертные доказательства, доказывание, третейский суд, 
международный коммерческий арбитраж. 

 
1. Впроваджувані в Україні моделі третейського судочинства та 

міжнародного комерційного арбітражу передбачають наявність науково 
обґрунтованого, організаційно збалансованого, функціонально 
доступного експертного забезпечення. 

У різні періоди проблеми використання спеціальних знань в 
альтернативних формах судочинства викликали інтерес у вітчизняних та 
зарубіжних учених, зокрема О. І. Бєлоглавека [1], А. І. Зайцева [2], 
В. А. Никифорова [3], Ю. Д. Притики [4], Г. К. Прокопанич [5], 
Н. І. Проців [6], М. К. Треушнікова [7], С. О. Юлдашева [8], С. Я. Фурси [9], 
William W. Рark [10], J. Gregory Sidak [11], A. I. E. Schneider [12] та ін. 

Здійснений аналіз становлення терміну «експертне забезпечення» показав, 
що з’явившись у криміналістиці ще на початку 70-х років минулого століття, 
цей термін виокремився з поміж споріднених, а інколи схожих термінів: 
«криміналістичне забезпечення», «методичне забезпечення», «наукове 
забезпечення», «інформаційне забезпечення», набувши поширення у наукових 
публікаціях на теренах колишнього пострадянського простору. Поняття 
«експертне забезпечення» почало розглядатися крізь призму інформаційних, 
науково-методичних та організаційно-управлінських аспектів. В останні 
десятиліття обґрунтована доцільність розгляду терміну «експертне 
забезпечення» крізь призму діяльнісного підходу. 

Змістом інституту експертного забезпечення є: наявність у суб’єктів, що 
здійснюють судово-експертну діяльність, спеціальних знань і умінь отриманих 
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у результаті відповідної професійної освіти і систематичного підвищення 
кваліфікації; практична реалізація вказаних знань і вмінь, у поєднанні із 
створенням відповідних (необхідних) умов для їх використання; наявність 
систематизованих, стандартизованих, апробованих і упроваджених методик 
експертного дослідження, супроводження їх відповідним методичним 
забезпеченням; належне інформаційне забезпечення проведення судових 
експертиз; організаційно-управлінське забезпечення експертної діяльності. 

У контексті вирішення спору третейським судом, експертне 
забезпечення доцільно визначати як забезпеченням третейського 
розгляду кваліфікованою і об’єктивною експертизою, що максимально 
зорієнтована на збалансованість інтересів сторін. 

2. Проблема аналізу експертного забезпечення в інституті третейського 
способу вирішення спорів, ще не мала поглибленого наукового дослідження. 
Законодавчо ще не визначені підходи до використання спеціальних знань 
обізнаних осіб у третейському судочинстві як джерела доказу. Більшість 
правових систем у світі надає висновку експерта значення формального 
доказу, і приділяє йому належну увагу. І це дає третейському суду підстави 
приймати його до уваги при винесенні рішення. 

Сутність експертного дослідження полягає у встановленні обізнаною 
особою – експертом, за завданням третейського суду у провадженні якого 
знаходиться справа, по наданим у розпорядження експерта матеріальним 
об’єктам (речових доказів), фактичних даних, що мають значення для 
правильного вирішення справи. Висновок, складений за результатами 
експертного дослідження, слугує одним із джерел доказів, передбачених 
законом. А фактичні відомості (дані), що містяться у висновку експерта є 
доказами. При цьому доказова інформація, отримана у результаті 
експертизи, не може з’явитися від будь-якого іншого джерела. 

Законодавчо урегульовані лише окремі аспекти експертного забезпечення 
третейського судочинства як органу «приватної юрисдикції», і не визначено 
порядок призначення і проведенням експертизи при вирішенні спорів. Тому, 
пропонується у Законі України «Про третейські суди» та Законі України «Про 
міжнародний арбітраж» передбачити визначення поняття «експертиза», 
підстави для її призначення, обов’язкові види експертиз, порядок призначення 
експертиз, права і обов’язки експертів, необхідність урахування результатів 
дослідження при розгляді спору. 

У третейських судах, як і у судах загальної юрисдикції, експертиза 
призначається у випадках, коли обставини справи, що мають значення 
для ухвалення рішення, можуть бути досліджені тільки на підставі 
використання спеціальних знань. Сторони обирають арбітрів спеціально 
для вирішення спору за спрощеною процедурою судового розгляду з 
метою досягнення згоди, ефективного, економічно доцільного і 
справедливого доказування. 

Найголовніша особливість експертизи витікає із змісту самого 
процесу її призначення: це заснований на взаємному погодженні і добрій 
волі конфіденційний процес підтвердження істини у третейському 
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розгляді, прав позивача та відповідача, у ході якого сторони за 
допомогою третейського судді, призначеного чи обраного сторонами у 
погодженому ними порядку, мають намір отримати правильне рішення. 

3. Здійснений аналіз практики дав змогу дійти висновку, що 
експертизи у третейському суді і міжнародному комерційному арбітражі 
призначаються у складних випадках, коли заявлені суми позовних вимог 
є значними (великими), і багато залежить від правильного вирішення 
технічних, нормативних та економічних питань шляхом використання 
спеціальних знань. 

Для альтернативного судочинства найбільш характерними є інженерно-
технічні, економічні (бухгалтерські), фінансово-економічні, товарознавчі, 
оціночні, будівельно-технічні, дорожньо-транспортні, комп’ютерно-технічні, 
техніко-криміналістичні, лінгвістичні, екологічні та інші експертизи. 

4. Експертна діяльність є спеціалізованою професійною діяльністю. 
Питання, які виносяться на вирішення експертизи, повинні бути такими, 
що не припускають двозначного тлумачення. Експерт не повинен 
вирішувати питання, що виходять за межі його спеціалізації. Активне та 
кваліфіковане застосування спеціальних знань у третейському 
судочинстві значно розширює пізнавальні можливості в процесі 
збирання, дослідження й оцінки доказів, сприяє підвищенню якості 
доказування. 

Вивчення практики дало змогу дійти висновку, що основна причина 
виникнення проблем щодо визначення меж компетенції експертів у 
процесі недержавних (приватних) правовідносин полягає у тому, що 
третейські суди не можуть розглядати справи, які відповідно до закону, 
підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції. Однак, 
поширеною залишається практика, коли третейські суди і надалі 
вирішують питання із урахуванням висновків експертів при наявності 
суперечливих положень щодо повноважень альтернативного 
судочинства. 

В Україні, країнах СНД і більшості країн Європи судові експерти 
можуть складати висновки виключно з питань фактичного характеру, і не 
вправі досліджувати правові питання. Однак, у альтернативному 
національному третейському судочинстві та міжнародних арбітражних 
судах, використання експертів для роз’яснення питань правового 
характеру, тобто встановлення змісту права, є звичним явищем. У 
альтернативному судочинстві залучаються експерти різних галузей 
права, для роз’яснень питань правового характеру, тобто встановлення 
змісту права, застосування правових знань і норм. Експерт у галузі 
певного виду права застосовує свої спеціальні знання для дослідження 
доказів – законодавчих норм і надає обґрунтований висновок щодо таких 
доказів. Залучення експерта до вирішення питань правового характеру не 
є безумовною підставою для погодження з його висновком. Суд вправі не 
погодитися з висновком експерта і ухвалити рішення, обґрунтовуючи 
власну правову позицію і правовий аналіз обставин справи. 
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Залучення до вирішення спорів у якості експертів юристів-
спеціалістів у певних галузях права (банківського, комерційного, 
морського, права інтелектуальної власності тощо) сприяє зміцненню 
правової системи третейського розгляду. 

5. Сучасні системи третейського розгляду та міжнародного комерційного 
арбітражу мають серед своїх засадничих принципів можливість надання 
сторонам рівної можливості викласти свої аргументи та докази. Надання 
доказів сприймається як право сторін, на сторони покладається певний тягар 
доказування. Найкращими доказами при третейському розгляді, і у 
міжнародному арбітражі, прийнято вважати документальні докази. 
Законодавчо не визначено підходи до використання спеціальних знань 
обізнаних осіб у третейському судочинстві як джерела доказів. 

Висновок експерта є доказом у сучасному третейському і міжнародному 
комерційному розгляді, він містить відомості про факти (фактичні дані), що 
встановлюються експертом у результаті проведеного ним дослідження. 
Переважна більшість регламентів та інших нормативних актів по вирішенню 
альтернативних спорів, не визначають вимог щодо професіоналізму чи 
оформлення висновків експертів. Законом України «Про третейські суди» не 
встановлено обов’язкові вимоги до особи експерта, до результатів експертного 
дослідження, що оформляються у вигляді висновку експертизи, до його форми 
і обов’язкових реквізитів (ст. 39 Закону України «Про третейські суди» 
визначено, що експерт надає мотивований висновок щодо поставлених йому 
питань у письмовій формі). Лише в окремих поодиноких регламентах 
третейських судів в Україні, мають місце вимоги до висновку експерта та його 
окремих реквізитів. 

6. У третейському і міжнародному комерційному розгляді висновок 
експерта є письмовим документом, що повинен складатися у 
відповідності до вимог закону. Він має бути однозначним, зрозумілим, 
усі його частини повинні узгоджуватися між собою, не суперечити одна 
одній, а висновки мають випливати із проведеного дослідження, бути 
результатом логічних побудов, і формулюватися за внутрішнім 
переконанням експерта. Висновки експерта повинні викладатися 
простою мовою, зрозумілою не лише спеціалісту, але й будь-якому 
учаснику судочинства. 

Допит експерта, призначеного стороною, має таку саму специфіку, як і 
допит свідка. Різниця полягає лише в тому, що свідок бере на себе 
зобов’язання дати правдиві покази про відомі факти, а від експерта чекають 
компетентну думку, висловлену із щирою вірою і впевненістю у правильності. 

Обґрунтовано, що негативним моментом у вітчизняній третейській 
юрисдикції є відсутність вимог до порядку проведення експертного 
дослідження, до змісту висновку експертизи, а також до порядку його 
оформлення. Висновок експерта повинен містити такі реквізити: повне ім’я і 
адреса експерта; дата і місце складання; освіта, кваліфікація, навички, досвід; 
минулі відносини (за їх наявності) із сторонами; засвідчення про незалежність 
експерта від сторін, представників чи захисників і складу третейського суду, 
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повноти і достовірності своїх висновків; опис отриманих доказів і виклад 
фактів, на основі яких експерт ґрунтуватиме своє дослідження і експертний 
висновок; клопотання про надання необхідних додаткових матеріалів за 
результати задоволення клопотання; опис застосованих методів, нормативних 
актів, використаних при дослідженні і формуванні висновків; опис 
дослідження і висновки експертизи; підпис експерта. 

У практиці альтернативного судочинства, загального правила щодо 
надання оцінки доказам немає. Для забезпечення принципу рівності експертні 
докази подаються з використанням певних процедур. Законодавче визначення 
критеріїв оцінки доказів є своєрідною формальною перевіркою висновку 
щодо: дотримання процесуального порядку підготовки, призначення і 
проведення експертизи; відповідності кваліфікації судового експерта предмету 
експертизи; перевірки повноти дослідження при вирішенні експертних задач; 
повноти опису використаної методики, методів, прийомів і способів 
використання технічних засобів. 

Однак, у альтернативному судочинстві існують різні засоби контролю 
за доказами експерта. Похвальним є досвід участі експерта у конференції 
експертів, або спільні доповіді експертів. 

Оцінка висновку експерта у сучасному третейському і міжнародному 
комерційному розгляді це не що інше як оцінка доказів, логічна операція, 
що полягає в оціночних судженнях. Ці судження повинні опиратися на 
знання і практичний досвід судді (суду) перш за все в області процесу 
експертного дослідження, з тим щоб правильно оцінити усі його критерії. 
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комп’ютерного поліграфа, як новітній напрямок в роботі експертів-психологів, 
вимагає як теоретичного обґрунтування, так і чіткого визначення основних 
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критеріїв його практичного застосування з урахуванням специфіки судово-
експертної діяльності.  

Визначено завдання, яке вирішує поліграфолог під час проведення 
психофізіологічного дослідження. Розглянуто основні складники, що 
зумовлюють силу фізіологічного відклику обстежуваної особи у відповідь на 
пред’явлені психологічні стимули. Проаналізовані зауваження практиків щодо 
врахування специфіки виникнення значимих реакцій у обстежуваних при 
опитуванні із застосуванням комп’ютерного поліграфа. Зазначено, що при 
формуванні висновку експертного дослідження із застосуванням поліграфа одним 
з ключових показників є значимість/не значимість для обстежуваного 
запропонованих у ході дослідження стимулів. 

Ключові слова: опитування із застосуванням спеціального технічного 
засобу – комп’ютерного поліграфа, обстежувана особа, стимул, суб’єктивна 
значимість, виражені вегетативні реакції, орієнтовна інформація, оцінювання 
результатів опитування із застосуванням комп’ютерного поліграфа, експертне 
дослідження, судово-експертна діяльність. 

 
The survey using a special technical tool – a computer polygraph, as a new 

direction in the work of psychologists, requires both theoretical justification and a clear 
definition of the main criteria for its practical application, taking into account the 
specifics of forensic science. 

The task solved by the polygraph examiner during psychophysiological research is 
defined. The main components that determine the strength of the physiological response 
of the subject in response to psychological stimuli are considered. The remarks of 
practitioners on taking into account the specifics of the occurrence of significant 
reactions in the subjects when interviewed using a computer polygraph are analyzed. It 
is noted that when forming the conclusion of expert research with polygraph, one of the 
key indicators is the significance / non-significance for the subject of the stimuli 
proposed during the study. 

Key words: interview using a special technical device – a computer polygraph, the 
interviewee, stimulus, subjective significance, pronounced autonomic reactions, 
indicative information, evaluation of the results of the survey using a computer 
polygraph, expert research, forensic expert activity. 

 
Опрос с использованием специального технического устройства – 

компьютерного полиграфа, как новое направление в работе экспертов-
психологов, требует как теоретического обоснования, так и четкого определения 
основных критериев его практического использования с учетом специфики 
судебно-экспертной деятельности.  

Определено задание, которое решает полиграфолог в ходе проведения 
психофизиологического исследования. Рассмотрено основные составляющие, 
которые влияют на силу физиологической реакции опрашиваемого лица в ответ 
на предъявляемые психологические стимулы. Проанализированы замечания 
практиков относительно учета специфики возникновения значимых реакций 
обследуемых при опросе с использованием компьютерного полиграфа. Указано, 
что при формировании выводов экспертного исследования с использованием 
полиграфа одним из ключевых показателей является значимость/не значимость 
для опрашиваемого лица предложенных в ходе исследования стимулов. 

Ключевые слова: опрос с использованием специального технического 
устройства – компьютерного полиграфа, опрашиваемое лицо, стимул, 
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субъективная значимость, выраженные вегетативные реакции, ориентировочная 
информация, оценивание результатов опроса с использованием компьютерного 
полиграфа, экспертное исследование, судебная экспертная деятельность. 

 
Розвиток психологічної науки та зростання науково-технічних 

можливостей розширює межі застосування психологічних знань. 
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції від 27.07.2015 № 1350/5 
психологи можуть проводити опитування із застосуванням спеціального 
технічного засобу – комп’ютерного поліграфа (далі – поліграф) – з метою 
отримання орієнтовної інформації щодо: 1) ступеня ймовірності 
повідомленої опитуваною особою інформації; 2) повноти наданої 
опитуваною особою інформації; 3) джерела отриманої опитуваною 
особою інформації; 4) уявлень опитуваної особи про певну подію; 
5) іншої орієнтувальної інформації, необхідної для конструювання версій 
розслідування певних подій. Опитування із застосуванням 
комп’ютерного поліграфа проводять тільки за наявності письмової згоди 
особи, яка проходить опитування [1]. 

Незважаючи на широкі можливості застосування вищезазначеного 
опитування як одного із методів проведення судово-психологічних експертиз, 
актуальною на сьогодні проблемою залишається відсутність науково 
обґрунтованих методик такого виду опитування в судово-експертній 
діяльності та методичних рекомендацій, внесених до «Реєстру методик 
проведення судових експертиз», затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України від 02.10.2008 № 1666/5 (зі змінами та доповненнями) [2]. 

До завдань поліграфолога належить визначення особистісної 
(суб’єктивної) значимості для індивіда запропонованих під час 
психофізіологічного дослідження стимулів (слів, питань, предметів, 
фотографій та ін.). Стимул, який стійко (тобто під час кожного його 
пред’явлення, невипадково) викликає більш виражені вегетативні реакції 
в порівнянні з іншими аналогічними стимулами, вважають значимим. 
Значимість стимулів завжди відносна, тому необхідно встановити 
конкретні причини значимості для обстежуваного певного стимулу щодо 
події та її складових [3, с. 12]. 

До основних складників, що зумовлюють силу фізіологічного 
відклику обстежуваної особи на психологічні стимули, які пред’являє під 
час поліграфної перевірки поліграфолог, належать: 

– загальний фізичний та психічний стан обстежуваного в момент 
обстеження (чим він кращий, тим ширша база, більше потенціалу для 
яскравої реакції); 

– типологія вищої нервової діяльності обстежуваного, ступінь її 
збалансованості та виразності збуджувальних/гальмівних процесів ( уразі 
збалансованості та достатньої виразності реакції чіткі, не «зашумлені», в 
іншому разі – навпаки, згладжені або «зашумлені»); 

– ступінь бажання обстежуваного приховати правду (чим сильніше 
обстежуваний хоче приховати правду, тим яскравіша реакція на питання, 
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яким її визначають, і навпаки, недостатня вмотивованість у приховуванні 
правди має наслідком невиразну реакцію або її відсутність); 

– точність запитання, яке ставить спеціаліст (однозначне, зрозуміле, 
точне, коротке, змістовно ємнісне питання «пронизує» навіть найбільш 
грамотну і чітко вибудувану із неправди оборону обстежуваного); 

– ступінь особистісної значимості для обстежуваного як конкретного 
питання спеціаліста, так і самої поліграфної перевірки [4, с. 122-123]. 

Одним із принципів судово-експертної діяльності є об’єктивність і 
повнота дослідження [5]. Однак на теперішній час залишаються не 
визначеними основні критерії оцінювання результатів опитування із 
застосуванням поліграфа у судово-експертній діяльності. 
Найдосвідченіший поліграфолог В. В. Коровін звертає увагу фахівців на 
те, що обізнаність обстежуваного стосовно конкретної події, або окремих 
її складових, може бути як безпосередня (у причетного), так й 
опосередкована (у непричетного). Сила фізіологічного відклику на 
питання щодо події при опосередкованій обізнаності опитуваної особи 
може бути також дуже вираженою. Крім того, якщо обстежуваний 
суб’єктивно сприймає стимул як значимий, то й при надані ним 
правдивої відповіді може бути зафіксована дуже виражена фізіологічна 
реакція. Навпаки, якщо обстежуваний сприймає стимул як не значимий, 
його фізіологічні реакції можуть бути не вираженими, навіть, якщо 
надана ним відповідь брехлива. Враховуючи те, що немає жодної ознаки, 
яка б дозволила впевнено казати: «Ось ця реакція брехні, а ця – правди», 
надати висновок відносно причетності обстежуваного до конкретної 
події, посилаючись лише на орієнтовну інформацію, що була отримана 
під час опитування із застосуванням поліграфа, – не коректно. Отже, 
підкреслює В. В. Коровін, поліграфолог може робити висновки лише 
відносно значимості/не значимості для обстежуваного запропонованих в 
ході дослідження стимулів [6]. 

Пол Екман, професор Каліфорнійського університету, фахівець в 
області психології і розпізнавання брехні, вважає, що «брехню як таку 
детектор виявити не може. Все було б набагато простіше, якби існувала 
якась унікальна ознака, яка завжди і всюди свідчила лише відносно 
брехні і ні про що інше. Але такого немає» [7, с. 173]. 

Отже, опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – 
комп’ютерного поліграфа, як новітній напрямок в роботі експертів-
психологів, вимагає теоретичного обґрунтування і чіткого визначення 
основних критеріїв його практичного застосування з урахуванням 
специфіки судово-експертної діяльності. 
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Ключові слова: судова фототехнічна експертиза, фактичні дані, технічні 
засоби фіксації, ідентифікаційні та неідентифікаційні завдання, судово-експертна 
діяльність. 

 
Some aspects of the current state and possibilities of forensic photographic 

examination in the context of the development of computer technology and their use in 
the investigation of criminal offenses are highlighted. 

Key words: forensic phototechnical examination, factual data, technical means of 
fixation, identification and non-identification tasks, forensic activity. 

 
Освещены отдельные аспекты современного состояния и возможностей 

судебной фототехнической экспертизы в контексте развития компьютерных 
технологий и их использования при расследовании уголовных преступлений. 

Ключевые слова: судебная фототехническая экспертиза, фактические данные, 
технические средства фиксации, идентификационные и неидентификационные 
задачи, судебно-экспертная деятельность. 

 
Сучасний стан розвитку комп’ютерних технологій забезпечив їх 

органічне входження практично у всі сфери життєдіяльності суспільства 
та зробив їх невід’ємною частиною суспільних відносин, а володіння 
навичками поводження з ними визначив необхідними компетентностями 
людини XXI сторіччя. 

Заміна аналогових технічних засобів фіксації цифровими здешевила, 
спростила та пришвидшила чимало технологічних процесів, у тому числі 
в сфері забезпечення потреб правосуддя, зокрема щодо використання 
спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень. 

Разом з тим, нами констатується досить низький рівень обізнаності 
суб’єктів розслідування щодо сучасного стану розвитку окремих видів 
криміналістичних експертиз та їх можливостей під час встановлення 
фактичних даних про подію кримінального правопорушення та інших 
обставин, які підлягають доказуванню. Наприклад, це стосується 
можливостей судової фототехнічної експертизи. 

Судова фототехнічна експертиза являє собою підвид криміналістичної 
експертизи, предметом якої є закономірності створення, функціонування 
та перетворення фотоматеріалів, внесення змін в їх первісний зміст та 
ідентифікація технічних засобів фіксації, що використовувалися для 
цього. 

Судова фототехнічна експертиза вирішує ідентифікаційні та 
неідентифікаційні (діагностичні та класифікаційні) завдання: 

– ідентифікація апаратури за фото; 
– ідентифікація копії фото за їх оригіналами; 
– ідентифікація предметів, приміщень та ділянок місцевості, 
відображених на фото- та кадрах відеоматеріалів; 
– визначення технологічних та технічних характеристик зйомки та 
виготовлення фото; 
– визначення розмірних характеристик зображень на фото- та кадрах 
відеоматеріалів. 
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Варто зазначити, що такий перелік завдань не є вичерпним та може 
бути розширений виходячи із потреб судово-слідчої практики у межах 
конкретного кримінального провадження. 

Враховуючи предмет судової фототехнічної експертизи, беручи до уваги 
масштаби розповсюдженості технічних засобів фіксації на побутовому 
рівні (камери відеоспостереження в магазинах, банках, на підприємства та 
установах всіх форм власності, в приватних будинках та транспортних 
засобах), а також державну програму по охороні публічного порядку, 
спрямовану на встановлення відеокамер в громадських місцях, – можна 
вести мову про можливість отримання колосального обсягу криміналістично 
значущої інформації у вигляді матеріалів фото- та відеозапису, на яких 
зафіксовані особи та об’єкти, пов’язані з подією правопорушення, а також 
іноді сам механізм події. Безумовно, за умови кваліфікованого виявлення та 
вилучення відповідних цифрових об’єктів, у межах проведення судової 
фототехнічної експертизи буде не лише джерелом доказів, а й слугувати 
джерелом інформації щодо планування та організації досудового 
розслідування у цілому. 

Якісне вилучення матеріалів фото- та відеозапису забезпечується 
дотриманням відповідної процесуальної процедури, а також наявністю 
розуміння суб’єкта розслідування щодо місць розташування технічних 
засобів фіксації. Подекуди у своїй пошуковій діяльності суб’єкти 
розслідування не звертають увагу на транспортні засоби, що перебувають 
в зоні події, і які можуть бути обладнані автоматичним відео 
реєстратором, водночас відео- чи графічні зображення саме з таких 
пристроїв є вагомою криміналістично значущою інформацією, зважаючи 
на технологічні та технічні параметри зйомки таких засобів фіксації. 

Суб’єкти розслідування, з метою пошуку відеокамер, можуть 
використовувати веб-ресурс google maps шляхом перегляду певних 
вулиць та розташованих об’єктів. 

Об’єктами судової фототехнічної експертизи можуть бути як 
матеріали фото- та кадри відеозапису й технічні засоби фіксації, так і речі 
та об’єкти, зафіксовані на них. При цьому порівняльний матеріал, 
необхідний для проведення експертизи під час вирішення 
ідентифікаційних завдань, може отримувати як суб’єкт розслідування 
самостійно або із залученням відповідного спеціаліста, так й судовий 
експерт в ході проведення судової експертизи. 

Розвиток програмного забезпечення та комп’ютерних технологій, а 
також компетенція судових експертів за відповідною експертною 
спеціальністю дозволяють застосовувати сукупність методів, що 
покращують якість кадрів фото- та відеозображень, направлених на 
дослідження, в наслідок чого суб’єкти розслідування можуть отримати 
нові данні, які матимуть значення для розслідування кримінального 
правопорушення. 

Відповідно до законодавства України в сфері судово-експертної 
діяльності судова фототехнічна експертиза проводиться виключно 
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державними спеціалізованими установами, до яких належить в тому 
числі Експерта служба Міністерства внутрішніх справ України. 

Покращення обізнаності суб’єктів розслідування щодо сучасних 
можливостей судової фототехнічної експертизи, а також подолання їх 
стереотипного сприйняття інформаційної значущості матеріалів фото- та 
відеозапису при проведенні судової фототехнічної експертизи не лише 
активізує пошукову діяльність учасників кримінального провадження 
щодо виявлення відповідних об’єктів, але й значно розширює обсяг 
фактичних даних, доступних для використання під час розслідування 
кримінальних правопорушень. 
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Стрімке впровадження нових технічних засобів спостереження та 

відеозйомки з використанням цифрових технологій призвели до росту 
матеріалів відеозапису, що активно використовуються в слідчій та 
оперативно-розшуковій діяльності, а також надходять на дослідження в 
рамках виконання експертиз. Кількість судових експертиз, що 
призначаються за матеріалами відеозапису продовжує зростати. 

На сьогодні відеозаписи є одним з найефективніших засобів 
попередження та розслідування протиправних дій. Широке використання 
матеріалів відеозапису в правоохоронній діяльності обумовлено 
насамперед відносною повнотою, ефективністю фіксації самої події та 
фіксацією зовнішності її учасників. Системи відеоспостереження 
допомагають поліції запобігати правопорушенням, а завдяки записам – 
швидше розшукувати автомобілі, зниклих людей та зловмисників. 
Нерідко матеріали відеозапису є єдиними доказами у справі. 

Також, слід зазначити, що в сучасних умовах злочинності особливого 
значення набувають докази, що формуються за результатами оперативно-
розшукової діяльності та об’єктивно документують у вигляді матеріалів 
відеозапису ознаки злочину, що готується або вчиненого злочину, та 
фіксують особу правопорушника. Використання відеозапису в слідчій 
практиці пояснюється зручністю та повнотою фіксації інформації і 
постійним вдосконаленням апаратури, її мініатюризацією та збільшенням 
надійності. Джерелами інформації для ідентифікації особи можуть бути 
матеріали відеозапису. 

Свого часу різним аспектам питання дослідження матеріалів 
відеозапису присвячували свої роботи вітчизняні та зарубіжні науковці та 
практики: Р. С. Бєлкін, І. І. Котюк, М. В. Салтевський, Е. А. Разумов, 
І. В. Борисенко, Ю. П. Дубягін, Ю. Ф. Жаріков, О. М. Зінін, Н. Н. Ільїн, 
С. О. Когут, І. В. Мартиненко, Р. П. Марчук, О. М. Могильніков, 
І. М. Подволоцький, О. В. Рибальський, В. А. Снєтков, 
В. Г. Хахановський, В. Ю. Шепітько та ін. 

Спробуємо проаналізувати особливості відображення зовнішності 
людини у матеріалах відеозапису. Перш за все, слід зазначити, що ознаки 
зовнішності людини відрізняються різноманіттям. 

Ознака зовнішності – це зовнішній прояв будови чи функції органу 
тіла людини, який індивідуалізує її і сприймається органами чуття. Тоді 
зовнішність налічуватиме всю сукупність зовнішніх ознак людини, які 
створюють єдиний індивідуально-визначений об’єкт [1, с. 4]. 

Ознаки зовнішності можуть бути згруповані для оптимізації їх опису 
та вивчення на власні і супутні. Власні ознаки це такі, які належать 
людині, вони поділяються на загально-фізичні, анатомічні, функціональні 
та особливі ознаки. Супутні ознаки доповнюють характеристику 
зовнішності людини. 
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Матеріали відеозапису є об’єктивними джерелами інформації про 
зовнішність людини, але слід зазначити, що під дією цілого комплексу 
факторів, вони можуть впливати на відображення зовнішності людини, 
так як і фотографічні зображення, під дією цілого комплексу факторів, 
які необхідно враховувати при аналізі ознак зовнішності. Під час 
дослідження зображення людини у матеріалах відеозапису необхідно 
враховувати вимоги, які впливають на результат дослідження [3, с. 9]. 

Повнота та достовірність відображення зовнішності людини у 
матеріалах відеозапису залежать від наступних факторів: 

– технічних характеристик відеокамери; 
– умов відеозйомки (освітлення об’єкта, відстань до об’єкта і ін.); 
– масштабу зображення обличчя людини відносно кадру; 
– положення людини відносно відеокамери. 
У випадку низької якості відеозапису, це може обумовлювати втрату 

інформації про ознаки зовнішності, наприклад, рис. 1 та рис. 2. Тому, ми 
вважаємо, що під час дослідження матеріалів відеозапису це необхідно 
враховувати при оцінці достовірності відображення людини. 

 

 

Рис. 1. Зображення людини, що 
отримане з відеокамери банкомату. 

Рис. 2. Зображення людини, що 
отримане з відеокамери 

в приміщенні.
 
Зовнішній вигляд людини визначається та ідентифікується за 

сукупністю ознак, що характеризують анатомічні риси, характерну для 
людини рухову активність, особливі прикмети і навіть уподобання в одязі 
та аксесуарах. Багатогранність ознак, що можуть бути зафіксовані в 
матеріалах відеозапису визначають неповторність їх сукупності та 
виділяють кожну людину. Також, важко не погодиться з Є. А. Разумовим, 
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який вважає, що «наибольшее идентификационное и розыскное значение 
имеют татуировки, которые позволяют производить поиск 
разыскиваемого лица, но и получить о нем целый ряд важных 
сведений» [2, с. 132]. Матеріали відеозапису дозволяють виявити 
татуювання нанесені на людину при сприятливих умовах відеозапису, 
наприклад, рис. 3 та рис. 4. 

 

 

Рис. 3. Зображення людини, що 
отримане з відеокамери банкомату.

Рис. 4. Збільшене зображення кісті 
руки людини.

 
Слід зазначити, що оцінка достовірності відображення ознак 

зовнішності людини є найбільш складною задачею, для вирішення якої 
необхідно виявити яким чином впливають умови відеозапису на повноту 
та достовірність відображення ознак зовнішності людини у матеріалах 
відеозапису. 

На наш погляд, оцінка достовірності виявлених ознак зовнішності 
людини буде сприяти об’єктивній ідентифікації людини за матеріалами 
відеозапису. 

Підводячи підсумок викладеному, зазначимо, що нами було 
розглянуто лише окремі основні на сьогодні особливості відображення 
зовнішності людини у матеріалах відеозапису, на які доцільно звертати 
увагу. У подальшому ця проблематика потребує окремого дослідження. 
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За чинним Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – 

КПК України) спеціаліст є учасником кримінального провадження (п. 25 
ч. 1 ст. 3 КПК України (Визначення основних термінів Кодексу)) [1]. 

У контексті зазначеного, поєднуємо думку Л. М. Лобойка та 
О. А. Банчука про те, що для того, щоб скласти уявлення про 
характеристику того чи іншого учасника кримінального провадження, 
доцільно розглянути такі її елементи: 

1) визначення поняття учасника; 
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2) підстава його участі у процесі; 
3) вимоги процесуального закону, яким він повинен відповідати, або 

обставини, що виключають його участь; 
4) процесуальний статус (обов’язки і права); 
5) час, протягом якого він перебуває в такому статусі; 
6) юридична відповідальність за невиконання процесуальних 

обов’язків [3, с. 19]. 
Наразі, характеристика спеціаліста, як учасника кримінального 

провадження, за чинним КПК України [1], із врахуванням міжнародних 
стандартів кримінального правосуддя та верховенства права, виглядає 
таким чином. 

1. Законодавець визначає поняття спеціаліста: «Спеціалістом у 
кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями 
та навичками і може надавати консультації та висновки (курсив – Г. Ч.) 
під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що 
потребують відповідних спеціальних знань і навичок» (ч. 1 ст. 71 
КПК України (Спеціаліст)) [1]. 

2. Підставою для участі спеціаліста у кримінальному провадженні 
(під час досудового розслідування та/чи судового розгляду) може бути 
потреба у вирішенні питань (наданні безпосередньої технічної допомоги), 
«що потребують відповідних спеціальних знань і навичок», якими 
володіє спеціаліст і на які спеціаліст може надати відповідь 
(безпосередню технічну допомогу) органам досудового розслідування 
та/чи суду у формі консультації (усної чи письмової), висновку (частіше – 
письмового) та/чи безпосередньої технічної допомоги (ч. ч. 1-2 ст. 71 
КПК України (Спеціаліст)) [1]. 

3. При цьому законодавець не зазначає ні вимог, яким повинен 
відповідати спеціаліст, ні обставин, що виключають участь спеціаліста 
у кримінальному провадженні, що не у повній мері відповідає 
міжнародним стандартам здійснення правосуддя та забезпечення 
верховенства права. 

Враховуючи, що, за традиціями національного кримінального 
процесу, положення чинного КПК України застосовуються по аналогії, 
органи досудового розслідування та суду можуть орієнтуватися на 
заборону, яка встановлена законодавцем щодо експерта (ч. 2 ст. 69 
КПК України (Експерт)) та керуватися вимогами, які пред’являються до 
перекладача (ч. 4 ст. 68 КПК України (Перекладач)), як учасників 
кримінального провадження [1]. 

Так, не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій 
або іншій залежності від сторін кримінального провадження або 
потерпілого (ч. 2 ст. 69 КПК України (Експерт)) [1]. Такі ж обмеження 
можуть бути застосовані й до спеціаліста. 

Перед початком процесуальної дії сторона кримінального 
провадження, яка залучила перекладача, чи слідчий суддя або суд 
пересвідчуються в особі і компетентності (курсив – Г.Ч.) перекладача, 
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з’ясовують його стосунки з підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим, 
свідком і роз’яснюють його права і обов’язки (ч. 4 ст. 68 КПК України 
(Перекладач)). Аналогічні вимоги можуть бути застосовані й до 
спеціаліста. 

Особа спеціаліста повинна бути посвідчена паспортом або іншим 
документом, який його замінює і надає можливість безпомилково 
ідентифікувати спеціаліста [2]. У разі залучення спеціаліста під час 
досудового розслідування, копію документу, який посвідчує особу 
спеціаліста, доцільно приєднати до матеріалів кримінального 
провадження, підшивши її до матеріалів справи після протоколу, 
складеного за результатами здійснення процесуальної дії, участь у якій 
приймав спеціаліст чи після письмового висновку, наданого 
спеціалістом. Якщо спеціаліст був залучений для участі у судовому 
засідання – копію документу, який посвідчує особу спеціаліста, разом з 
копіями інших документів, які підтверджують його компетентність, 
доцільно підшити разом з протоколом судового засідання [2]. 

До документів, які можуть переконливо підтвердити компетентність 
спеціаліста (обізнаність, наявність відповідних спеціальних знань і 
навичок) щодо питань, які виникли під час досудового розслідування чи 
судового розгляду можна віднести: дипломи, свідоцтва та/чи 
сертифікати встановленого зразка та додатки до них, які 
підтверджують наявність у спеціаліста відповідної фахової підготовки, а 
також копію чи виписку з трудової книжки спеціаліста, де підтверджено 
досвід практичної роботи із застосуванням знань, необхідних для 
вирішення питань, які виникли під час досудового розслідування чи 
судового розгляду. 

4. Процесуальний статус спеціаліста підтверджується переліком прав 
та обов’язків спеціаліста, як учасника кримінального провадження. 

Так, спеціаліст має право: 
– 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; 

– викладати у висновку відомості, що мають значення для 
кримінального провадження і щодо яких йому не були поставлені 
запитання; 

– 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; 



632 

– надавати висновки з питань, що належать до сфери його знань, під 
час досудового розслідування кримінальних проступків (ч. 4 ст. 71 
КПК України (Спеціаліст)) [1]. 

Спеціаліст зобов’язаний: 
– прибути за викликом до слідчого, дізнавача, прокурора, суду і мати 

при собі необхідні технічне обладнання, пристрої та прилади; 
– виконувати вказівки сторони 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; 

– заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених 
КПК України (ч. 5 ст. 71 КПК України (Спеціаліст)) [1]. 

Викладені права та обов’язки спеціаліста повною мірою відповідають 
міжнародним стандартам кримінального судочинства і забезпечують права 
учасників кримінального провадження. Про роз’яснення прав та обов’язків 
спеціалісту та попередження його про кримінальну відповідальність за 
розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального 
провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під 
час кримінального провадження, і які стали відомі спеціалісту у зв’язку з 
виконанням його обов’язків може бути зазначено як у окремому 
процесуальному документі, наприклад, у протоколі про роз’яснення прав та 
обов’язків спеціалісту та попередження його про кримінальну 
відповідальність або безпосередньо у вступній частині протоколу, 
складеного за результатами проведеної за участі спеціаліста процесуальної 
дії (наприклад, протоколі обшуку, протоколі огляду місця події, протоколі 
про тимчасовий доступ до речей (документів) тощо). Враховуючи 
міжнародні стандарти правосуддя, доцільно вручити спеціалісту копію 
Пам’ятки, у якій викладені права та обов’язків спеціаліста та зміст ст. 384 КК 
України, яка передбачає кримінальну відповідальність за введення в оману 
суду або іншого уповноваженого органу. Оригінал Пам’ятки, з підписом 
спеціаліста та датою отримання копії – підшивається до матеріалів 
кримінального провадження після відповідного протоколу проведення 
процесуальної дії за участю спеціаліста [4]. 

5. Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої 
технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, 
відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами 
кримінального провадження як під час досудового розслідування, так і 
судом під час судового розгляду, а також для надання висновків у 
випадках, передбачених п. 7 ч. 4 ст. 71 КПК України (ч. 2 ст. 71 
КПК України) (Спеціаліст) [1]. 

Таким чином, спеціаліст, як учасник кримінального провадження 
може бути залучений: 

– як будь-якою із сторін кримінального провадження, так і судом; 
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– на будь-якій стадії кримінального провадження; 
– для надання висновків, консультацій, безпосередньої технічної 

допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір 
зразків для проведення експертизи тощо). 

Час, протягом якого спеціаліст перебуває у статусі учасника 
кримінального провадження чинним КПК не визначений. Але, логічно, 
що суд, орган досудового розслідування чи інші учасники кримінального 
провадження, залежно від обставин кримінального провадження, 
визначають тривалість участі спеціаліста та необхідність подальшої 
участі спеціаліста у проведенні процесуальних дій та/чи судовому 
засіданні. Визначаючи час перебування спеціаліста у статусі учасника 
кримінального провадження, доцільно керуватися міжнародними 
стандартами щодо розумних строків досудового розслідування взагалі, 
забезпечення справедливості, змагальності та прозорості досудового 
розслідування та судового розгляду кримінальних справ зокрема. 

6. Чинним КПК України передбачена юридична відповідальність 
спеціаліста за невиконання процесуальних обов’язків: 

– у разі неприбуття до суду без поважних причин або неповідомлення 
про причини неприбуття на спеціаліста судом покладаються всі витрати, 
пов’язані з оголошенням перерви в судовому засіданні; 

– за завідомо неправдивий висновок спеціаліст несе відповідальність, 
встановлену законом (ст. 72 КПК України (Відповідальність спеціаліста); 
ст. 384 КК України (Введення в оману суду або іншого уповноваженого 
органу)) [1; 4]. 

Враховуючи положення національного кримінального 
процесуального законодавства та існуючі міжнародні стандарти щодо 
забезпечення ефективності кримінального судочинства, на нашу думку, 
доцільно було б: 

– визначити вимоги процесуального закону, яким повинен відповідати 
спеціаліст та обставини, що виключають участь спеціаліста у 
кримінальному провадженні, удосконаливши таким чином зміст ст. 71 
КПК України (Спеціаліст); 

– ч. 2 ст. 72 КПК України (Відповідальність спеціаліста), після слова 
«висновок» доповнити словом «консультація», виклавши її у такій 
редакції: «за завідомо неправдивий висновок, консультацію спеціаліст 
несе відповідальність, встановлену законом. 
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ОЦЕНКА И СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДВУХ СИСТЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПО 

ГОЛОСУ: BATVOX И VOICE 
 

У даний час велика увага приділяється системам автоматичної ідентифікації 
мовця як в криміналістиці, а зокрема в судовій фоноскопічної експертизи, так і в 
інших областях (банківських технологіях, центрах телефонних голосових послуг, 
системах голосового пошуку інформації і т. д.). У багатьох випадках це пов’язано 
з ростом злочинів, скоєних з використанням засобів мобільного зв’язку, особливо 
при глобальному поширенні і використанні мобільних технологій, і використанні 
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різних звукозаписних пристроїв для їх запису, а також з використанням різних 
новітніх технологій в боротьбі зі злочинністю та зростанням міжнародного 
тероризму. Проте, широке використання таких технологій створює ряд проблем, 
особливо в галузі криміналістики і судової експертизи. Важливо відзначити, що 
системи автоматичного розпізнавання що говорять добре працюють в 
контрольованих умовах, при наявності досить хорошої якості і тривалості 
мовного сигналу. 

Ключові слова: криміналістика, експертиза, автоматична ідентифікація 
особистості по голосу, мобільний зв’язок, інструментальний метод, база голосів, 
якість мовного сигналу. 

 
At present speaker identification by voice in forensics, criminalistics and other 

applications (voice banking technology, voice services call centres, voice search, access 
control systems, etc.) receive a great deal of attention and huge financial resources. In 
many cases, this is due to the increasing use of sound recording devices, and in 
particular, the widespread use of mobile technologies in criminal activities and their 
recordings, and accordingly, the use of various latest trending technologies in the fight 
against organised crime and international terrorism. Certainly, the widespread use of 
latest voice recording and transmission technologies poses a number of problems, 
especially in forensics. Generally, automatic speaker recognition methods work well 
only under controlled conditions, sufficiently good quality and relatively long duration 
of speech signals. 

Key words: forensics, expertise, automatic method, voice identification, mobile 
communication, instrumental method, voice base, speech signal quality. 

 
В настоящее время огромное внимание уделяется системам автоматической 

идентификации говорящего как в криминалистике, а в частности в судебной 
фоноскопической экспертизе, так и в других областях (банковских технологиях, 
центрах телефонных голосовых услуг, системах голосового поиска информации и 
т. д.). Во многих случаях это связано с ростом преступлений, совершаемых с 
использованием средств мобильной связи, особенно при глобальном 
распространении и использовании мобильных технологий, и использовании 
различных звукозаписывающих устройств для их записи, а также с 
использованием различных новейших технологий в борьбе с преступностью и 
ростом международного терроризма. Тем не менее, широкое использование таких 
технологий создаёт ряд проблем, особенно в области криминалистики и судебной 
экспертизы. Важно отметить, что системы автоматического распознавания 
говорящих хорошо работают в контролируемых условиях, при наличии 
достаточно хорошего качества и продолжительности речевого сигнала. 

Ключевые слова: криминалистика, экспертиза, автоматическая 
идентификация личности по голосу, мобильная связь, инструментальный метод, 
база голосов, качество речевого сигнала. 

 
На данный момент в мире разработано несколько систем 

автоматической идентификации диктора по его речи, которые 
предназначены для использования в криминалистике (как в судебной 
экспертизе, так и в криминально – розыскной и оперативной работе) [1]. 
Следует подчеркнуть, что в судебной фоноскопической экспертизе 
автоматический метод идентификации личности используется только в 
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сочетании с традиционными методами идентификации личности по 
голосу и является одним из инструментальных методов или является 
неотъемлемой частью комбинированного метода [2]. Однако 
традиционные аудитивно – инструментальные методы очень трудоемки и 
требуют большого количества ручной обработки аудиозаписей. Таким 
образом, более широкое использование автоматизированных систем в 
экспертной практике позволило бы существенно упростить процесс 
обработки данных, а также сократить сроки исследований. 

Основной проблемой при применении систем автоматической 
идентификации личности по голосу в криминалистике, а в частности 
судебной фоноскопической экспертизе, является точность и 
достоверность результатов таких систем. Таким образом, для 
эффективного использования систем автоматической идентификации 
личности по голосу в сочетании с традиционными инструментальными 
методами, необходимо произвести оценку их точности в различных 
условиях работы [3]. В целом, точность методов идентификации 
говорящего зависит от многих факторов: длительности и качества 
аудиозаписей, физического и эмоционального состояния человека, 
степени подготовки используемой системы и др. Очень сложно оценить 
влияние всех факторов, возникающих при выполнении фоноскопических 
исследований, поэтому эффективность таких систем лучше всего можно 
оценить используя данные, полученные из предоставленных на 
исследования аудиозаписей. 

В статье представлены результаты исследования точности двух 
систем автоматической идентификации личности по голосу ВATVOX и 
VOICE с использованием одной и той же базы голосов (обучающей) для 
обучения обеих систем и одних и тех же данных, полученных из 
аудиозаписей голосов для исследования и сравнения точности обеих 
систем [4]. В этой статье также рассматриваются критерии оценки 
производительности систем автоматической идентификации личности по 
голосу и представлены результаты исследования производительности 
таких систем с использованием байесовских метрик. 
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Ключевые слова: трасология, следует, назначения экспертиз, недостатки 
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Як самостійний розділ криміналістики, трасологія сформувалася 

порівняно недавно, у 30-40-х роках минулого сторіччя. У перших 
радянських підручниках по криміналістиці (1935 р., 1938 р.) були 
виділені деякі загальні питання трасології. У підручнику 1938 р. 
І. М. Якимов вперше дав визначення цього розділу й запропонував 
назвати його «Трасологія».  

З цього часу основи трасології викладаються у всіх підручниках 
криміналістики наступних років. В 1947 р. вийшла у світ робота 
Б. І. Шевченко, яка остаточно закріпила трасологію як самостійний 
розділ криміналістики. 
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Визнання трасології самостійною галуззю криміналістичних знань не 
стало завершенням її теоретичної розробки, а, навпаки, знаменувало 
початок дискусій по багатьом проблемам трасології: трактування сліду, 
границь та обсягу трасології й трасологічної експертизи, класифікації 
слідів тощо [1, с. 7-8]. 

Трасологія – це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає 
матеріально-фіксовані сліди, закономірності їх утворення і розробляє 
прийоми, методи та науково-технічні засоби їх виявлення, фіксації, 
вилучення і дослідження. 

Дослідження слідів має важливе криміналістичне значення, оскільки 
допомагає встановити знаряддя злочину, отримати відомості про 
злочинця, визначити механізм злочинної події. 

Основним об’єктом трасологічного дослідження є сліди-
відображення, які виникають при контакті слідосприймаючого та 
слідоутворючого об’єктів. 

В залежності від об’єктів, що залишають сліди-відображення, 
розрізняють чотири основні групи слідів: 

– сліди людини: сліди рук (папілярних візерунків); сліди взуття, ніг – 
босих, взутих у панчохи, шкарпетки; сліди зубів; сліди нігтів; сліди 
ділянок тіла, де відсутні папілярні лінії (губ, вуха, чола, ділянок носа й 
ін.); сліди одягу, рукавичок; 

– сліди знарядь, інструментів і виробничих механізмів: сліди знарядь 
зламу; сліди на замках і замикаючих пристроях; сліди на контрольних 
пломбах і замикаючо-пломбувальних пристроях; сліди виробничих 
механізмів (інструментів) на виробах; 

– сліди транспортних засобів: сліди коліс безрейкових транспортних 
засобів; сліди гусеничних ланцюгів; сліди лиж і саней; сліди 
виступаючих частин транспортних засобів; 

– сліди тварин: сліди ніг (лап, підків) тварин; відбиток тавра 
(клейма) [2]. 

Одним із підвидів судової трасологічної експертизи, які найчастіше 
призначаються органами досудового розслідування, а саме дослідження, 
об’єктами яких є сліди низу підошви взуття. Сліди низу підошви взуття 
залишаються майже на кожному місці вчинення кримінального 
правопорушення. Вилучені сліди широко використовуються при 
розкритті вбивств, розбійних нападів, крадіжок, грабежів та інших 
злочинів. 

Але, незважаючи на досить значний період розвитку трасології, а також 
на кількість виявлення та вилучення слідів взуття під час оглядів місць подій, 
на даний час є не поодинокі випадки проблемних питань, що стосуються 
призначення судової трасологічної експертиз, які в майбутньому 
ускладнюють проведення трасологічних досліджень. Насамперед необхідно 
вказати на загальні недоліки при виявленні, вилученні та упакуванні об’єктів 
дослідження й оформленні документів про призначення судової 
трасологічної експертизи та їх супровідних документів [3]. 
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Найбільш поширеними помилками при підготовці матеріалів для 
проведення експертиз є: 

1) особливості виявлення та вилучення слідів взуття в порівнянні з іншими 
слідами має певні особливості при проведенні огляду місця події. Як правило, 
на виявлення таких слідів варто звертати увагу з перших хвилин огляду місця 
події, тому що ігнорування цього факту може привести до їх знищення. В 
результаті чого слабо видимі і невидимі сліди, частково або ж повністю 
знищуються, а на дослідження вилучаються погано відображені сліди. Об’ємні 
сліди взуття копіюють шляхом виготовлення гіпсових зліпків. Для цього слід 
повинен бути підготовлений: з нього прибирають всі сторонні предмети 
(прутики, камінчики, недопалки тощо), що потрапили після слідового 
контакту. На практиці цих дій досить часто не роблять, і всі зайві включення 
здійснюють значні перешкоди при проведенні ототожнення сліду зі 
слідоутворючим об’єктом. Якщо виявлений об’ємний слід не досить глибокий, 
його перед заливкою потрібно оточувати валиком з навколишнього ґрунту або 
бордюром, виготовленим з картонної полоси. Ігнорування цього факту, при 
неправильному пакуванні і недбалому транспортуванні, може пошкодити або 
ж знищити гіпсовий зліпок, а разом з ним і сам слід. Гіпсові зліпки потрібно 
упаковувати із дотриманням вимог, що запобігають їхнє ушкодження в 
процесі транспортування, це здійснюється шляхом жорсткої фіксації так, щоб 
сліди не торкалися матеріалу упаковки та один одного. На практиці ця умова 
не завжди здійснюється, в результаті чого сліди можуть значно 
пошкоджуватись та навіть частково знищуватись; 

2) неякісна підготовка документів, що відображається у відсутності 
інформації про місце та час вилучення об’єктів дослідження, характер та 
стан слідосприймаючої поверхні; 

3) надання об’єктів дослідження, загальний вигляд, назва та кількість 
яких не відповідає зазначеному у постанові та супровідних документах; 

4) некоректні запитання, з яких незрозуміла мета призначення даної 
трасологічної експертизи. 

Для допомоги у недопущенні вищезазначених недоліків, вважаємо за 
доцільне: влаштовувати робочі зустрічі між працівниками 
правоохоронних органів та спеціалістами експертних підрозділів, з 
метою обміну теоретичного та практичного досвіду, а також для 
обговорення й вирішення проблемних питань, які виникають при 
виявленні, вилученні, фіксації слідів взуття на місці події, а також при 
оформленні супровідних матеріалів про призначення судово-
трасологічних експертиз. 

Складність та багатоваріантність наведених вище проблем 
потребують необхідності подальшої розробки наукових, правових і 
організаційних основ взаємодії працівників, які безпосередньо 
приймають участь у виявленні, вилученні та подальшому направленні на 
дослідження об’єктів дослідження з працівниками Експертної служби. 
Саме це обумовило висвітлення даної проблеми. 
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Розглянуто проблемні питання в організації діяльності слідчих та інспекторів-

криміналістів, пов’язані з пошуком, вилученням та направленням на судову 
молекулярно-генетичну експертизу слідів біологічного походження. Саме термін 
«генетичний фінгерпринтинг» передбачає належне поводження з «генетичними 
відбитками» особи, причетної до скоєння правопорушення. 

Ключові слова: генетичний фінгерпринтинг, судова молекулярно-генетична 
експертиза, ДНК, ДНК-дактилоскопія, контамінація, сліди біологічного 
походження, інспектори-криміналісти, слідчий. 

 
Problematic issues in the organization of the activities of investigators and forensic 

inspectors related to the search, seizure and referral to forensic molecular genetic 
examination of traces of biological origin have been examined in the article. It is the 
term genetic fingerprinting that provides for the proper treatment of the "genetic 
fingerprints" of the person involved in the commission of the offense. 
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Рассмотрены проблемные вопросы в организации деятельности следователей 

и инспекторов-криминалистов, связанные с поиском, изъятием и направлением 
на судебную молекулярно-генетическую экспертизу следов биологического 
происхождения. Именно термин «генетический фингерпринтинг» 
предусматривает надлежащее обращение с «генетическими отпечатками» лица, 
причастного к совершению правонарушения. 

Ключевые слова: генетический фингерпринтинг, судебная молекулярно-
генетическая экспертиза, ДНК, ДНК-дактилоскопия, контаминация, следы 
биологического происхождения, инспектора-криминалисты, следователь. 

 
Сучасний стан криміногенної обстановки в Україні потребує 

впровадження певних коригувальних дій в практичну діяльність слідчих 
підрозділів та підрозділів інспекторів-криміналістів Національної поліції 
України, особливо такої, що пов’язана з оглядами місць скоєння 
правопорушень (злочинів) та призначенням судових експертиз. 
Насамперед, це стосується практичних дій з виявлення, вилучення та 
направлення на дослідження слідів біологічного походження людини 
(далі – СБП), до яких відносяться виділення організму або частини 
органів, і тканин. Як відомо, СБП поділяються на сім основних груп: 1 – 
кров; 2 – сперма; 3 – слина; 4 – потожирові сліди; 5 – волосся; 6 – кістки, 
органи, тканини; 7 – сліди запаху [2, с. 43]. Саме тут набуває 
актуальності термін генетичний фінгерпринтинг – метод «генетичних 
відбитків», метод розрізнення індивідуумів за допомогою використання 
зразків їх ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота – одна з основних 
молекул збереження, передачі з покоління в покоління генетичної 
інформації, а також для функціонування клітини). 

Досвід експертної практики, отриманий упродовж останніх 5 років, 
дозволяє стверджувати, що існують певні перешкоди та, навіть, проблеми в 
організації належного експертного супроводження кримінальних проваджень. 
Пов’язане це в першу чергу з тим, що слідчі часто відсторонюються від 
виконання керівної функції в ході огляду місця події (далі – ОМП) та стають 
пасивними спостерігачами за, не завжди, вмілими діями інспекторів-
криміналістів. Призводить це до таких негативних «ланцюгових» реакцій, як 
небажання інспекторів-криміналістів вилучати сліди біологічного походження 
з місця події у зв’язку з невпевненістю в правильності своїх дій; намагання 
інспекторів-криміналістів вилучати не самі сліди, а цілком великогабаритні 
об’єкти; ігнорування слідчими та інспекторами-криміналістами правил 
стерильності, що приводить до контамінації (забруднення слідів біологічного 
походження чужорідною ДНК) [2, с. 39]; недбале ставлення слідчих до 
підготовки матеріалів для призначення судових молекулярно-генетичних 
експертиз, що приводить до значного збільшення терміну виконання 
дослідження, а іноді й унеможливлює проведення дослідження взагалі; 
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ініціювання слідчими комплексних багатооб’єктних експертиз, що приводить 
до збільшення термінів та колосальних витрат державних коштів, але не 
завжди є доцільним і ефективним [1, с. 4]. 

Доволі часто на судову молекулярно-генетичну експертизу надсилаються 
великогабаритні об’єкти дослідження: предмети одягу, зброя, фрагменти газет, 
полімерні мішки, полімерні пляшки тощо. Задача пошуку клітин з ядрами на 
всіх поверхнях таких об’єктів є нездійсненною. Пошук мікроскопічних клітин 
на великогабаритних предметах взагалі не дає позитивного результату та окрім 
цього збільшує строки виконання дослідження і його собівартість. Якщо 
слідчий, все ж таки, вважає дослідження великогабаритних об’єктів 
доцільним, виникає необхідність у конкретизації ділянки пошуку клітин з 
ядрами на цих об’єктах. Але ж судовим експертам не завжди вдається 
переконати слідчих у необхідності дотримання таких правил. 

Конкретних інструкцій з пошуку СБП за кожною категорією справ не 
існує, але основним є те, що такі сліди (які належать конкретній особі), 
слід шукати в місцях, де мав бути її фізичний контакт з предметами на 
місці події. Основні напрями пошуку СБП є: 1 – місця можливого 
проникнення злочинця в приміщення або вихід з нього; 2 – знаряддя 
злочину або інші предмети, яких мав торкатися злочинець [1, с. 10]. 

Експертною практикою напрацьовані основні вимоги до вилучення 
СБП [1, с. 15]: 

1) до вилучення необхідно приступати в мінімально короткі строки з 
моменту утворення СБП; 

2) вилучення СБП (або об’єктів-носіїв) проводити тільки після їх 
фотофіксації та опису в протоколі ОМП; 

3) невеликі об’єкти-носії – вилучати СБП разом із предметом; 
4) великогабаритні об’єкти-носії – робити змиви СБП; 
5) усі операції вилучення проводять із застосуванням гумових 

рукавичок, масок, бахіл, окулярів, захисних комбінезонів (потрібно 
змінювати після вилучення кожного СБП або об’єкта-носія) та чистими 
металевими інструментами; 

6) при вилученні СБП завжди необхідно мати контроль предмета-
носія (його частину без СБП – зіскоб або змив), необхідний для 
проведення лабораторного дослідження; 

7) усі СБП (або об’єкти-носії) повинні бути упаковані таким чином, 
щоб їх не можна було вилучити без порушення упакування; 

8) вилучення СБП проводять на завершальній стадії ОМП, що 
дозволяє, виходячи із загальної картини місця злочину, правильно 
оцінити механізм утворення слідів. 

Технологія здійснення змивів СБП з об’єктів передбачає певну 
послідовність дій (алгоритм) та передбачає [1, с. 29]: 

1. Побудову уявної схеми дій особи, яка могла використовувати даний 
об’єкт. Проведення вилучення СБП з місць, яких торкалась особа, що 
забезпечить позитивний результат – встановлення ДНК-профілю ймовірного 
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злочинця (генетичних ознак, відображених у вигляді серії кольорових піків, які 
відбивають колір і довжину кожної послідовності STR). 

2. Визначення місць контактної взаємодії. При огляді об’єктів 
звертається увага на їх негладкі поверхні, на ділянки, які мають пази, 
рифлені зони, гострі краї, тощо. Контактування з такими ділянками 
найчастіше призводить до залишення на них СБП. 

3. Заходи з унеможливлення контамінації: 1) виключення можливості 
перебування в зоні ОМП осіб без бахіл, масок, рукавичок, капелюхів; 
2) виключення присутності зайвих осіб, які можуть торкатися або 
переміщувати предмети, вести розмови, кашляти, чхати або залишають 
після себе предмети (недопалки сигарет, стаканчики, тощо); 
3) виключення можливості повторного використання (в ході ОМП) 
вживаних раніше бахіл, рукавичок, масок, капелюхів. 

4. Процедуру змиву СБП (змиви проводяться з визначених ділянок 
об’єкту). За необхідності, виконання розборки (наприклад, зброї) об’єкта 
та здійснюються змиви СБП з його внутрішніх поверхонь. 

5. Пакування змивів СБП. Змиви ретельно висушують при кімнатній 
температурі без впливу сонячного світла або нагрівальних приладів та 
упаковують в паперові конверти. 

Недотримання слідчими окремих технологічних процесів на стадії 
виявлення, вилучення й направлення на дослідження СБП призводить до 
різного роду негативних наслідків. 

Наприклад, негативні наслідки може мати винесення постанови про 
призначення судової молекулярно-генетичної експертизи не по кожному 
з вилучених об’єктів, а по низці об’єктів одночасно. Це призводить до: 
1) експертиза набуває характеру складної, та всі об’єкти досліджуються 
одним експертом; 2) збільшуються можливий термін експертного 
провадження та, як наслідок, термін досудового слідства; 3) в окремих 
випадках розкриття злочину відтерміновується на час проведення 
експертизи [1, с. 58]. 

Таких прикладів налічується достатньо, щоб дійти висновку про 
необхідність запровадження нових форм та методів підготовки майбутніх 
слідчих та інспекторів-криміналістів, а також системного підвищення 
кваліфікації вже працюючих співробітників Національної поліції 
України, з метою дотримання належного професійного рівня. 
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ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ 

 
HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF FORENSIC 

EXAMINATION OF VIDEO-, SOUND RECORDING 
 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ВИДЕО-, ЗВУКОЗАПИСИ 

 
Криміналістичне дослідження усного мовлення, зафіксованого на 

матеріальному носії, є одним із найперспективніших, хоча і мало вивчених 
завдань, здатних посісти пріоритетне місце у слідчому і судовому процесах. 
Розглянуто історію формування і розвитку судової експертизи відео-, 
звукозапису. 

Ключові слова: судова експертиза відео-, звукозапису; голос і мовлення 
людини; мовленнєвий сигнал; акустика; запис; фонограма; файл. 

 
Forensic research of oral speech recorded on a material medium is one of the 

promising, albeit poorly studied, tasks that can take a priority place in investigative and 
judicial processes. The history of the formation and development of forensic 
examination of video and sound recording is considered. 

Key words: forensic examination of video and audio; voice and speech of a person; 
speech signal; acoustics; record; phonogram; file. 

 
Криминалистическое исследование устной речи, зафиксированной на 

материальном носителе, является одной из перспективных, хотя и мало 
изученных задач, способных занять приоритетное место в следственном и 
судебном процессах. Рассмотрена история формирования и развития судебной 
экспертизы видео-, звукозаписи. 

Ключевые слова: судебная экспертиза видео-, звукозаписи; голос и речь 
человека; речевой сигнал; акустика; запись; фонограмма; файл. 

 
Соціально-економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, а 

також постійна міграція населення супроводжуються збільшенням 
злочинності із застосуванням методів погроз, шантажу, викрадення людей та 
замінування як житлових, так і не житлових приміщень. 

Збільшення кількості кримінальних проваджень, пов’язаних із розкриттям і 
розслідуванням подібних злочинів, спричинило і збільшення експертних 
досліджень, які здійснює Харківський науково-дослідний експертно-



645 

криміналістичний центр МВС України, серед яких одним із найцікавіших та 
найперспективніших є судова експертиза відео- звукозапису, яка здатна 
посісти пріоритетне місце у слідчому і судовому процесах. 

Історія формування і розвитку судової експертизи відео-, звукозапису 
безпосередньо пов’язана з науково-технічним прогресом, який проходив у 
західних країнах набагато раніше, ніж в Україні. Першу спробу наукового 
опису акустичної моделі людського голосу та мовлення здійснив у 1779 р. 
Християн Готліб Кратценштейн, що винайшов прототип синтезатора 
мовлення, який вимовляв п’ять голосних звуків (а, е, і, о, у) і був пред-
ставлений на конкурс Санкт-Петербурзької Імператорської академії наук [3]. 

Перші спроби візуалізації мовленнєвих сигналів, що дозволяють 
побачити мовленнєвий сигнал у формі, що відображає артикуляцію і 
голос людини, були зроблені ще у 20-30-х рр. минулого століття, але 
винахід такого пристрою вдалося здійснити тільки до кінця 1945 р. За 
допомогою цього приладу можна було здійснювати аудитивний та 
візуальний аналіз звукового мовлення. 

У 1964 р. польський кримінолог Анжей Шварц (Andrzej Witold 
Szwarc) у результаті узагальнення десятирічного досвіду теоретично 
обґрунтував методику дослідження і запропонував назвати вид 
експертизи, що розглядає записи усного мовлення, «фоноскопія» [1]. 

Цей термін надалі був запозичений іншими фахівцями і продовжує 
застосовуватися у деяких літературних джерелах і експертних установах. 

Залучення фонограм із звукозаписною інформацією на різних стадіях 
розкриття та розслідування злочинів об’єктивно зумовило виникнення у 
1964 – 1969 рр. самостійного роду експертної діяльності – 
криміналістичної експертизи фонограм. 

На той час були розроблені і сформульовані загальні принципи проведення 
криміналістичної експертизи, проаналізовано основні стадії процесу 
криміналістичного дослідження, фактично сформовані технічні, наукові та 
правові основи виникнення криміналістичної експертизи фонограм. 

Такого напряму питання вирішували, зокрема Р. С. Бєлкін, 
В. Є. Бергер, А. І. Вінберг, Ю. Ф. Жаріков, М. В. Салтевський, 
С. І. Тихенко, А. О. Фокіна. 

Процеси, що відбулися за останні роки, зробили актуальним 
проведення судової експертизи відео-, звукозапису не тільки 
інструментальними, але і лінгвістичними методами. Висвітлення цієї 
тематики знаходимо у роботах таких дослідників, як: Р. І. Аванесов, 
В. М. Алпанов, О. І. Галяшина, В. В. Іванов, В. В. Потапов та 
Р. К. Потапова, Д. М. Ушаков [2]. 

Проте опубліковані роботи не вичерпують сучасних потреб науки та 
запитів практичної діяльності правоохоронних органів, оскільки 
відбулись зміни у криміналістиці, зокрема, з’явились нові напрями 
розвитку криміналістичної техніки, які своєю появою значно 
розширюють її можливості у дослідженні судової експертизи відео-, 
звукозапису і вимагають серйозних теоретичних висновків. 
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Криміналістичне дослідження усного мовлення, зафіксованого на 
матеріальному носії, є одним із найцікавіших та найперспективніших, 
хоча і мало вивчених завдань, здатних посісти пріоритетне місце у 
слідчому і судовому процесах. 

Сьогодні матеріали відео-, звукозапису додаються до протоколу 
слідчих дій не тільки як дані фіксації показань (свідчень) під час дізнання 
та попереднього слідства, але і як речові докази на суді. Дійсно, якщо 
відео-, звукозаписи використовуються у процесі слідства для 
протокольного оформлення потрібного матеріалу, суттєво доповнюючи 
при цьому спосіб стенографування даних, було б помилковим не 
використати і відмовитися від цілої низки переваг, які притаманні відео-, 
звукозаписам, у порівнянні із письмовим методом фіксації даних допиту. 

Такими перевагами, у першу чергу, є достовірність фактичного 
матеріалу, що виявляється у відео-, звукозаписах. У випадку, коли 
різняться письмові дані протоколу і дані відео-, звукозапису, то за 
основу, як показує практика, береться останній спосіб, якщо 
автентичність фонограми не викликає сумніву. 

Крім достовірності смислової інформації, фонограма містить ще 
багато відомостей, які не можна описати стенографічно. Це і мовленнєві 
навички людини, етнографічне походження тощо, тобто усі відомості, які 
притаманні усному мовленню у порівнянні з письмовим записом. 

Усе це свідчить про те, що у результаті експертизи відео-, звукозапису 
можна отримати цікаву для криміналістики інформацію, що свідчить про 
індивідуальні риси того, хто говорить, а також «діагноз» фальсифікації 
фонограм. 

Питання, пов’язані із природою мовленнєвого сигналу, зафіксованого 
на матеріальному носії, привертають значну увагу, серед яких 
пріоритетними є ті, що пов’язані із індивідуальною варіативністю 
людського мовлення. 

Насправді, якщо б голос людини за всіма своїми фізичними 
показниками дуже змінювався, тоді не тільки у різних умовах 
мовленнєвої активності, але і взагалі неможливо було б у повсякденному 
житті впізнати людину за її голосом та манерою вимови. 

Оскільки кожний голос в умовах мовленнєвого процесу 
характеризується своєю неповторною індивідуальністю, яка є 
безпомилковою розпізнавальною ознакою для оточення, то необхідно 
вивчити і межі, і види його можливої змінності. 

Серед питань, що вирішуються експертизою відео-, звукозапису, 
особливого значення набувають питання, пов’язані із гарантованою 
перевіркою їх автентичності. Підробка фонограм може здійснюватися як суто 
технічними прийомами (монтаж, накладання різних джерел звуку тощо), так і 
безпосередньо підробкою змісту і голосу мовця шляхом імітації, або ж 
навпаки, шляхом зміни свого голосу із метою «відвести» від себе підозру. 

Попри те, що проблема імітації дуже важлива та актуальна як із 
практичної точки зору, так із пізнавальної, але на сьогодні вона ще 
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далека від розв’язання і повинна стати у майбутньому предметом 
спеціального дослідження. 

Виходячи із вищезазначеного, випливає, що голос людини постійно 
змінюється. Починаючи від крику немовляти і промовляння перших слів 
маленької дитини, що є дією рефлекторного характеру, і закінчуючи 
мовою людей у похилому віці, голос людини зазнає постійних змін, що 
пов’язані як із закономірними біологічними змінами у розвиткові 
людини, так із чинниками випадкового характеру. 

До речі, із віком змінюється не тільки голос за висотою та 
інтенсивність голосу, а також і його тембр. У похилому віці, коли 
завершується процес закостеніння гортані, голос продовжує змінюватися. 
Це відбувається через зменшення об’єму легень, зниження їх 
еластичності, звуження грудної клітини, обмеження її мобільності тощо. 

Отже, процес утворення голосу, увесь шлях «народження» звука, 
починаючи з процесу набирання повітря до легенів і до появи 
акустичного сигналу, є індивідуальним, а тому аналіз особливостей 
голосу та мовлення людини інструментальними та лінгвістичними 
методами завжди буде актуальним та пріоритетним у криміналістиці. 
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Показано, что в случае согласованности с иными доказательствами вероятный 
вывод эксперта используется как дополнительный аргумент при вынесении 
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судебного решения. Если кроме заключения эксперта отсутствуют объективные 
источники доказательств, то вероятный вывод эксперта не учитывается. Для 
формулирования категорических положительных выводов в молекулярно-
генетической экспертизе рекомендовано разработать стандарт, в соответствии с 
которым вероятность совпадения генетических свойств объектов 
трансформируется в достоверное знание. 

Ключевые слова: вероятные выводы эксперта, оценка доказательств, суд, 
молекулярно-генетическая экспертиза. 

 
It is shown that in the case of consistency with other evidence, the expert's probable 

conclusion is used as an additional argument when making a judgment. If, in addition to 
the expert's conclusion, there are no objective sources of evidence, then the expert's 
probable conclusion is not taken into account. To formulate categorical positive 
conclusions in molecular genetic examination, it is recommended to develop a standard 
according to which the probability of coincidence of the genetic properties of objects is 
transformed into reliable knowledge. 

Ключові слова: імовірні висновки експерта, оцінка доказів, молекулярно-
генетична експертиза. 

 
Зазначається, що в разі узгодженості з іншими доказами ймовірний висновок 

експерта використовується як додатковий аргумент при винесенні судового 
рішення. Якщо крім висновку експерта відсутні об’єктивні джерела доказів, то 
ймовірний висновок експерта не враховується. Для формулювання категоричних 
позитивних висновків в молекулярно-генетичної експертизи рекомендовано 
розробити стандарт, відповідно до якого ймовірність збігу генетичних 
властивостей об’єктів трансформується в достовірне знання. 

Key words: probable expert’s conclusions, assessment of evidence, trial, molecular 
genetic examination. 

 
В судебной практике наибольшую сложность в оценке заключения 

эксперта вызывают как положительные, так и отрицательные 
умозаключения, сформулированные в вероятной форме. В юридической 
литературе и судебной практике вопрос о возможности использования в 
доказывании вероятных выводов эксперта решается по-разному. Так, 
отождествляя вероятные выводы с предположениями, указывается на 
исключение их из числа источников доказательств [1, с. 114]; отмечается, 
что они имеют ориентирующее, информационно-познавательное 
значение для расследования пре ступлений [2, с. 158-159]; 
подчеркивается, что, вероятные выводы эксперта являются 
разновидностью косвенных доказательств [3, с. 238]; предлагается вопрос 
об истинности вероятных выводов эксперта решать в результате их 
проверки и оценки в системе всех собранных по делу доказательств [4, 
с. 195]. 

С целью определения состояния оценки и использования судами 
вероятных выводов эксперта нами проанализированы 100 приговоров по 
уголовным производствам и 100 судебных решений по гражданским 
делам, в аргументации которых суд ссылался на вероятные выводы 
эксперта. Кроме того, изучены по 30 заключений молекулярно-
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генетической экспертизы, в которых выводы о совпадении сравниваемых 
объектов даны в виде численного значения вероятности.  

По уголовным производствам приговоры включали следующие виды 
экспертиз: почерковедческая – 24 %, судебно-медицинская – 18 %, пожарно-
техническая – 14 %, оружия и следов и обстоятельств его использования – 
12 %, строительно-техническая – 10 %, взрывотехническая – 9 %, 
спиртсодержащих жидкостей – 8 %, товароведческая – 3 %, 
искусствоведческая – 2 %. В судебных решениях по гражданским делам 
изучались следующие экспертизы: почерковедческая – 54 %, строительно-
техническая – 28 %; пожарно-техническая – 12 %, техническая экспертиза 
документов – 6 %. С помощью экспертиз решались 
идентификационные (46 %), диагностические (42 %) и ситуационные 
задачи (12 %). 

Анализ показал, что заключения экспертов с вероятными выводами были 
приняты в качестве источника доказательств в 86 % приговоров по уголовным 
производствам и 78 % судебных решений по гражданским делам. Вероятные 
выводы использовались в тех случаях, когда они не противоречили иным 
доказательствам по делу. Если заключение эксперта являлось практически 
единственным объективным доказательством, то вероятные выводы судами не 
принимались во внимание. Так, по делам, связанным с заемными 
отношениями при вероятном отрицательном выводе почерковедческой 
экспертизы о том, что подпись, вероятно, выполнена не заемщиком, суды 
отказывали в удовлетворении исковых требований о взыскании долга по 
договору займа со ссылкой на то, что истец не доказал факт заключения 
договора займа, а именно, факт подписания расписки именно заемщиком, а не 
иным лицом. В аналогичных ситуациях суд ссылался на ст. 62 Конституции 
Украины, ст. 343 УПК Украины, ст. 81 ГПК Украины, согласно которым 
доказывание не может основываться на предположениях. Таким образом, 
доказательственная значимость вероятных выводов зависела от объема и 
непротиворечивости иным собранным доказательствам по делу. 

Изучение причин, по которым эксперты не смогли сформулировать в 
категорической форме ответы на поставленные вопросы, позволило 
классифицировать вероятные выводы на две группы. 

1. Вероятные выводы, обоснованные результатами исследований. 
Причинами невозможности категорического решения вопросов являлось: 

– недостаточное для исследования количество объектов (например, 
установление вида разорвавшегося боеприпаса по оставшимся 
фрагментам; определение группы крови по микроследам); 

– низкая информативность объекта исследования (например, краткая 
запись, содержащая ограниченный комплекс признаков; телесная рана, 
частично сохранившая свойства орудия травмы; копия, фрагментарно 
отразившая свойства оригинала документа); 

– недостаточное количество и неудовлетворительное качество 
сравнительных образцов (наиболее часто – свободных образцов почерка); 
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– неполная исходная информация об объекте исследования (при 
установлении причины пожара или разрушении здания, первоначальной 
стоимости изделия). 

2. Необоснованные вероятные выводы, причинами которых явились: 
– исследования, проведенные с нарушением экспертной методики 

(вероятный вывод о пригодности к стрельбе сделан в отношении 
патронов и ружей только с учетом заводского способа их изготовления);  

– отсутствие научно-обоснованных либо информационных данных, 
необходимых для интерпретации результатов исследования 
(установление кустарных условий изготовления водки на основании 
отклонения ее параметров от стандартов; установление страны-
изготовителя оружия по сохранившимся деталям). 

Представляется, что при полноценной оценке научной 
обоснованности заключений экспертов указанные вероятные выводы 
должны были быть исключены из совокупности доказательств. 

Особого обсуждения требуют выводы, выносимых по результатам 
идентификационного исследования молекулярно-генетической 
экспертизы. В случае положительного решения вопроса по результатам 
сравнения, вероятность случайного совпадения генетических признаков 
объектов сравнения представляется в виде десятичной дроби, число 
нулей в которой после запятой достигает тридцати-сорока, т.е. ничтожно 
мала. С одной стороны такой вывод категоричен, однако его 
достоверность формулируется с определенной степенью вероятности. 
Практика свидетельствует, что эксперты-генетики во всех случаях 
промежуточную, вычисленную оценку полученных совпадающих 
результатов исследований, которая описывается в вероятностной форме, 
полностью, без каких-либо изменений переносят в конечный вывод 
экспертизы. Таким образом, решение вопроса о конкретном источнике 
биологических следов оставляется на усмотрение следователя или суда. 
Однако очевидно, что суд по объективным причинам не в состоянии 
самостоятельно оценить такой вывод. Представляется, что в заключении 
эксперта, согласно ст. 101 УПК Украины, должна быть дана экспертная 
оценка вероятности совпадения объектов в доступной форме, чтобы 
вывод эксперта был понятен и доступен для суда [5, с. 482]. 

По результатам проведенного анализа современной судебной 
практики можно прийти к следующим выводам. 

Умозаключения экспертов, сформулированные в форме вероятных 
выводов, как любое иное доказательство, обязаны подвергаться оценке 
изолировано для установления их научной обоснованности. Некоторые 
из вероятных выводов даются без должного обоснования и поэтому 
должны отвергаться. С целью определения доказательственного значения 
вероятные выводы оцениваются в совокупности с иными 
доказательствами. Оценивая заключение эксперта, суд вправе, исходя из 
совокупности всех представленных доказательств, положить вероятный 
вывод эксперта в основу приговора, решения либо отвергнуть его. В 
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случае согласованности с иными доказательствами вероятный вывод 
эксперта используется как дополнительный аргумент правильности 
вынесения судебного решения. Если кроме заключения эксперта 
отсутствуют объективные источники доказательств, то вероятный вывод 
эксперта не учитывается. 

Для формулирования категорических положительных выводов о 
сравниваемых объектах по результатам молекулярно-генетических 
исследований необходимо разработать стандарт, в соответствии с 
которым вычисленная вероятность совпадения генетических свойств 
объектов трансформируется в достоверное знание. 
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У відповідності до чинного законодавства під час досудового розслідування 
експертиза може проводитися за дорученням: 1) сторін кримінального 
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провадження; 2) слідчого судді за клопотанням сторони захисту. Натомість 
потерпілий значно обмежується в цьому праві – можливості самостійно залучити 
експертну установу, експерта чи експертів він, на жаль, не має. З урахуванням 
цього єдиним шляхом проведення експертизи для потерпілого є її ініціювання 
перед слідчим, прокурором згідно ч. 3 ст. 93 та ст. 220 КПК України. Тим не 
менш, зазначений порядок є відверто недосконалим та породжує на практиці 
низку проблемних питань. 

Ключові слова: експертиза в кримінальному провадженні, досудове 
розслідування, потерпілий, ініціювання експертизи. 

 
According to current legislation during the pre-trial investigation process an expert 

examination may be performed on behalf of: 1) parties of criminal proceedings; 
2) investigating judge on the request of the defense. However, the victim is 
significantly restricted to this right – unfortunately there is no opportunity for them to 
independently engage an expert institution, an expert or numerous experts. Therefore, 
the only way for the victim to perform an expert examination is initiating it to the 
investigator or prosecutor in accordance with part 3 of Article 93 and Article 220 of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine. Nevertheless, the stated order is obviously 
imperfect and causes a number of issues in practice. 

Key words: expert examination in criminal proceedings, pre-trial investigation, 
victim, initiating expert examination. 

 
Согласно действующему законодательству во время досудебного 

расследования экспертиза может проводиться по поручению: 1) сторон 
уголовного производства; 2) следственного судьи по ходатайству стороны 
защиты. В то же время потерпевший значительно ограничивается в этом праве – 
возможности самостоятельно привлечь экспертное учреждение, эксперта или 
экспертов он, к сожалению, не имеет. С учётом этого единственным путём 
проведения экспертизы для потерпевшего является её инициирование перед 
следователем, прокурором в соответствии с ч. 3 ст. 93 и ст. 220 УПК Украины. 
Тем не менее, указанный порядок откровенно несовершенен и порождает на 
практике ряд проблемных вопросов. 

Ключевые слова: экспертиза в уголовном производстве, досудебное 
расследование, потерпевший, инициирование экспертизы. 

 
Як слушно зазначає А. Р. Воробчак, важливе місце в системі джерел 

доказів (у кримінальному провадженні – О. В.) займають висновки 
експертів [1, с. 4]. За жодних сумнівів, обійтися без спеціальних знань у 
галузі науки, техніки, мистецтва й ремесла в ряді випадків надзвичайно 
складно, а іноді – взагалі неможливо. Саме тому висновок експерта є 
досить поширеним інструментом доказування, який повсякчас 
використовується сторонами кримінального провадження в ході 
обстоювання обраних ними правових позицій. У свою чергу, наявні в 
матеріалах кримінального провадження висновки експертів завжди 
ретельно досліджуються судом, дістаючи відповідну юридичну оцінку. 

На сьогодні підстави проведення експертизи, порядок залучення 
експерта на стадії досудового розслідування, а також інші пов’язані з цим 
питання регулюються ст. ст. 242-245 Кримінального процесуального 
кодексу України [2] (далі – КПК України, Кодекс). У цьому контексті 
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варто наголосити, що експертиза проводиться винятково за дорученням: 
1) сторін кримінального провадження; 2) слідчого судді за клопотанням 
сторони захисту. Водночас потерпілий, на відміну від сторін, 
залишається безправним у вказаній площині, що не дозволяє йому 
вчиняти всі залежні від нього дії задля захисту своїх порушених прав. 
Можливості самостійно замовити експертне дослідження потерпілий, на 
жаль, не має. 

У 2013 р., досліджуючи вказане питання (на той час редакція ст. 242 
КПК України була подібна до чинної), О. П. Кучинська зауважила, що в 
правових можливостях потерпілого й сторони захисту простежується 
відверта диспропорція, яка повинна бути усунута шляхом внесення 
відповідних змін і доповнень до кримінального процесуального 
законодавства [3, с. 231]. Поділяючи думку вченої, слід констатувати, що 
потерпілий досі перебуває зі сторонами кримінального провадження в 
нерівному, завідомо невигідному для нього становищі. Попри те, що 
юридична модель проведення експертизи в кримінальному процесі 
неодноразово змінювалася, законодавець чомусь завжди оминав увагою 
інтереси потерпілого в зазначеній сфері. 

Як свідчить правозастосовна практика, будучи зацікавленими в 
ефективному, повному, всебічному та своєчасному досудовому 
розслідуванні, потерпілі, зазвичай, прагнуть всіляко сприяти стороні 
обвинувачення (рідше –захисту). Тим не менш, наразі Кодекс суттєво 
обмежує потерпілого, позбавляючи цього учасника кримінального 
провадження навіть теоретичної можливості самостійно одержувати 
висновки експертів з відповідних питань. 

В окремих випадках одержання потерпілим висновку експерта з 
подальшим поданням його слідчому, прокурору в якості доказу могло б 
прискорити розслідування та дещо «розвантажити» сторону 
обвинувачення. Більш того, іноді об’єктом експертизи є безпосередньо 
сам потерпілий. За нашим переконанням, у такому разі обмежувати 
потерпілих в замовленні експертного дослідження геть недоцільно. 
Вказана заборона повністю позбавлена сенсу та є нераціональною. 

Загалом ми вважаємо, що в питанні залучення експерта потерпілий та 
його представники мають бути прирівняні в правах до сторони захисту, 
наділяючись можливістю: 1) залучати експерта самостійно, на договірних 
засадах; 2) звертатися з клопотанням про проведення експертизи до 
слідчого судді – в разі відсутності коштів чи неможливості залучення 
експерта з інших об’єктивних причин. Отже, до ст. ст. 242-245 
КПК України слід внести відповідні зміни. 

Натомість у сучасному кримінальному процесі єдиним шляхом 
проведення експертизи для потерпілого є її ініціювання перед слідчим, 
прокурором у порядку ч. 3 ст. 93 та ст. 220 КПК України. Для цього 
потерпілий має звернутися до уповноваженої особи з відповідним 
клопотанням, як правило, одразу формулюючи запитання, котрі, на його 
думку, слід поставити на вирішення експертизи. Таке клопотання 
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повинно бути розглянуте в строк, який не може перевищувати трьох днів 
з моменту його подання. Особа, яка заявила клопотання повідомляється 
про результати його розгляду. 

Разом із тим зазначений механізм є відверто недосконалим та 
недієвим. Непоодинокими є випадки, коли подані клопотання з певних 
причин не розглядаються слідчим, прокурором у встановлений законом 
строк, а про результати його розгляду потерпілі не повідомляються. Як 
убачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Броварського 
міськрайонного суду Київської області від 20.02.2020 в справі 
№ 361/562/20 [4], потерпілий звернувся до слідчого з клопотанням про 
проведення експертизи, однак зі спливом триденного строку останній 
жодним чином не відреагував на нього. Подібні випадки ставали 
предметом розгляду й у низці інших справ: № 753/13832/20 [5], 
№ 712/8440/20 [6], 676/2015/19 [7] тощо. 

Примітно, що в разі подання скарги на бездіяльність уповноваженої 
особи слідчі судді можуть зобов’язати її лише розглянути подане 
потерпілим клопотання (однак не провести експертизу). Утім, навіть 
постановлення ухвали не завжди гарантує припинення протиправної 
бездіяльності – досить часто клопотання потерпілого про проведення 
експертизи продовжує ігноруватися слідчим, прокурором. 

І тільки в разі відмови (повної або часткової) у задоволенні 
зазначеного клопотання шляхом винесення про це постанови потерпілий 
нарешті отримує примарний шанс безпосередньо зобов’язати 
уповноважену особу провести в кримінальному провадженні відповідну 
експертизу. Для цього йому необхідно звернутися зі скаргою до слідчого 
судді в порядку п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК України. Разом із тим зазначені 
скарги задовольняються вкрай рідко. До прикладу, в справі 
№ 592/8789/20 [8] слідчий суддя зауважив, що вимоги представника 
потерпілих не підлягають задоволенню, оскільки зобов’язання слідчого 
поставити конкретні питання на вирішення експертів знаходяться за 
межами повноважень слідчого судді, визначених у ст. ст. 303, 307 
КПК України. З урахуванням цього слідчого просто було зобов’язано 
вкотре розглянути клопотання потерпілого. 

Підсумовуючи, мусимо констатувати, що порядок проведення 
експертизи на стадії досудового розслідування за ініціативою 
потерпілого є складним, непрозорим, супроводжується величезною 
кількістю проблем та загалом є неефективним, а отже потребує 
перегляду. Ми переконані, що надання потерпілому та його 
представникам прав сторони захисту при залученні експерта допоможе 
вирішити існуючі проблеми та сприятиме належній участі потерпілого на 
стадії досудового розслідування. 
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У роботі розглядаються особливості пізнавальної діяльності судового 
експерта під час проведення експертизи та формування ним висновку на основі 
принципу внутрішнього переконання. Визначаються окремі чинники, що 
перешкоджають правильному формуванню внутрішнього переконання експерта. 
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принцип внутрішнього переконання. 

 
The paper addresses the features of the forensic expert’s cognitive activity during 

the expertise and the process of drawing a conclusion based on the principle of inner 
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certainty. Some factors which prevent forming of such certainty are considered in the 
present paper. 

Key worlds: cognitive activity of the legal expert, forensic scientist, expertise 
conclusions, principle of inner certainty. 

 
Рассматриваются особенности познавательной деятельности судебного 

эксперта при производстве экспертизы и формировании им вывода на основе 
принципа внутреннего убеждения. Определяются некоторые факторы, которые 
препятствуют формированию внутреннего убеждения эксперта. 

Ключевые слова: познавательная деятельность судебного эксперта, выводы 
эксперта, принцип внутреннего убеждения. 

 
Пізнавальна діяльність судового експерта передбачає активне 

співвідношення практичного досвіду та знань, які є продуктом абстракції 
у формі категорій і понять. При цьому мислення має соціальну природу, 
тобто кожен індивідуум стає суб’єктом мислення, після того як він 
оволодіє соціальним досвідом, мовою, прийомами розумової діяльності. 
Мислення допомагає експерту досягти поставлених цілей, які є 
результатом пізнавальної експертної діяльності. Результат цієї діяльності 
виражається у вигляді рішення (висновку) судового експерта на підставі 
оцінки отриманої інформації. 

Крім того, пізнавальна діяльність судового експерта характеризується 
необхідністю вирішувати перелік розумових завдань на усіх етапах 
дослідження. Виникнення і вирішення цих завдань, в першу чергу, 
пов’язано з об’єктивними умовами, в яких опиняється експерт як суб’єкт 
експертизи. До них відносяться специфіка і структура завдання, яка 
завжди включає апріорну невизначеність, а також процес вирішення, що 
носить творчий характер і складається з висунення, перевірки експертних 
версій, оцінки отриманих даних та формування висновків. 

Відзначимо, що вирішення багатьох завдань не відбувається за 
традиційною схемою і в таких випадках необхідно шукати спеціальні 
прийоми і методики, моделювати, прогнозувати можливості та 
результативність їх використання. Як правило, це складні рішення, тому 
нові прийоми, а іноді і методики не завжди забезпечують правильність 
результатів дослідження. 

Слід зазначити, що можливість належного виконання експертної 
діяльності залежить від якісних характеристик як досліджуваного 
об’єкта, так і від властивостей особистості дослідника (експерта). Чим 
складніше об’єкт, тим швидше зростає складність відносин; чим більше 
складність, тим менше часу залишається на вирішення питань, тим 
імовірніші помилки в ході дослідження. Щоб подолати перспективу 
власної помилки, необхідно, перш за все, подолати себе, ілюзію легкості 
вирішення ситуації, вміти приймати нестандартні рішення. Такий процес 
в філософії називається творчістю [1, с. 344]. Уміння експерта при 
використанні методики експертного дослідження самостійно знаходити 
рішення в складних ситуаціях, які виникають в процесі вирішення 
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різноманітних експертних завдань, зумовлює творчий характер 
експертного дослідження. Експертна творчість – це механізм 
пристосування експерта до специфічних, мінливих ситуацій, які не мають 
аналогів в минулому досвіді. У таких ситуаціях експерт повинен 
використовувати усю сукупність своїх спеціальних знань для вирішення 
поставлених завдань. 

На всіх етапах пізнавальної діяльності судовому експерту доводиться 
стикатися з чимось невідомим, про що знання у нього можуть бути 
відсутні. У таких випадках, певний інтерес являють завдання, спосіб 
вирішення яких є нетрадиційним, а логіка дослідження, що базується на 
відомих методах, не дозволяє сформулювати конкретне рішення. Тоді на 
допомогу приходить інтуїтивне мислення, як результат синтезу в 
пошуках можливих шляхів дослідження [2, с. 34]. 

Слід зазначити, що інтуїтивне мислення, що поєднане з логічним, 
притаманне експертним дослідженням у разі вирішення дуже складних 
завдань. Їх складність пояснюється багатьма факторами, до яких можна 
віднести: недостатність, фрагментарність об’єктів дослідження, 
відсутність традиційної методики, недостатній рівень розвитку певної 
галузі судової експертизи, низька компетенція експерта. Якщо мислення 
не носить творчого характеру, то цей факт може призвести до 
неправильного розуміння процесів і явищ, що проявляються в об’єктах 
дослідження, негативно вплине на перехід інтуїтивного мислення до 
раціонального пізнання, а отже, не забезпечить істинність висновку і 
може стати причиною виникнення помилки. 

Іншими словами, особисто сприймаючи явище зовнішнього світу, 
відображаючи предметний зміст чуттєво сприйнятого об’єкта в своїй 
свідомості, експерт «включає в роботу» своє мислення, що і визначає 
сприйняту ним інформацію як стимул власної поведінки. Завдяки 
інтерпретації, оціночно-розумової діяльності експерта розширюються 
межи сприйнятого об’єкта [3, с. 123]. 

Також важливим є те, що на рівні інтерпретації та оцінки сприйнятої 
інформації може бути виявлена помилка сприйняття і уявлення про 
об’єкт. А в деяких випадках, навіть на основі правильних чуттєвих даних 
при інтерпретації може бути зроблено помилковий висновок [4, с. 25]. 
Цим можна пояснити таку ситуацію, коли різні експерти при дослідженні 
однакових об’єктів на підставі тих самих ознак роблять неоднозначні, 
часом протилежні висновки, які є результатом різної інтерпретації ознак. 
Наприклад, один експерт визнає ознаки істотними, оцінює їх як 
позитивні (що збігаються), інший – визнає ці ознаки як діагностичні, що 
не можуть індивідуалізувати об’єкт. 

Існують також випадки, коли суб’єкт не може або нездатний 
своєчасно визначити помилку в чуттєво сприйнятому образі або дати 
повну оцінку правильно сприйнятому явищу. Такі ситуації можна 
пояснити, з одного боку, досить сильною видозміною механізму 
відображення об’єктивної дійсності, а з іншого – непослідовністю 
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логічного мислення, зумовленого недостатнім рівнем знання, 
недостатнім практичним і соціальним досвідом, фізіологічними і 
психологічними властивостями, а також особливістю ситуації, що 
склалася. В цілому ж в таких випадках відбувається відрив змісту 
пізнання від умов його виникнення або віднесення цього змісту до інших 
умов [3, с. 63]. 

Відзначимо, що в ході своєї діяльності судовий експерт дає висновок 
від свого імені і несе за нього особисту відповідальність. Це означає, що 
експерт має право висловлювати свою думку, тільки на основі 
внутрішнього переконання, що лежить в основі концепції висновку 
експерта [5, с. 478; 6, с. 73-76]. 

У свою чергу, зміст внутрішнього переконання судового експерта 
можна визначити як досягнення доведеності якогось положення, коли 
експерт вважає вирішеним поставлене перед ним завдання, його 
переконання в істинності або неправильності отриманих результатів, що 
ґрунтується на достатніх підставах [7, с. 84]. 

Однак достовірний висновок судовий експерт зробить тільки за умов, 
коли його внутрішнє переконання буде адекватно відображати 
результати проведеного дослідження, заснованого на спеціальних 
знаннях. Тобто основою для формування внутрішнього переконання 
експерта слугують фактичні дані, що отримані та оцінені експертом 
тільки на підставі спеціальних знань. 

Якщо судовий експерт формує висновки не на підставі використання 
спеціальних знань, а під впливом інформації, яка не має безпосереднього 
відношення до об’єктів, що досліджуються, – це призведе до формування 
помилкового внутрішнього переконання. До таких випадків, в першу 
чергу, належить вплив навіювання. Навіювання – це такий психічний 
вплив на людину, при якому відбувається некритичне сприйняття думки і 
волі іншої людини, як своїх власних. У психології воно поділяється на 
пряме і непряме [8, с. 140]. 

Щодо формування внутрішнього переконання судового експерта, то 
мова, скоріше, йде про непряме навіювання. Так, наприклад, експерт 
може сформувати неправильні висновки під впливом матеріалів справи, 
що містять певну оцінку об’єкта дослідження, під впливом результатів 
використання комп’ютерної техніки та обладнання, що сприймаються як 
справжні. На експерта також може вплинути інформація слідчого, який 
повідомляє про інші докази, що певним чином відповідають на ті 
питання, що підлягають вирішенню експертом, а він може це лише 
підтвердити. 

Також, не варто виключати можливість ненавмисного навіювання під 
впливом думок більш досвідчених (компетентних) фахівців, до яких 
може звернутися експерт за консультацією. В цьому випадку, рішення 
може прийматися не на підставі впевненості в правильності своїх 
висновків, а спиратися на міркування авторитетних колег. Негативний 
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вплив на правильне формування внутрішнього переконання може також 
здійснюватися на підставі вивчення матеріалів аналогічних експертиз. 

Таким чином, аналіз рівнів пізнання судового експерта при 
проведенні досліджень показує, що на його неправильні рішення 
(висновки), впливають результати неадекватних психічних процесів і 
порушення операцій мислення. Також помилки в пізнавальній діяльності 
судових експертів можуть виникати на підставі особистих психічних 
якостей, зокрема через недостатню спостережливість, неуважність, 
відсутність творчої уяви. 
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розслідування, використання криміналістичних знань, що спрямовані на 
розв’язання конкретних слідчих ситуацій. Аналіз практики протидії 
злочинності засвідчує, що ефективне управління слідчою ситуацією 
відбувається не лише шляхом висунення й перевірки слідчих версій, а й 
за допомогою алгоритмізації розслідування. 

Алгоритмізація проведення слідчих (розшукових) дій сприяє 
скоординованості дій слідчого, оперативних працівників та інших 
уповноважених осіб під час кримінального провадження. У межах 
алгоритмізації дій слідчого криміналістичні знання насичуються 
необхідними даними з інших наук, передусім – психології, управління, 
наукознавства, кібернетики тощо. 

Алгоритм  це однозначний послідовний опис (пропозиція, 
інструкція, правило, рецепт) механічно виконуваного крок за кроком 
одноманітного завдання, що ґрунтується на кінцевих численних правилах 
виконання будь-якого конкретного завдання з будь-якого класу завдань 
певного типу [1, c. 30]. Криміналістичний алгоритм – це науково 
обґрунтоване правило про виконання в заданому порядку системи 
послідовних операцій, що рекомендовані слідчому для виконання 
визначених завдань [2, с. 87]. 

Алгоритм визначає правильну послідовність виконання тактичних 
завдань, формування таких правил поведінки, що без затрат часу 
підшукують індивідуальну систему дій, сприяють досягненню низки 
завдань конкретного кримінального провадження. 

Алгоритмізація проведення слідчих (розшукових) дій має відбуватися 
на підставі ситуаційного підходу. 

Реалізація слідчих (розшукових) дій у типових слідчих ситуаціях 
початкового, подальшого й завершального етапів кримінального провадження 
дає змогу алгоритмізувати дії слідчого, що забезпечує виконання тактичних 
завдань досудового розслідування. У цьому й убачається застосування 
ситуаційного підходу до алгоритмізації розслідування. 

Отже, виконання слідчим тактичних завдань під час розслідування 
корупційних кримінальних правопорушень за допомогою алгоритмізації 
процесуальних засобів починається з оцінювання наявної слідчої ситуації 
та усвідомлення необхідності її вирішення в сприятливому напрямі. 

Контактуючи з новою, однак знайомою в загальних рисах слідчою 
ситуацією, слідчий з кожним розслідуванням корупційного 
кримінального правопорушення дедалі частіше свідомо спрямовує цю 
ситуацію в потрібний для кримінального провадження напрям. Це 
відбувається за допомогою відомого йому алгоритму проведення 
слідчих (розшукових) дій. 

Про невстановлену залежність між ситуаціями та змістом, 
послідовністю, а також особливістю проведення слідчих (розшукових) 
дій під час розслідування злочинів, учинених з використанням 
службовою особою своїх повноважень, що становить алгоритм 
розслідування, зазначають і В. К. Лисиченко й О. В. Батюк [3, с. 4]. 
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Корупційні кримінальні правопорушення передбачені у примітці до 
ст. 45 Кримінального кодексу України (далі – КК України). Найбільш 
поширеними серед них є прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України); вони 
викликають значний суспільний резонанс. 

Як зазначає Ю. О. Андрейко, на початковому етапі кримінального 
провадження про одержання неправомірної вигоди службовою особою 
виникають такі типові ситуації: 1) передання неправомірної вигоди вже 
відбулося, проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії (30,7 %); 
2) наявна достовірна інформація про готування до одержання хабаря 
(відбувається документування протиправних дій, здійснюють підготовку 
до затримання хабарника) (20,6 %); 3) суб’єкта злочину затримано на 
місці його вчинення з предметом неправомірної вигоди (65,0 %); 
4) наявна інформація про провокацію хабаря (2,5 %) [4]. 

Практична цінність зазначених вище типових ситуацій розслідування 
цих корупційних кримінальних правопорушень полягає, насамперед, у 
тому, що вони є базою для розроблення методичних рекомендацій з 
планування, організації та ефективного провадження розслідування 
відповідних злочинів. Їх виокремлюють для кожного з етапів 
кримінального провадження, для їх вирішення розробляють відповідні їм 
алгоритми слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, 
оперативно-розшукових і організаційних заходів. 

Під час розслідування корупційного кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 368 КК України, алгоритмізуються такі 
слідчі (розшукові) дії та організаційно-технічні заходи: 

– негласні слідчі розшукові дії, зокрема контроль за вчиненням 
злочину; 

– слідчі (розшукові) дії – обшук, огляд місця події, огляд предметів і 
документів, освідування; 

– організаційно-технічні заходи – підготовка понятих, залучення 
спеціаліста в слідчі (розшукові) дії, забезпечення техніко-криміналістичними 
засобами перебігу проведення тактичної операції, процесуальні документи 
щодо обшуку житла чи іншого володіння особи, освідування особи, її 
затримання, доступ до речей і документів тощо [5, c. 28]. 

Таким чином, типові слідчі ситуації під час розслідування окремих 
видів корупційних кримінальних правопорушень обумовлюють 
алгоритмізацію дій слідчого щодо їх вирішення. Відповідно до типових 
слідчих ситуацій етапів кримінального провадження алгоритми дій 
слідчого з розслідування корупційних кримінальних правопорушень 
реалізуються у вигляді тактичних операцій. Наприклад, на початковому 
етапі розслідування злочину, передбаченого ст. 368 КК України, 
проводять тактичну операцію, що полягає у затриманні службової особи, 
яка вимагає або одержала неправомірну вигоду. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТАКТИКИ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ 
ЗА УЧАСТЮ ЗАХИСНИКА 

 
TOPICAL ISSUES OF TACTICS OF INTERROGATION OF 

JUVENILES WITH THE PARTICIPATION OF DEFENDANT 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТАКТИКИ ДОПРОСА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С УЧАСТИЕМ ЗАЩИТНИКА 

 
Досліджено сучасні актуальні питання тактики допиту неповнолітніх за 

участю захисника. Наголошено на можливостях окремих тактичних засобів 
допиту неповнолітніх, що унеможливлюють або зменшують негативний вплив на 
психофізіологічний розвиток дитини, яка бере участь у кримінальному 
провадженні. 

Ключові слова: дитина, підліток, неповнолітня особа, тактика допиту, 
тактичні прийоми проведення допиту, «зелена кімната». 

 
Modern topical issues of tactics of interrogation of minors with the participation of 

a lawyer have been studied. Emphasis is placed on the possibilities of certain tactical 
means of interrogation of minors, which make it impossible or reduce the negative 
impact on the psychophysiological development of a child involved in criminal 
proceedings. 
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room". 

 
Исследованы современные актуальные вопросы тактики допроса 

несовершеннолетних с участием защитника. Отмечены возможности отдельных 
тактических средств допроса несовершеннолетних, исключающих или 
уменьшающих негативное влияние на психофизиологическое развитие ребенка, 
который участвует в уголовном производстве. 

Ключевые слова: ребенок, подросток, несовершеннолетний, тактика допроса, 
тактические приемы проведения допроса, «зеленая комната». 

 
Тактика допиту у кримінальному провадженні передбачає ефективне 

застосування певних прийомів, способів і методів проведення 
слідчої (розшукової) дії, що має призвести до досягнення її мети. Метою 
проведення допиту, у тому числі неповнолітніх, є одержання показань, 
що мають значення розслідування кримінального правопорушення. 

Відповідно до ч. 1 ст. 490 КПК України допит неповнолітнього 
підозрюваного чи обвинуваченого здійснюється у присутності захисника. 
Дана норма відповідає міжнародним стандартам, які закріплюють, що діти 
мають право на доступ до безкоштовної юридичної допомоги. На практиці 
слідчі (розшукові) дії й з неповнолітніми свідками та потерпілими 
відбуваються у присутності захисників (адвокатів), що не суперечить 
чинному КПК України. Захисник (адвокат) реалізує надані йому законом 
права та безпосередньо впливає на зміст діяльності слідчого, сприяє 
запобіганню обвинувального ухилу під час допиту неповнолітнього, 
втілюючи засаду змагальності сторін у кримінальному провадженні. 

Оскільки порядок допиту визначає слідчий, і лише з його дозволу 
захисник може задавати питання, то з цього слідує висновок про 
керування слідчим перебігу слідчої (розшукової) дії. Водночас захисник 
під час допиту не може залишатися пасивним учасником процесуальної 
дії [1, с. 171]. Зокрема, адвокат неповнолітнього свідка, який присутній 
на допиті, має право давати свідкові короткі консультації, а також 
підготувати неповнолітнього до допиту, ознайомити з правами та 
обов’язками, із значенням його показань і правовими наслідками дачі 
таких показань. 

Відразу наголошу, що під час розслідування неповнолітні повинні 
бути представлені кваліфікованими юристами з досвідом роботи з 
дітьми. 

У кримінальному провадженні щодо неповнолітніх існують випадки, 
коли захисник не може налагодити психологічний контакт із 
підзахисним, що призводить до обмеження його можливостей із захисту 
підлітка. Призначений для участі у кримінальному провадженні, він 
повинен не тільки розбиратися у правових питаннях, а й мати певні 
педагогічні навички, знання дитячої та юнацької психології. Тому 
поділяємо думку М. О. Карпенка, який зазначає про необхідність 



665 

спеціалізації захисників, які призначаються для виконання захисту у 
справах про злочини неповнолітніх [2, с. 99]. 

Уміння захисника розбиратися у психологічних та вікових 
особливостях неповнолітнього підозрюваного дасть змогу позитивно 
вплинути на нього вже під час досудового розслідування, оскільки саме 
адвокат, відповідно до поставлених перед ним завдань, звертає особливу 
увагу на формування характеру підлітка, вплив на нього конкретної 
життєвої ситуації. Від його вмінь, знань, почуття міри і такту залежить 
правильне сприйняття та оцінка підлітком своєї протиправної 
поведінки [2, с. 99]. 

Важливим для реалізації тактичних прийомів допиту неповнолітнього 
за участю захисника є вибір місця проведення цієї слідчої (розшукової) 
дії.  

Міжнародні стандарти та світова практика засвідчують, що допит 
неповнолітнього, потерпілого від злочину, має бути проведений у 
дружній атмосфері для дитини, де вона відчуває захист і комфорт. Таким 
місцем є спеціально обладнана кімната – «зелена кімната» [3, с. 21]. 
Зокрема, окремі питання використання «зелених кімнат» під час 
розслідування Національною поліцією злочинів неповнолітніх 
регламентовано наказом МВС України від 19.12.2017 № 1044 «Про 
затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної 
превенції Національної поліції України». 

«Зелена кімната» нагадує звичайну дитячу кімнату. В ній наявні 
іграшки, м’які меблі різного розміру, рослини, є фарби, олівці, книжки, 
тобто все, що може бути у звичайній дитячій кімнаті. Однак, 
найголовніше те, що допит дитини автоматично записується. У кімнаті 
вбудовані мікрофони та камери, що надають змогу автоматично 
фіксувати процес допиту. В подальшому це надасть можливість уникнути 
повторних допитів дитини. 

Основною метою проведення допиту у «зеленій кімнаті» є зменшення 
повторної травматизації дитини у процесі опитування, як завдяки 
спеціальним методикам та комфортній атмосфері, так і завдяки 
технічному оснащенню, яке дозволяє вести відеозапис допиту та в 
подальшому використовувати його у кримінальному провадженні без 
проведення повторних допитів. Організація роботи здійснюється на 
основі індивідуального підходу до кожної дитини з урахуванням її віку і 
ступеня розвитку. Особливо актуальним є проведення допиту дитини у 
«зеленій кімнаті» у справах щодо сексуального насильства та 
експлуатації, а також у справах про торгівлю дітьми, дитячу проституцію 
та дитячу порнографію [4, с. 179]. При цьому, для уникнення повторних 
допитів дитини захисник спільно із слідчим повинні ретельно 
підготуватися до допиту, передбачити і в загальних рисах узгодити 
питання, які слід з’ясувати під час проведення допиту у «зеленій 
кімнаті». 



666 

Таким чином, тактика допиту неповнолітніх за участю захисника 
обумовлюється потребами особливого ставлення до дитини, що 
виявляються, в першу чергу, у специфіці вибору місця проведення 
допиту, наявності спеціалізації і відповідного досвіду як у слідчого так й 
у захисника, застосуванням «нетравмуючих» тактичних прийомів, 
спрямованих для з’ясування обставин вчиненого кримінального 
правопорушення. Ретельна підготовка до організації і тактики допиту 
неповнолітнього у подальшому унеможливить або зменшить негативний 
вплив на підлітка повторних допитів у службових кабінетах 
правоохоронців або залі судового засідання. 
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В перекладі з латині «recensio» означає «аналіз, розбір, оцінка, 

відзив», це – публікація, в якій обговорюється та оцінюється певний твір, 
вона містить критично-оціночне твердження щодо його змісту (з 
вікіпедії). За думками фахівців вважається, що рецензування на сьогодні 
є найдієвішим способом оцінки. Широко використовується для 
критичного обговорення художніх, мистецьких, наукових, 
публіцистичних тощо творів. В цих сферах відшліфована процедура 
рецензування: після надходження роботи на рецензування, її реєстрації, з 
ініціативи або одноосібно голови інстанції рецензування або колегіально 
за рішенням комісії призначається рецензент (чи рецензенти), обраний 
рецензент оцінює свої можливості з рецензування на основі наявності 
кваліфікації та відповідності напрямку своєї діяльності, наявності 
конфлікту інтересів, має право відмовитись від рецензування за тими 
причинами, тоді проходить перепризначення рецензента, термін 
рецензування – не більше 1 місяця, рекомендовано декілька видів 
рецензування, один з яких і обирається, підсумковий результат 
доводиться до відома автора твору, який в разі непогодженості має 
надати аргументовану відповідь, яка береться до уваги. 

Існує декілька видів рецензування: single-blind review (одностороннє 
«сліпе», коли ім’я рецензента приховується від автора, цим досягається 
відсутність впливу автора на рецензента), double-blind review (подвійне 
«сліпе», коли анонімності дотримуються і автор, і рецензент), open review 
(коли рецензування проходить відкрито, автор та рецензент знають друг 
друга), more transparent peer review (коли рецензування проходить 
прозоро і всі мають можливість оцінити аргументи рецензента), 
collaborative review (коли проходить спільне рецензування декількома 
особами), post publication review (коли оприлюднена рецензія 
обговорюється разом із об’єктом рецензування у вигляді дискусійного 
форуму). 

Вважаємо, що цій досвід доцільно використати і в налаштуванні 
рецензування висновку судового експерта. Зокрема, доречно 
визначитись: із обранням виду рецензування (на наш погляд – краще це 
open review); кваліфікацією рецензента (тут доречно, щоб він мав стаж 
експертної роботи не менш 5 років, бо за усередненими поглядами саме 
за цей період часу підготовка фахівця набуває ознаки завершеності); 
зняття питання відносності його до державних чи недержавних 
(приватних) експертів, краще використовувати нейтральне зовнішнє 
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рецензування (наприклад, в структурах ЗВО), бо основне в цій процедурі 
– наявність кваліфікації і відсутність конфлікту інтересів; передбачити в 
окремих випадках призначення колективного рецензування комісією 
фахівців; надання права рецензенту відмови від проведення рецензування 
за наявністю вагомих причин; обговорення підготовленої рецензії не 
тільки в установі, яка обрана для здійснення процедури рецензування, але 
і за умовою присутності виконавця експертного висновку, який підлягає 
рецензуванню (зараз це здійснити нескладно у зв’язку із широким 
застосуванням дистанційних процедур); надання експерту права у 
випадку аргументованої незгоди із рецензією вимагати повторного 
рецензування в іншій структурі; оплатою послуг зовнішніх рецензентів та 
нормами включення її в обсяги робіт державних працівників. 

За твердженням В. А. Журавля процедура рецензування висновків 
експертів передбачає дві форми: «(1) Зовнішнє рецензування експертних 
висновків експертних установ усіх форм власності або приватних 
(незалежних) експертів для методичного забезпечення їхньої діяльності; 
(2) Зовнішнє рецензування експертних висновків на звернення суб’єктів, 
які призначили експертизу для того, щоб об’єктивно оцінити її 
результати й подальшу можливість повторної експертизи» [1, с. 31]. 
Перша форма рецензування є обов’язковою, друга – факультативною, за 
ініціативою суб’єктів, котрі залучають експертів. Позначення «зовнішнє» 
обрано цим автором з причини того, що в обох випадках рецензування 
мова йде про залучення зовнішніх рецензентів, яким треба передбачити 
оплату послуг, і таким чином визначитись із джерелами її фінансування. 
При проведенні рецензування власними силами – співробітниками 
державних експертних установ – на його думку, не буде забезпечений 
«дієвий контроль якості судово-експертної діяльності». 

Перша форма рецензування (назвемо її внутрішньовідомчою) відома 
ще з радянських часів, на даний час регламентована підзаконним актом – 
Порядком проведення рецензування висновків судових експертів, 
затвердженим Наказом МЮ України 03.02.2020 № 335/5, запровадженим 
для висновків судових експертів науково-дослідних установ судових 
експертиз Міністерства юстиції України, судових експертів, які не є 
працівниками державних спеціалізованих установ, а також проєктів 
висновків фахівців (стажистів), які мають намір отримати кваліфікацію 
судового експерта. В цьому нормативі вказується мета рецензування – 
«вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості 
та обґрунтованості їх висновків», а також те, що «рецензування не 
проводиться з метою спростування чи підтвердження висновків». В 
МЮ України вона здійснюється згідно щорічних планів рецензування 
(щодо державних судових експертів) або договору або плану підготовки 
(стажування) фахівця, який має намір отримати (підтвердити) 
кваліфікацію судового експерта, рецензентами виступають працівники 
державних судово-експертних установ (далі – СЕУ) зі стажем експертної 
роботи не менш 3 років, до яких направляється декілька знеособлених 
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архівних висновків поточного року з інших СЕУ або проєктів висновків 
стажиста. Експерти рецензованої установи враховують висловлені в 
рецензії зауваження в поточній роботі. Результати рецензування 
висновків, поданих під час підготовки (стажування) фахівця, 
відображаються у відгуку НДУСЕ про проходження фахівцем підготовки 
(стажування), який подається до Центральної експертно-кваліфікаційної 
комісії при МЮ України. Цей норматив не передбачає обговорення 
рецензій та надання зауважень на рецензії з боку складачів експертних 
висновків (проєктів висновків). 

Друга форма рецензування експертних висновків є варіантом фахової 
допомоги для сторін провадження при здійсненні доказової оцінки. Якщо 
з формально – процесуальної позиції, а саме, правильності складання 
висновку експерта згідно з вимогами процесуального законодавства, 
оптимальності вибору фігури експерта на підставі витребуваних 
спеціальних знань, встановлення наявності чи відсутності конфлікту 
інтересів, оцінити цей доказ не уявляється складним, то найбільш 
проблематично оцінити достовірність висновку експерта з сутнісної 
(науково-методичної) позиції. Досудове слідство та суд, як правило, не 
інформовані про сучасні експертні технології, тому, якщо своєчасно не 
скорегують свої оціночні судження, можуть припуститися помилки. 
Аналіз правильності застосування експертом методики дослідження, 
формування висновків, які виходять із її вимог, фактично є оцінкою 
правильності вибору експертом шляху дослідження. При цьому 
необхідно проаналізувати чи дозволено, чи ні використання руйнівних 
методів, в якій мірі був змінений об’єкт – речовий доказ, чи зарезервовані 
залишки речовини для можливого повторного дослідження, чи правильно 
використана приладна база, чи сертифіковано обладнання, чи має 
спеціальну підготовку (сертифікат) експерт – виконавець. Складена 
фахівцем рецензія висновку судового експерта здатна закрити прогалину 
оцінки правильності виконаної експертизи. Вона не є джерелом доказів, 
але може зініціювати процесуальні інструменти оцінки – допит експерта 
та призначення наступної (повторної) експертизи у випадку викриття 
методичної неправильності оцінюваного висновку експерта. 

Нормативно складання рецензій на висновки експертів не 
урегульовано, їх легалізація, як правильно зауважила Г. К. Авдєєва, 
«дозволить не лише зменшити кількість слідчих (судових) помилок, а й 
запобігти діям некомпетентних і недобросовісних рецензентів завдяки 
оприлюдненню в тексті рецензії інформації про них (прізвище, освіта, 
науковий ступінь, учене звання, стаж і місце роботи та ін.). Також 
доцільно було б в окремих випадках надати можливість допиту 
рецензента в присутності виконавця рецензованого висновку 
експерта» [2, с. 99-100]. 

В Указі Президента від 08.11.2019 № 837/2019 «Про невідкладні 
заходи з проведення реформ та зміцнення держави» одним з питань 
поставлено завдання з розроблення та внесення змін до законодавчих 
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актів щодо «запровадження рецензування висновку судового експерта». 
Одною із законодавчих рекомендацій в цьому напрямку слід визнати 
Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо створення системи самоврядування судових експертів, 
запровадження рецензування висновку судового експерта та 
забезпечення прав учасників судочинства на самостійне збирання доказів 
з використанням спеціальних знань», підготовлений згідно з Планом 
роботи НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України спільно із 
Незалежною науково-дослідною експертною спілкою (виконавці – 
Г. К. Авдєєва, Ю. Ю. Ярослав, Б. М. Ісакович). Зокрема, в цьому проєкті 
закону передбачається внести зміни до таких законодавчих актів 
України: 

У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості 
Верховної Ради України, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88 із 
наступними змінами): 

«1). Доповнити статтю 94 новою частиною другою та частиною 
третьою такого змісту: 

«2. Для допомоги в оцінці повноти висновку експерта може 
здійснюватися його рецензування особою, яка має відповідну вищу 
освіту, науковий ступінь та практичний досвід роботи не менше 10 
років у сфері судової експертизи. 

3. Рецензія на висновок експерта не є джерелом доказів, має 
допоміжний (консультативний) технічний характер, не може містити 
оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи 
іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке 
процесуальне рішення має бути прийнято». 

Звернемось до практики європейських країн. Кримінальний процес 
деяких з них містить ще й додаткові – особливі форми використання 
спеціальних знань в питаннях оцінки висновку експерта. Так, в 
кримінальному процесі Нідерландів є інститут участі освіченої особи, яка 
за клопотанням обвинуваченого залучається судом з метою: 
1) присутності при проведенні експертизи та дачі ним рекомендацій 
офіційно призначеному експерту, надання коментарів до його висновку; 
2) аналізу висновку офіційно призначеного експерта. В кримінальному 
процесі Франції ця форма використання спеціальних знань обмежена в 
повноваженнях – вона не є контролюючою з боку освіченої особи, а 
інформаційно-технічною для офіційно призначеного експерта [3, с.9]. 
Тому можна рекомендувати вдосконалити вітчизняне судочинство 
створенням процесуальних інструментів оцінки висновку експерта як 
доказу шляхом розширення сфери використання спеціальних експертних 
знань внесенням змін до ст. 332 КПК України (ст. 110 ЦПК України, 
ст. 104 ГПК України та ст. 108 КАС України) щодо можливості 
залучення за клопотанням сторони у справі фахівця, спроможного 
аналізувати ефективність обраного методичного шляху при проведенні 
досліджень згідно з поставленими питаннями. Для цього просто треба 
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нарешті визнати факт відносності питання володіння методиками до кола 
спеціальних знань експерта із постановкою йому прямих питань щодо 
відповідності їх використання. Це також зробить зайвим підсумкове за 
текстом висловлювання при провадженні повторних експертиз про 
причинність розбіжностей у висновках первинної та повторної 
експертизи різними методичними підходами. 
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Україні. Наголошено на значенні міжнародно-правових документів, що 
регламентують питання міжнародного співробітництва у галузі судово-
експертної діяльності. 

Ключові слова: судова експертиза, спеціальні знання, адміністративно-
правове регулювання, міжнародне співробітництво. 

A study of forensic science as an object of administrative and legal regulation of 
international cooperation. The legal regulation of forensic examinations and forensic 
activities in Ukraine is determined. Emphasis is placed on the importance of 
international legal documents governing international cooperation of forensic activities. 
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Осуществлено исследование судебной экспертизы как объекта 

административно-правового регулирования международного сотрудничества. 
Определено правовое регулирование осуществления судебных экспертиз и 
судебно-экспертной деятельности в Украине. Отмечено на значении 
международно-правовых документов, регламентирующих вопросы 
международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, специальные знания, 
административно-правовое регулирование, международное сотрудничество. 

 
Сьогодні використання спеціальних знань у процесі експертно-

криміналістичних досліджень відіграють вирішальну роль у механізмі 
дотримання прав та основоположних свобод людини й громадянина. 
Слушною є позиція К. С. Дмитрієвої, яка вказує, що актуальною тенденцією 
сучасності є розширення участі судово-експертних установ у міжнародному 
співробітництві, підвищення їхньої ролі в розвитку теорії та практики 
криміналістики і судової експертизи. Ефективному розвиткові 
інтеграційного процесу судово-експертних установ у галузі судової 
експертизи держав різних регіонів світу сприяє не лише накопичений досвід 
нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, а й 
реалізація перспективних підходів до виникнення нових видів судових 
експертиз [1, с. 288]. У свою чергу, інтеграційні процеси свідчать про 
зацікавленість держав у взаємодії та посиленні міжнародного 
співробітництва у галузі судової експертизи з метою досягнення і 
забезпечення передового рівня проведення судових експертиз, відповідності 
міжнародним стандартам якості їх проведення [2, с. 131]. У зв’язку з цим, 
активна міжнародна діяльність у галузі судової експертизи вимагає 
перегляду існуючих законодавчих положень щодо міжнародного 
співробітництва судово-експертних установ та визначення судової 
експертизи як об’єкта адміністративно-правового регулювання в Україні. 

На початку слід звернути увагу, що експертиза – це застосування 
спеціальних професійних знань і саме таких, котрі пройшли апробацію 
досвідом. Експертиза також передбачає, що її результатом є відомості, 
отримані з досвіду, на підставі прикладного дослідження конкретного 
об’єкта, що проведене досвідченою особою за допомогою спеціального 
інструментарію [3, с. 18]. В цілому, поняття «експертиза», вчені 
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визначають у вузькому та широкому розумінні, що дозволяє дійти 
висновку, що під експертизою слід розуміти дослідження, що 
проводиться спеціальною (професійною, фаховою та компетентною) 
особою (фахівцем, експертом) на підставі застосування ним спеціальних 
(фахових) знань для вирішення відповідного кола питань. 

Як слушно зазначає І. І. Тригуб, класифікація видів експертизи має 
велике наукове та практичне значення, оскільки на практиці вона 
забезпечує правильний вибір знань для проведення експертизи певної 
проблеми, необхідних для визначення напрямів методичного й 
організаційного забезпечення даного виду діяльності. Дослідниця виділяє 
такі види експертиз як: судова експертиза; наукова і науково-технічна 
експертиза; експертиза документів; державна експертиза; екологічна 
експертиза; експертиза у сфері інтелектуальної власності тощо [4, с. 220]. 
Предмет нашого дослідження відповідно складає саме судова експертиза, 
легальне визначення якої надано у Законі України «Про судову 
експертизу» від 25.02.1994 № 4038-XII. Отже, судова експертиза – це 
дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, 
мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання 
висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду [5]. 

Визначившись із розумінням поняття «експертиза» та «судова 
експертиза», слід наголосити, що однією з умов їх ефективного 
здійснення є належно встановлений механізм їх правового регулювання.  

Таким чином, під адміністративно-правовим регулюванням судових 
експертиз ми пропонуємо розуміти комплекс державно-правового впливу 
на адміністративно-правові відносини (зокрема, суб’єкта – судового 
експерта) з метою належної їх реалізації щодо проведення судових 
експертиз (експертних досліджень), що здійснюється за допомогою 
адміністративно-правових засобів у чітко визначеній законом формі.  

Визначаючи сферу адміністративно-правового регулювання судово-
експертної діяльності В. М. Гаращук відзначає, що законодавство, яке 
регламентує питання пов’язані з організацією та проведенням судової 
експертизи в Україні являє собою значний масив правових норм, 
розташованих в численних нормативно-правових актах різної юридичної 
сили. Сучасний стан системи нормативно-правової бази з означених 
питань вчений умовно поділяє на декілька рівнів: 1) нормативно-правові 
акти загального характеру (присвячені визначенню правового статусу 
судового експерта та судової експертизи в Україні, що поширюються на 
всі види судових експертиз); 2) нормативно-правові акти процесуального 
характеру (регламентують процесуальні та процедурні питання 
призначення та проведення судових експертиз у тих чи інших галузях 
судочинства); 3) нормативно-правові акти відомчого характеру 
(визначають правовий статус судових експертів та особливості їх 
діяльності в державних експертних установах різної відомчої 
приналежності); 4) нормативно-правові акти присвячені проведенню 
різних (спеціальних) видів судових експертиз [6, с. 41]. 
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На сьогодні, Закон України «Про судову експертизу» визначає, 
зокрема, й питання щодо міжнародного співробітництва у галузі судової 
експертизи (розділ ІV), а саме: питання щодо проведення судової 
експертизи за дорученням відповідного органу чи особи іншої 
держави (ст. 22); питання щодо залучення фахівців з інших держав для 
спільного проведення судових експертиз (ст. 23); питання міжнародного 
наукового співробітництва (ст. 24) [5]. Зазначені положення свідчать про 
те, що законодавець чітко визначив загальні засади міжнародного 
співробітництва в галузі судової експертизи та закріпив механізм 
міжнародного співробітництва в галузі судової експертизи судово-
експертних установ в Україні. 

Ведучи мову про судову експертизу як об’єкт адміністративно-правового 
регулювання міжнародного співробітництва, необхідно пам’ятати про 
систему суб’єктів судово-експертної діяльності. До їх числа Законом 
України «Про судову експертизу» віднесені такі: державні спеціалізовані 
установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми 
власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених 
установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та 
на умовах, визначених законом. При цьому, законодавець до державних 
спеціалізованих установ відносить: 1) науково-дослідні установи судових 
експертиз Міністерства юстиції України; 2) науково-дослідні установи 
судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи 
Міністерства охорони здоров’я України; 3) експертні служби МВС України, 
Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної 
прикордонної служби України [5]. 

Вченими підтримується позиція, що судово-експертна діяльність 
кожного суб’єкта судово-експертної діяльності повинна відповідати 
національним принципам і міжнародним правовим і професійним 
стандартам. Висновок, складений експертами однієї держави, повинен 
мати силу доказів для судів іншої держави [2, с. 131]. Отже, міжнародне 
співробітництво у галузі судової експертизи наразі є одним із 
пріоритетних напрямів судово-експертної діяльності всіх її суб’єктів, що 
пов’язана із належним рівнем адміністративно-правового регулювання, 
та яка має сьогодні досить розгалужену систему. 

Отже, об’єктом адміністративно-правового регулювання 
міжнародного співробітництва судових експертиз є судово-експертна 
діяльність судових експертів з приводу здійснення ними судових 
експертиз, у тому числі, у сфері міжнародного співробітництва, що 
здійснюється на основі спеціальних знань та метою якої є отримання 
відповідного спеціального висновку. 

Таким чином, судова експертиза як об’єкт адміністративно-правового 
регулювання міжнародного співробітництва являє собою організаційно-
правову діяльність спеціалізованих суб’єктів (державні спеціалізовані 
установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми 
власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених 



675 

установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань) щодо 
проведення відповідних досліджень (судових експертиз), що 
здійснюється на основі спеціальних знань. 

Межі судової експертизи як об’єкта адміністративно-правового 
регулювання міжнародного співробітництва полягають в наступному: 
1) право судового експерта проводити судові експертизи на основі 
вітчизняного та міжнародного законодавства; 2) забезпечення належного 
правового, організаційного, фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення судово-експертної діяльності її суб’єктів (у тому числі 
щодо проведення експертиз міжнародного значення); 3) забезпечення 
міжнародно-правової (експертної) взаємодії під час судових експертиз та 
інші. 
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